
U Z N E S E N I A 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa,  

ktoré sa konalo dňa 05.10.2020 o 17.00 hod. 

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu v Rimavskej Bani 

Uznesenie č. 189/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

berie na vedomie 

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

Korenyho a Ľubomíra Olšiaka  

 

Prítomní:   

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

Uznesenie č. 190/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie  

návrh programu 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani. 

B. schvaľuje 

doplnený program 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani. 

 

Prítomní:   

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



Uznesenie č. 191/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení Ján Kubaliak a Mgr. Natália Dovalová 

 

Prítomní:   

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

 

Uznesenie č. 192/2020  

 

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 Koreny, Ján Kubaliak, 

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

Uznesenie č. 193/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

žiadosť o finančný príspevok na rok 2020 v sume 100,- Eur na zabezpečenie pomôcok 

pre realizáciu skupinových aktivít v Komunitnom centre Rimavská Baňa 

B. schvaľuje 

finančný príspevok na rok 2020 v sume 100- Eur na zabezpečenie pomôcok pre 

realizáciu skupinových aktivít v Komunitnom centre Rimavská Baňa 

 

Prítomní:   

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  



Uznesenie č. 194/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020, v zmysle § 14 ods. 2  písmena 

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. 4/2020, v zmysle § 14 ods. 2  písmena 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: 

nedaňové príjmy – viazanie príjmov o         49 000,00 EUR 

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

bežné výdavky – viazanie výdavkov o     49 000,00 EUR 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

  



Uznesenie č. 195/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce Rimavská Baňa k návrhu na schválenie 

podmienok návratnej finančnej výpomoci pre uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom 

financií Slovenskej republiky 

B. prerokovalo  

bezúročnú návratnú finančnú výpomoc určenú na vykrytie samosprávnych funkcií obce 

do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19 so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach 

vždy k 31.10. príslušného kalendárneho roka, pričom prvá splátka bude uhradená v 

roku 2024  

C. schvaľuje  

prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 11 540,- Eur, 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 1 
Za: Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny, Ján Kubaliak 

Zdržal sa hlasovania: Ľubomír Olšiak 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 

Uznesenie č. 196/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

návrh internej smernice „Pravidlá tvorby obecnej kroniky“ 

B. schvaľuje 

internú smernicu „Pravidlá tvorby obecnej kroniky“ 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 

 

  



Uznesenie č. 197/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. prerokovalo 
návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov na Obecnom úrade v Rimavskej Bani  

a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov  

B. schvaľuje 

zmluvu o prenájme nebytových priestorov na Obecnom úrade v Rimavskej Bani a o 

odmene za služby spojené s užívaním nebytového priestoru – kancelária na poschodí 

budovy Obecného úradu v Rimavskej Bani za nasledovných podmienok: 

1. predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov na poskytovanie 

masérskych služieb 

2. prenajímaná plocha predstavuje spolu 16,32 m2 

3. výška nájomného bude stanovená vo výške 120,- Eur ročne za celý prenajatý 

priestor, v ktorej sú zahrnuté náklady za služby spojené s užívaním (elektrina, 

kúrenie, voda) 

4. výška nájomného bude prehodnotená raz ročne  

5. nájomca bude zabezpečovať údržbu prenajatých priestorov na vlastné náklady 

v úplnom rozsahu 

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

sociálne zariadenie a to bezplatne 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

 

Uznesenie č. 198/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

cenovú ponuku fi Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota za 

zber a likvidáciu TKO na jednotlivé druhy nádob 

B. schvaľuje 
dvojtýždňový zber a likvidáciu TKO fi Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 

Rimavská Sobota 

C. poveruje 
starostku obce uzatvoriť zmluvu fi Brantner Gemer na dva roky 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



Uznesenie č. 199/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. prerokovalo 

návrh na vypracovanie projektových dokumentácií a inžinierskej činnosti na stavbu 

chodníka pre peších a spevnenej plochy 

B. schvaľuje  

1. vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka pre peších ku 

komunitnému centru do výšky 1600 Eur  

2. vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu odstavnej plochy pod 

kostolom do výšky 1200 Eur. 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

Uznesenie č. 200/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. prerokovalo  
návrh na prenájom parciel, ktoré slúži na poľnohospodárske účely a sú pre Obec 

