
U Z N E S E N I A 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa,  

ktoré sa konalo dňa 03.08.2020 o 17.00 hod. 

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu v Rimavskej Bani 

Uznesenie č. 161/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Ing. Jany Oravcovej a overovateľov uznesení a zápisnice poslanca 

Vladimíra Foľka a Jána Kubaliaka  

 

Prítomní:   

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Kubaliak 

Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

Uznesenie č. 162/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie  

doplňujúci návrh programu 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani. 

B. schvaľuje 

program 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani. 

 

Prítomní:   

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Kubaliak 

Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

 

Uznesenie č. 163/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení Ing. Jana Alcnauerová a Mgr. Natália Dovalová. 

 

Prítomní:   

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Kubaliak 

Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

 



 

Uznesenie č. 164/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Prítomní:   

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Kubaliak 

Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

 

Uznesenie č. 165/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020, v zmysle § 14 ods. 2  písmen 

b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p  

B. schvaľuje 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020, v zmysle § 14 ods. 2  písmen b), c) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p, nasledovne: 

- v zmysle § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie príjmov: 

granty a transfery – prekročenie o         12 845,87 EUR 

- v zmysle § 14 ods. 2  písmena c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov: 

bežné výdavky – prekročenie o     12 845,87 EUR 

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



 

Uznesenie č. 166/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. ruší 

Uznesenie č. 72/2019 písm. B ods. 3 zo dňa 5.8.2019  

B. schvaľuje  

spoluvlastnícky podiel spoločne využívaného pozemku Ing. Turis Pavel a manželka 

Anna do bezpodielového spoluvlastníctva manželov spoluvlastnícky podiel 

7776/46456, Sujová Juliana do výlučného vlastníctva spoluvlastnícky podiel 

7776/46456, Bendová Janka do výlučného vlastníctva spoluvlastnícky podiel 

7806/46456, Mišurda Pavol do výlučného vlastníctva spoluvlastnícky podiel 

7806/46456, Ľupták Jozef a Ľuptáková Silvia do podielového spoluvlastníctva obaja po 

½ spoluvlastnícky podiel 7646/46456, Antalíková Viktória do výlučného vlastníctva 

spoluvlastnícky podiel 7646/46456 

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 

Uznesenie č. 167/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

dodávku a montáž žalúzií od fi MONTAG s.r.o. v dočasných priestoroch materskej 

školy 

B. schvaľuje 

navýšenie dotácie ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča o sumu 116,82 Eur na dodávku a montáž 

žalúzií v dočasných priestoroch materskej školy  

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

  



 

Uznesenie č. 168/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. prerokovalo 

návrh Dodatku č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov a odmene za služby 

spojené s užívaním nebytových priestorov  

B. schvaľuje 

Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov a odmene za služby spojené 

s užívaním nebytových priestorov v časti zdravotného strediska v Rimavskej Bani za 

nasledovných podmienok: 

1. predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov a to Ambulancie pre deti a 

dorast 

2. prenajímaná plocha predstavuje spolu 50 m2 

3. výška nájomného bude stanovená vo výške 400 Eur ročne za celý prenajatý priestor 

4. výška nájomného bude prehodnotená raz ročne  

5. služby spojené s užívaním nebytových priestorov v rámci platby ako ročný paušálny 

poplatok za služby (dodávka tepla, teplej úžitkovej vody, studenej vody, elektrickej 

energie, upratovanie, údržba, kosenie, odvoz TKO a ostatných režijných nákladov) 

v sume 200 Eur ročne 

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



 

Uznesenie č. 169/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

žiadosť Martiny Kubaliakovej o prenájom nebytových priestorov v Obecnom úrade 

v Rimavskej Bani 

B. prerokovalo  

žiadosť žiadateľa Martiny Kubaliakovej o prenájom nebytových priestorov v Obecnom 

úrade v Rimavskej Bani 

C. schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s podlahovou plochou 16,32 m2, za 

nasledovných podmienok: 

1. zmluva bude uzatvorená z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná 

o priestory kancelárie, ktorá je nevyužívaná na administratívne účely a 

 všeobecný záujem je podporovať subjekty zabezpečujúce služby občanom obce za 

podmienok, že nájomca bude zabezpečovať údržbu prenajatých priestorov na vlastné 

náklady v úplnom rozsahu 

2. nájomca súčasne s prenajatými priestormi môže užívať spoločné priestory /chodba, 

sociálne zariadenie/ BEZPLATNE, 

3. výška nájomného bude stanovená v celkovej výške 120,00 eur za rok, v ktorej sú 

zahrnuté náklady za služby spojené s užívaním (elektrina, kúrenie, voda) 

D. ukladá 

starostke obce povinnosť 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v súlade podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v budove na adrese 

Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, vedenej na LV č. 211, ako centrum vo vlastníctve 

Obce Rimavská Baňa v podiele 1/1 k celku 

2. predložiť na schválenie návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie 

obecného zastupiteľstva 

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

  



 

Uznesenie č. 170/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

návrh nájomnej zmluvy s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Rimavská Baňa 

B. schvaľuje  

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uzatvorenie zmluvy na prenájom 

nehnuteľností, pozemkov – parcela registra „C“ č. 3/7 vo výmere 2 251 m2, zastavaná 

plocha a nádvorie, parcela registra „C“ č. 40 vo výmere 7 085 m2, ovocný sad a parcela 

registra „C“ č. 3/8 vo výmere 8 m2, zastavaná plocha a nádvorie evidované na LV č. 

149, v kat. území Rimavská Baňa, ktorých výlučným vlastníkom je prenajímateľ 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavská Baňa na zámer realizácie projektu 

rekonštrukcie odstavnej plochy za nasledovných podmienok: 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, najmenej však po dobu 10 rokov od 

dátumu podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.  

2. Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľností, pozemkov - parcela registra „C“ č. 

3/7 vo výmere 2 251 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“ č. 40 vo 

výmere 7 085 m2, ovocný sad a parcela registra „C“ č. 3/8 vo výmere 8 m2, 

zastavaná plocha a nádvorie evidované na LV č. 149, v kat. území Rimavská Baňa, 

ktorých výlučným vlastníkom je prenajímateľ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 

Rimavská Baňa 

3. Nájomca je oprávnený realizovať projekt rekonštrukcie odstavnej plochy v rozsahu 

aký je potrebný pre jeho uskutočnenie. 

4. Dohodnutá výška ročného nájomného je 1 Eur. 

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



 

Uznesenie č. 171/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. prerokovalo 

Kúpu pozemkov do vlastníctva obce parcely registra „C“ č. 129/1, 129/2, 129/3, 129/4 

o celkove výmere 716 m2 

B. schvaľuje  

1. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov kúpu nehnuteľností do vlastníctva obce 

Rimavská Baňa, a to parcely registra „C“ č. 129/1 vo výmere 541 m2, 129/2 vo 

výmere 24 m2, 129/3 vo výmere 122 m2, 129/4 vo výmere 29 m2, celkove vo výmere 

716 m2 v podiele 1/2  od predávajúceho: Klein Ján r. Klein, Repno 176, Rimavská 

Baňa, PSČ 980 53, SR, v podiele 1/2 Szabóová Martina r. Szabóová, L. Svobodu 

1680/18, Rimavská Sobota, PSČ 979 01, SR za kúpnu cenu 1,80 eur/m2 v celkovej 

sume 1 288,80 Eur 

2. kúpa pozemku bude predmetom kúpno-predajnej zmluvy medzi Obcou Rimavská 

Baňa a hore menovaným 

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

Uznesenie č. 172/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. prerokovalo 

zámer na kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva obce Rimavská Baňa a to parcelu registra 

„E“, parcela č. 1122 – trvalý trávnatý porast vo výmere 1 034 m², ktorá sa nachádza 

v areály základnej školy, vedenej na LV č. 593 v podiele 1/4 od predávajúcej: Uhrínová 

Kvetoslava r. Geľová, Pieninská 6431/21, Banská Bystrica - Sásová, PSČ 974 01, SR 

B. schvaľuje  

1. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva obce 

Rimavská Baňa, a to parcelu registra „E“ , parcela č. 1122– trvalý trávnatý porast 

vo výmere 1 034 m2, ktorá sa nachádza v areály základnej školy, vedenej na LV 

593, v podiele 3/4 od predávajúcej: Uhrínová Kvetoslava r. Geľová, Pieninská 

6431/21, Banská Bystrica - Sásová, PSČ 974 01, SR, za kúpnu cenu 3,- eur/m2. 

2. Kúpa pozemku bude predmetom kúpno-predajnej zmluvy medzi Obcou Rimavská 

Baňa a hore menovaným vlastníkom. 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



Uznesenie č. 173/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie  

informáciu SPF o podmienkach delimitácie parcely registra „C“ č. 1145/20  

B. schvaľuje 

1. v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou Obce Rimavská Baňa vybudovanie 

urnového hája v areáli obecného cintorína na parcele registra „C“ č. 1145/20, ktorá 

tvorí areál pohrebiska obce Rimavská Baňa 

2. zámer kúpy nehnuteľnosti do vlastníctva Obce Rimavská Baňa, a to parcelu registra 

„E“ 1124 zastavané plochy a nádvorie vedenej na LV č. 541 v katastrálnom území 

Rimavská Baňa vo vlastníctve Geľo Pavel r. Geľo (zomr. 24.8.1964) spoluvlastnícky 

podiel 1/4, v správe SPF, na ktorom je umiestnená stavba Základnej školy dohodou 

o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva 

3. zámer kúpy nehnuteľnosti do vlastníctva Obce Rimavská Baňa, a to parcelu registra 

„E“  1121 

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

Uznesenie č. 174/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

žiadosť Janky Murínovej o odpredaj majetku obce, pozemok – záhrada, parcela registra 

„C“ č. 307/22 v katastri územia obce Rimavská Baňa 

B. schvaľuje 

1. trvalú prebytočnosť majetku obce Rimavská Baňa pozemok, parcely registra „C“ č.  

