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Z  Á  P  I  S  N  I C A 
 

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13. augusta 2018 

v Ratkovskom Bystrom 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Pašiaková Vlasta 

Navrhovateľ: Ing. Boroš Marcel 

Overovatelia zápisnice: 1. Šaliga Roman 

                                         2. Mgr. Hutková Božena 

 

Program: 1. Otvorenie 

  2. Voľba navrhovateľa a overovateľov 

  3. Kontrola uznesenia zo 17. zasadnutia OZ konaného dňa 28.06.2018 

  4. Odsúhlasenie zapojenia obce do výzvy OPKZP – zberný dvor 

  5. Odsúhlasenie počtu poslancov Obce Ratkovské Bystré na celé 

                            nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 

  6. Odsúhlasenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Ratkovské Bystré 

                            na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022                           

             7. Rôzne 

  8. Návrh uznesenia 

  9. Záver 

 

K bodu 1 

     Starosta obce Mgr. Bodnár Dušan privítal prítomných poslancov OZ a otvoril 18. 

zasadnutie OZ. Oboznámil prítomných s programom. 

 

K bodu 2 

     Starosta obce podal návrh za člena návrhovej komisie: Ing. Boroš Marcel. Návrh za 

overovateľov zápisnice: Šaliga Roman, Mgr. Hutková Božena. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 3 

     Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesenia zo 17. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 28.06.2018. Všetky body boli splnené, až na kúpu rodinného domu 

s. č. 134 a predaj pozemkov Pozemkovému spoločenstvu Filier, ktoré bude splnené 

v najbližšom období. 

 

K bodu 4 

 Starosta obce informoval prítomných o priebehu spracovania žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok  z OPKZP – zberný dvor. K podaniu žiadosti je 

potrebné prijať uznesenie podľa metodiky ministerstva životného prostredia, preto 

podal návrh na prijatie uznesenia podľa metodiky ministerstva ŽP. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
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K bodu 5  

     Starosta obce podal návrh, aby počet poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie 

rokov 2018 – 2022 zostal nezmenený, teda počet poslancov pre voľby do Obecného 

zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom v roku 2018 bol 5 poslancov. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 6 

        Starosta obce podal návrh, aby rozsah výkonu funkcie starostu Obce Ratkovské 

Bystré zostal nezmenený, teda na plný úväzok na celé nasledujúce volebné obdobie 

rokov 2018 – 2022. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 7 

     Rôzne – starosta obce oboznámil prítomných s prácami na oprave vodovodu a oprave 

miestnych komunikácií. 

 

K bodu 8 

     Člen návrhovej komisie Ing. Boroš Marcel predniesol návrh uznesenia z 18. 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a poslanci OZ tento návrh schválili. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 9 

     Záver – na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa iné neprejednávalo a starosta obce 

poďakovaním za účasť 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Pašiaková Vlasta    ....................................... 

 

Overovatelia zápisnice: 1. Šaliga Roman  ....................................... 

 

    2. Mgr. Hutková Božena ....................................... 

 

 

 

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 13. augusta 2018     ....................................... 

           Mgr. Bodnár Dušan 

                 starosta obce 


