
Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ratkovskom Bystrom, 

konaného dňa 16. februára 2018 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Pašiaková Vlasta 

Navrhovateľ: Ing. Boroš Marcel 

Overovatelia: 1. Mgr. Hutková Božena 

                        2. Šaliga Roman 

 

Program: 1. Otvorenie 

       2. Voľba navrhovateľa a overovateľov 

       3. Kontrola uznesenia z 15. zasadnutia OZ konaného 15.12.2017 

       4. Odsúhlasenie finančnej čiastky na Deň matiek 

       5. Schválenie nákupu zariadenia na posyp miestnych komunikácií 

       6. Schválenie zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru obce 

       7. Schválenie prípravy projektu na zberný dvor obce a financie s tým spojené 

       8. Schválenie zámeru na odpredaj pozemku 

       9. Rôzne 

                  10. Návrh uznesenia 

       11. Záver 

 

K bodu 1 

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

16. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Oboznámil prítomných s programom. 

 

K bodu 2 

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

Návrh za overovateľov zápisnice: Mgr. Hutková Božena, Šaliga Roman. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 3 

     Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesenia z 15. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva dňa 15.12.2017. Všetky body boli splnené. 

 

K bodu 4 

     Starosta obce informoval poslancov OZ, že 13. mája 2018 sa bude konať akcia pri 

príležitosti Dňa matiek. Navrhuje na uvedenú akciu schváliť finančnú čiastku 600,- €.     

Poslanci OZ hlasovali: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 5 

     Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti zakúpenia zariadenia na posyp 

miestnych komunikácií za sumu 1 200,- €. Poslanci so zakúpením takéhoto zariadenia 

súhlasia. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

  

 



K bodu 6 

     Starosta obce informoval poslancov OZ, že zo zákona musí obec zriadiť dobrovoľný 

hasičský zbor, ktorý musí mať minimálne 10 členov. Všetci členovia DHZO musia 

absolvovať základnú prípravu členov hasičských jednotiek. Návrh starostu za členov 

Dobrovoľného hasičského zboru obce Ratkovské Bystré je: Javor Vladimír st., Pašiak 

Tomáš, Kacian David, Javor Ján nml., Grendel Ivan ml., Pašiak Emil, Šaliga Roman, 

Kasper Peter, Gabaj Miroslav st., Klimo Miroslav. Poslanci OZ súhlasia so zriadením 

Dobrovoľného hasičského zboru obce Ratkovské Bystré, ako aj s predloženým návrhom 

starostu za členov DHZO.  

Poslanci OZ hlasovali: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 7 

     Starosta obce informoval poslancov OZ, že tento rok boli vyhlásené výzvy pre menej 

rozvinuté okresy na projekty zberných dvorov. Nakoľko projekt na zberný dvor obce 

Ratkovské Bystré nebol zaradený v akčnom pláne, požiadali sme, aby bol zaradený. 

Starosta navrhuje schváliť prípravu projektu na zberný dvor obce Ratkovské Bystré a 

financie s tým spojené. Poslanci OZ s návrhom súhlasia. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 8 

     Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou Pozemkového spoločenstva vo 

Filieri o odkúpenie nehnuteľností. Jedná sa o pozemky vo vlastníctve Obce Ratkovské 

Bystré , k.ú. Filier, okres Revúca, vedený na LV č. 417 v 1/1, konkrétne: 

parcela registra „C“ č. 145 o výmere 31 m2,  záhrady, 

parcela registra „C“ č. 148 o výmere 88 m2,  zastavané plochy a nádvoria, 

parcela registra „C“ č. 149 o výmere 119 m2, záhrady. 

Parcely susedia s parcelami 147, 146, 150, ktoré sú vo vlastníctve Pozemkového 

spoločenstva vo Filieri. Odpredajom parciel 145, 148 a 149 dôjde k zlúčeniu parciel 

s parcelami Pozemkového spoločenstva vo Filieri. Dôvod hodný osobitného zreteľa je 

skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Ratkovské Bystré dlhodobo nevyužíva, 

bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou  (pozemkom a domom) vo vlastníctve 

Pozemkového spoločenstva vo Filieri, ktorí majú záujem o pripojenie, scelenie a 

udržiavanie uvedeného pozemku, pričom pozemky aj v súčasnosti udržiavajú na vlastné 

náklady. Poslanci OZ schvaľujú predaj uvedených pozemkov za cenu 2,50 €/m². 

Poslanci OZ hlasovali: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 9 

     Rôzne – starosta obce informoval poslancov OZ, že Obec Ratkovské Bystré uzavrela 

zmluvu s firmou ELTMA na odvoz pneumatík. Pneumatiky sa budú zberať za 

kultúrnym domom vo Filieri.   

 

K bodu 10 

     Člen návrhovej komisie Ing. Boroš Marcel  predniesol návrh uznesenia zo 16. 

zasadnutia OZ a poslanci OZ tento návrh schválili. 

Poslanci OZ hlasovali: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 11 

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

poďakovaním za účasť 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 



 

 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice: 1. Mgr. Hutková Božena ....................................... 

 

    2. Šaliga Roman  ....................................... 

 

 

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 16.02.2018   ....................................... 

           Mgr. Dušan Bodnár 

                  starosta obce  

 

 

 

 