307/22, v katastri územia obce Rimavská Baňa  

2. zámer predaja prebytočného majetku obce Rimavská Baňa parcela registra „C“ č. 

307/22 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože pozemok nachádzajúci sa 

v intraviláne obce Rimavská Baňa je pre obec nevyužiteľný, nemá 

samostatný prístup a na pozemku nie je možné budovať samostatne stojace stavby 

a žiadateľ Janka Murínová sa o ne riadne stará. Pozemky sú bezprostredne priľahlé k 

pozemku parcele registra „C“ č. 307/27, ktorú žiadateľ vlastní a užíva. Na schválenie 

zámeru je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov na základe § 9a, ods. 8, písm. e) 

Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za účelom odpredaja tohto 

majetku žiadateľom: a to pozemok parcela registra „C“ 307/22 Ostatná plocha 

o výmere 295 m2 v katastri územia obce Rimavská Baňa zapísaného na LV 211 

v podiele 1/1, kúpna cena je 1,20 Eur/m2 

C. poveruje 

starostku obce zverejniť v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred schvaľovaním zámer 

odpredaja nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa obecným zastupiteľstvom na 

úradnej tabuli a na internetovej stránke obce zámer prevodu majetku obce Rimavská 

Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak  

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  



 

Uznesenie č. 175/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

žiadosť  Ľubomíry Sujovej o odpredaj majetku obce, pozemok – záhrada, parcela 

registra „C“ č. 307/23 v katastri územia obce Rimavská Baňa 

B. schvaľuje 

1. trvalú prebytočnosť majetku obce Rimavská Baňa pozemok, parcely registra „C“ 

č.  307/23, v katastri územia obce Rimavská Baňa  

2. zámer predaja prebytočného majetku obce Rimavská Baňa parcela registra „C“ č. 

307/23 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože pozemok nachádzajúci sa 

v intraviláne obce Rimavská Baňa je pre obec nevyužiteľný, nemá 

samostatný prístup a na pozemku nie je možné budovať samostatne stojace stavby 

a žiadateľ Ľubomíra Sujová sa o ne riadne stará. Pozemky sú bezprostredne 

priľahlé k pozemku parcele registra C č. 307/26, ktorú žiadateľ vlastní a užíva. Na 

schválenie zámeru je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov na základe § 9a, 

ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za účelom 

odpredaja tohto majetku žiadateľom: a to pozemok parcela registra „C“ č. 307/23 

Ostatná plocha o výmere 274 m2 v katastri územia obce Rimavská Baňa zapísaného 

na LV 211 v podiele 1/1, kúpna cena je 1,20 Eur/m2 

C. poveruje 

starostku obce zverejniť v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

odpredaja nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa obecným zastupiteľstvom na 

úradnej tabuli a na internetovej stránke obce zámer prevodu majetku obce Rimavská 

Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak  

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



 

Uznesenie č. 176/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

žiadosť Milana Krištofa o odpredaj majetku obce, pozemok – záhrada, parcela registra 

„C“ č. 307/20 v katastri územia obce Rimavská Baňa 

B. schvaľuje 

1. trvalú prebytočnosť majetku obce Rimavská Baňa pozemok, parcely registra „C“ č.  

307/20, v katastri územia obce Rimavská Baňa  

2. zámer predaja prebytočného majetku obce Rimavská Baňa parcela registra „C“ č. 