Rimavská Baňa dočasne prebytočné 

B. schvaľuje 

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

č. 1189 orná pôda, parcely registra „E“ č. 397 trvalý trávny porast, č. 1261 orná 

pôda, č. 1386 ostatná plocha v katastri územia obce Rimavská Baňa  

2. zámer ponechať do nájmu dočasne prebytočného majetku obce Rimavská Baňa 

parcely registra „C“ č.  1189 o výmere 1 167 m2, parcely registra „E“ č.  397 o 

výmere 10 511m2, č. 1261 o výmere 5 457 m2, č. 1386 o výmere 1 872 m2 v katastri 

územia obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože 

Agrokol, spol. s r.o. uvedené parcely užíva, dlhodobo ich zveľaďuje a riadne sa o ne 

stará. Na schválenie zámeru je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov na základe § 

9a, ods. 9, písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to pre 

nájomcu Agrokol, spol. s .r.o. na dobu 10 rokov s výškou nájomného 30,- Eur/ha/rok 

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 nájmu majetku obce Rimavská Baňa 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  



Uznesenie č. 201/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. prerokovalo 
návrh na prenájom parcely, ktorá slúži na poľnohospodárske účely a je pre Obec 

Rimavská Baňa dočasne prebytočný 

B. schvaľuje 

1. dočasnú prebytočnosť majetku obce Rimavská Baňa pozemok, parcely registra „E“ 

č.  399 trvalý trávnatý porast v katastri územia obce Rimavská Baňa  

2. zámer ponechať do nájmu dočasne prebytočný majetok obce Rimavská Baňa parcela 

registra „E“ č.  399 o výmere 4 295 m2 trvalý trávnatý porast v katastri územia obce 

Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože Viera Sabová 

uvedenú parcelu užíva, dlhodobo ju zveľaďuje a riadne sa o ňu stará. Na schválenie 

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

Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to pre nájomcu Viera Sabová 

10 rokov s výškou nájomného 30,- Eur/ha/rok 

C. poveruje 

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

nájmu nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa obecným zastupiteľstvom na 

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

Baňa z dôvodu osobitného zreteľa 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



Uznesenie č. 202/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. prerokovalo 
návrh na prenájom parcely, ktorá slúži na poľnohospodárske účely a je pre Obec 

Rimavská Baňa dočasne prebytočný 

B. schvaľuje 

1. dočasnú prebytočnosť majetku obce Rimavská Baňa pozemok, parcely registra „E“ 

č.  1176 orná pôda v katastri územia obce Rimavská Baňa  

2. zámer ponechať do nájmu dočasne prebytočný majetok obce Rimavská Baňa parcela 

registra „E“ č.  1176 o výmere 5 129 m2 orná pôda v katastri územia obce Rimavská 

Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože Ján Hanuska uvedenú parcelu 

užíva, dlhodobo ju zveľaďuje a riadne sa o ňu stará. Na schválenie zámeru je 

potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov na základe § 9a, ods. 9, písm. c) Zákona č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to pre nájomcu Ján Hanuska 10 rokov s 

výškou nájomného 30,- Eur/ha/rok 

C. poveruje 

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

nájmu nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa obecným zastupiteľstvom na 

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

Baňa z dôvodu osobitného zreteľa 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



Uznesenie č. 203/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. prerokovalo 
návrh na prenájom parcely, ktorá slúži na poľnohospodárske účely a je pre Obec 

Rimavská Baňa dočasne prebytočný 

B. schvaľuje 

1. dočasnú prebytočnosť majetku obce Rimavská Baňa pozemok, parcely registra „E“ 

č. 842/3 trvalý trávny porast, č. 798/1 orná pôda, č. 798/2 orná pôda, č. 798/3 orná 

pôda, č. 798/4 orná pôda, č. 799/1 trvalý trávnatý porast, č. 799/2 trvalý trávnatý 

porast, č. 799/3 trvalý trávnatý porast, č. 799/4 trvalý trávnatý porast, č. 797 orná 

pôda v katastri územia obce Rimavská Baňa  

2. zámer ponechať do nájmu dočasne prebytočného majetku obce Rimavská Baňa 

parcely registra „E“ č. 842/3 trvalý trávny porast o výmere 97 m2, č. 798/1 orná pôda 

o výmere 6 861 m2, č. 798/2 orná pôda o výmere 406 m2, č. 798/3 orná pôda 

o výmere 51 m2, č. 798/4 orná pôda o výmere 46 m2, č. 799/1 trvalý trávnatý porast 

o výmere 1 657 m2, č. 799/2 trvalý trávnatý porast o výmere 330 m2, č. 799/3 trvalý 

trávnatý porast o výmere 2 008 m2, č. 799/4 trvalý trávnatý porast o výmere 383 m2, 

č. 797 orná pôda o výmere 7 755 m2 v katastri územia obce Rimavská Baňa z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, pretože ekofarma KRAJŇÁK, s.r.o. uvedené parcely 

užíva, dlhodobo ju zveľaďuje a riadne sa o ňu stará. Na schválenie zámeru je 

potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov na základe § 9a, ods. 9, písm. c) Zákona č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to pre nájomcu ekofarma KRAJŇÁK, 

s.r.o. na 10 rokov s výškou nájomného 30,- Eur/ha/rok 

C. poveruje 

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

nájmu nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa obecným zastupiteľstvom na 

