UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.04.2016 na Obecnom úrade v Ratkovej
Uznesenie č. 10/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Plán práce a činností Komisie kultúry a športu na rok 2016,
b) Plán práce a činností Komisie pre riešenie rómskej problematiky na rok 2016,
c) Plán práce a činností Komisie životného prostredia na rok 2016.
Uznesenie č. 11/2016
Obecné zastupiteľstvo dopĺňa do Komisie kultúry a športu členov v nasledovnom zložení: Ľubomír
Chicho, st., Danka Hirková, Fridrich Brindzák a Peter Harvan, ml.
Uznesenie č. 12/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie nových zmlúv o nájme nebytových priestorov v zmysle
zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov a zákona č. 72/1999, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú medzi
účastníkmi konania:
 prenajímateľ: Obec Ratková, 982 65 Ratková,
 nájomca:
 MUDr. Peter Konc – ambulancia všeobecného lekára,
 MUDr. Marta Sviatková – ambulancia pediatra,
 MUDr. Ivan Mrázik – gynekologická ambulancia,
 MUDr. František Šesták – stomatologická ambulancia,
 Gemerclinic, n. o., Hnúšťa – ambulancia interného lekárstva.
Uznesenie č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu odborného lesného hospodára, spoločnosti
FAGUS SR, s. r. o., Hnúšťa, v zastúpení Ing. Dušanom Majerským, o hospodárení v obecných lesoch
Ratková za rok 2015.
Uznesenie č. 14/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce z kontrol vykonaných
v rámci kontrolnej činnosti v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
Uznesenie č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2016.
Uznesenie č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Občianskeho združenia Menora Klub, o určenie otváracích
a zatváracích hodín prevádzky so sídlom Ratková 223, 982 65 Ratková, na dobu neurčitú nasledovne:




Pondelok – Sobota: 6:00 hod. – 18:00 hod.
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 13:00 hod.
Nedeľa: zatvorené.

Uznesenie č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce na základe výsledkov kontroly Hlavného kontrolóra
obce vykonať čiastočnú inventarizáciu majetku v objekte zdravotného strediska v Ratkovej z dôvodu,
že na objekte bola v roku 2015 prevedená rekonštrukcia vrátane dodania nového zariadenia a
zdravotníckych prístrojov a fyzický stav majetku zistený kontrolou nezodpovedá aktuálnej evidencii.

Bc. Ján Bobrovský
starosta obce