307/20 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože pozemok nachádzajúci sa 

v intraviláne obce Rimavská Baňa je pre obec nevyužiteľný, nemá 

samostatný prístup a na pozemku nie je možné budovať samostatne stojace stavby 

a žiadateľ Milan Krištof sa o ne riadne stará. Pozemky sú bezprostredne priľahlé k 

pozemku parcele registra „C“ č. 307/28, ktorú žiadateľ vlastní a užíva. Na schválenie 

zámeru je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov na základe § 9a, ods. 8, písm. e) 

Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za účelom odpredaja tohto 

majetku žiadateľom: a to pozemok parcela registra „C“ 307/20 Ostatná plocha 

o výmere 297 m2 v katastri územia obce Rimavská Baňa zapísaného na LV 211 

v podiele 1/1, kúpna cena je 1,20 Eur/m2 

C. poveruje 

starostku obce zverejniť v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

odpredaja nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa obecným zastupiteľstvom na 

úradnej tabuli a na internetovej stránke obce zámer prevodu majetku obce Rimavská 

Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



 

Uznesenie č. 177/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

žiadosť Júliusa Farkaša r. Farkaša a Magdalény Farkašovej o odpredaj majetku obce, 

pozemok – záhrada, parcela registra „C“ č. 307/21 v katastri územia obce Rimavská 

Baňa 

B. schvaľuje 

1. trvalú prebytočnosť majetku obce Rimavská Baňa pozemok, parcely registra „C“ č.  

307/21, v katastri územia obce Rimavská Baňa  

2. zámer predaja prebytočného majetku obce Rimavská Baňa parcela registra „C“ č. 

307/21 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože pozemok nachádzajúci sa 

v intraviláne obce Rimavská Baňa je pre obec nevyužiteľný, nemá 

samostatný prístup a na pozemku nie je možné budovať samostatne stojace stavby 

a žiadateľ Farkaš Július r. Farkaš a Magdaléna Farkašová sa o ne riadne stará. 

Pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku parcele registra „C“ č. 307/12, ktorú 

žiadateľ vlastní a užíva. Na schválenie zámeru je potrebná 3/5 väčšina všetkých 

poslancov na základe § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov za účelom odpredaja tohto majetku žiadateľom: a to pozemok 

parcela registra „C“ 307/21 Ostatná plocha o výmere 294 m2 v katastri územia obce 

Rimavská Baňa zapísaného na LV 211 v podiele 1/1, kúpna cena je 1,20 Eur/m2 

C. poveruje 

starostku obce zverejniť v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

odpredaja nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa obecným zastupiteľstvom na 

úradnej tabuli a na internetovej stránke obce zámer prevodu majetku obce Rimavská 

Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak  

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

Uznesenie č. 178/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

Návrh VZN č. 1/2020 o udržiavaní čistoty, verejného poriadku a o údržbe verejnej 

zelene na území obce Rimavská Baňa 

B. schvaľuje 

VZN č. 1/2020 o udržiavaní čistoty, verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene na 

území obce Rimavská Baňa 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  



 

Uznesenie č. 179/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

Návrh VZN č. 2/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 

obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Rimavská Baňa  

B. schvaľuje 

VZN č. 2/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na 

určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Rimavská Baňa 

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

Uznesenie č. 180/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

Návrh VZN č. 3/2020 o organizácii miestneho referenda 

B. schvaľuje 

VZN č. 3/2020 o organizácii miestneho referenda 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

Uznesenie č. 181/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

Návrh VZN č. 4/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Rimavská Baňa 

B. schvaľuje 

VZN č. 4/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

obce Rimavská Baňa 

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  



Uznesenie č. 182/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

C. berie na vedomie 

Návrh VZN č. 5/2020 názvy ulíc a iných priestranstiev 

D. schvaľuje 

VZN č. 5/2020 názvy ulíc a iných priestranstiev 

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

Uznesenie č. 183/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

Návrh dodatku č. 1 VZN č. 6/2019 o financovaní materskej školy a školských 

zariadeniach  zriadených obcou 

B. schvaľuje 

VZN č. 6/2020 dodatok č. 1 VZN č. 6/2019 o financovaní materskej školy 

a v školských zariadeniach  zriadených obcou 

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

Uznesenie č. 184/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

berie na vedomie 

návrh na vydanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP k projektu „Výstavba zastrešeného pódia – 

amfiteáter v Obci Rimavská Baňa“ z MAS Malohont 

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Kubaliak 

Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

 

 



Uznesenie č. 185/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie  

cenové ponuky fi ANUBIS-PPS a fi VALEO, s.r.o. na prenájom priestorov Domu 

smútku a prevádzku pohrebných služieb  

B. schvaľuje 

zámer prenájmu Domu smútku v Rimavskej Bani na určitú dobu 1 rok  

C. poveruje  

starostku obce rokovať s fi VALEO, s.r.o. o podmienkach prenájmu Domu smútku 

v Rimavskej Bani 

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

 

Uznesenie č. 186/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. prerokovalo  

smernicu o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce 

Rimavská Baňa z roku 2018 

B. schvaľuje 

úpravu smernice o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného 

majetku obce Rimavská Baňa  

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

 

 

Uznesenie č. 187/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

berie na vedomie 

správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019 

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  



 

Uznesenie č. 188/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

berie na vedomie 

informatívnu správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov zo dňa 23.07.2020. 

 

Prítomní: 

Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  