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

Baňa z dôvodu osobitného zreteľa 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



Uznesenie č. 204/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

žiadosť Zlaty Majanovej o odpredaj majetku obce, pozemok – záhrada, parcela registra 

„E“ č. 305/1, č. 303/2 a č. 302/3 v katastri územia obce Rimavská Baňa 

B. schvaľuje 

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

305/1, č. 303/2 a č. 302/3 v katastri územia obce Rimavská Baňa  

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

č. 305/1, č. 303/2 a č. 303/3 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 Zlata Majanová, Sever 158/8, Rimavská Baňa sa o ne riadne stará. 

Pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku parcele registra „C“ č. 307/24, 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 „E“ č. 305/1 - trvalý trávny porast o výmere 144 m2, č. 303/2 - trvalý 

trávny porast o výmere 327 m2 a č. 302/3 - orná pôda o výmere 244 m2 v katastri 

územia obce Rimavská Baňa zapísaného na LV 439 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, 

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



Uznesenie č. 205/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

žiadosť Márii Resutíkovej o odpredaj majetku obce, pozemok – záhrada, parcela 

registra „C“ č. 307/18 v katastri územia obce Rimavská Baňa 

B. schvaľuje 

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

č.  307/18, v katastri územia obce Rimavská Baňa  

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

č. 307/18 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 Mária Resutíková, 980 53, Rimavská Baňa, č. 161, SR sa o ne riadne 

stará. Pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku parcele registra „C“ č. 307/30, 

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. 307/18 - záhrada o výmere 293 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 nájmu majetku obce Rimavská Baňa 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

 

  



 

Uznesenie č. 206/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

návrh kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce, parcela registra „C“ č. 850/3 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 199 m2 v k.ú. Rimavská Baňa zapísaného na LV 

439 v podiele 1/1, kúpna cena je 2,50 Eur/m2 

B. schvaľuje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu medzi  

1. obcou Rimavská Baňa IČO: 00319015 a Turis Pavel, Ing a Anna Turisová, 

Rimavská  Baňa, č. 157 na pozemok registra C-KN parcelné číslo 850/3 - zastavané 

plochy a nádvorie vo výmere 199 m2 v podiele 7776/746456 za kúpnu cenu 83,27 

Eur 

2. obcou Rimavská Baňa IČO: 00319015 a Sujová Juliana, Hlavná 157, Rimavská 

Baňa na pozemok C-KN parcelné číslo 850/3 - zastavané plochy a nádvorie vo 

výmere 199 m2 v podiele 7776/46456 za kúpnu cenu 83,27 Eur 

3. obcou Rimavská Baňa IČO: 00319015 a Bendová Janka, Mieru 57/57, Hrachovo na 

pozemok C-KN parcelné číslo 850/3 - zastavané plochy a nádvorie vo výmere 

199 m2 v podiele 7806/46456 za kúpnu cenu 83,60 Eur 

4. obcou Rimavská Baňa IČO: 00319015 a Mišurda Pavol, Rimavská Baňa, č. 19 na 

pozemok C-KN parcelné číslo 850/3 - zastavané plochy a nádvorie vo výmere 

199 m2 v podiele 7806/46456 za kúpnu cenu 83,60 Eur 

5. obcou Rimavská Baňa IČO: 00319015 a Ľupták Jozef, Ľuptáková Silvia Hlavná 157, 

Rimavská Baňa do podielového spoluvlastníctva na pozemok C-KN parcelné číslo 

850/3 - zastavané plochy a nádvorie vo výmere 199 m2  po ½ spoluvlastnícky podiel 

7646/46546 za kúpnu cenu Ľupták Jozef 40,94 Eur, Ľuptáková Silvia 40,94 Eur 

6. obcou Rimavská Baňa IČO: 00319015 a Antalíková Viktória, Rimavská Baňa, 

č. 157 na pozemok C-KN parcelné číslo 850/3 - zastavané plochy a nádvorie vo 

výmere 199 m2  v podiele 7646/46456 za kúpnu cenu 81,88 Eur 

 v celkovej výške 497,50 € slovom: štyristodeväťdesiatsedem eur 50 centov 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



Uznesenie č. 207/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

návrh kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce, parcela registra „C“ č. 1989/13 – 

ostatná plocha o výmere 22 m2 v k.ú. Rimavská Baňa zapísaného na LV 211 v podiele 

1/1, kúpna cena je 1,20 Eur/m2 

B. schvaľuje 

1. kúpnu zmluvu medzi obcou Rimavská Baňa IČO: 00319015 a p. Milanom 

Kušpálom, 980 53, Rimavská Baňa, č. 501, SR na pozemok, parcela registra „C“ 

č. 1989/13 - ostatná plocha v katastri územia obce Rimavská Baňa za kúpnu cenu 

26,40 Eur, slovom: dvadsaťšesť eur 40 centov 

2. náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva vrátane právneho poplatku za 

konanie vo veci návrhu na vklad, bude znášať kupujúci 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 

Uznesenie č. 208/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

návrh kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce, parcela registra „C“ č. 307/23 – 

záhrada o výmere 274 m2 v k.ú. Rimavská Baňa zapísaného na LV 211 v podiele 1/1, 

kúpna cena je 1,20 Eur/m2 

B. schvaľuje 

1. kúpnu zmluvu medzi obcou Rimavská Baňa IČO:00319015 a p. Ľubomíra Sujová, 

Sever 166/24, Rimavská Baňa, PSČ 980 53, SR na pozemok, parcela registra „C“ 

č. 307/23 - záhrada v katastri územia obce Rimavská Baňa za kúpnu cenu 

328,80 Eur, slovom: tristodvadsaťosem eur 80 centov 

2. náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva vrátane právneho poplatku za 

konanie vo veci návrhu na vklad, bude znášať kupujúci 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

 

 

 

 



Uznesenie č. 209/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

návrh kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce, parcela registra „C“ č. 307/20 – 

záhrada o výmere 297 m2 v k.ú. Rimavská Baňa zapísaného na LV 211 v podiele 1/1, 

kúpna cena je 1,20 Eur/m2 

B. schvaľuje 

1. kúpnu zmluvu medzi obcou Rimavská Baňa IČO: 00319015 a p. Milan Krištof 

r. Krištof, 1. mája 908, Hnúšťa, PSČ 981 01, SR na pozemok, parcela registra „C“ 

č. 307/20 - záhrada v katastri územia obce Rimavská Baňa za kúpnu cenu 

356,40 Eur, slovom: tristopäťdesiatšesť eur  40 centov 

2. náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva vrátane právneho poplatku za 

konanie vo veci návrhu na vklad, bude znášať kupujúci 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 

Uznesenie č. 210/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

návrh kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce, parcela registra „C“ č. 307/21 – 

záhrada o výmere 294 m2 v k.ú. Rimavská Baňa zapísaného na LV 211 v podiele 1/1, 

kúpna cena je 1,20 Eur/m2 

B. schvaľuje 

1. kúpnu zmluvu medzi obcou Rimavská Baňa IČO: 00319015 a p. Farkaš Július 

r. Farkaš a Magdaléna Farkašová r. Oláhová, Sever 187, Rimavská Baňa, PSČ 980 

53, SR na pozemok, parcela registra „C“ č. 307/21 - záhrada v katastri územia obce 

Rimavská Baňa za kúpnu cenu 352,80 Eur, slovom: tristopäťdesiatdva eur 80 centov 

2. náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva vrátane právneho poplatku za 

konanie vo veci návrhu na vklad, bude znášať kupujúci 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 

 

 



Uznesenie č. 211/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

návrh kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce, parcela registra „C“ č. 307/22 – 

záhrada o výmere 295 m2 v k.ú. Rimavská Baňa zapísaného na LV 211 v podiele 1/1, 

kúpna cena je 1,20 Eur/m2 

B. schvaľuje 

1. kúpnu zmluvu medzi obcou Rimavská Baňa IČO: 00319015 a p. Janka Murínová 

r. Kasárová, Sever 165, Rimavská Baňa, PSČ 980 53, SR, na pozemok, parcela 

registra „C“ č. 307/22 - záhrada v katastri územia obce Rimavská Baňa za kúpnu 

cenu 354,- Eur, slovom: tristopäťdesiatštyri eur 

2. náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva vrátane právneho poplatku za 

konanie vo veci návrhu na vklad, bude znášať kupujúci 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 

Uznesenie č. 212/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. prerokovalo  

smernicu o opatreniach na zamedzenie úniku alebo šírenia nepôvodných druhov na 

území obce Rimavská Baňa a do jej okolia 

B. schvaľuje 

Internú smernicu č. 10/2020 o opatreniach na zamedzenie úniku alebo šírenia 

nepôvodných druhov na území obce Rimavská Baňa a do jej okolia 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

  



Uznesenie č. 213/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

berie na vedomie 

trojročné diaľkové monitorovanie inštalovaného zariadenia projektu Wifi4EU 

 

Prítomní: 

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

Ľubomír Olšiak 

Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

 

 


