
U Z N E S E N I A 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa 

konaného dňa 10.3.2015 o 17.00 hod. v kanc. č. 15 na poschodí obecného úradu 

__________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 9/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

1. určenie zapisovateľky p. Martiny Kubaliakovej a overovateľov uznesení 

a zápisnice p. Milana Kušpála a Andreja Lubaja 

2. správu o odovzdaní a prevzatí funkcie starostu obce 

B. schvaľuje 

1. program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jana Alcnauerová a Ľubomír Olšiak 

3. štatút krízového štábu obce Rimavská Baňa  

4. VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce  na území obce Rimavská Baňa na rok 2015 a ďalšie roky 

5. VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských  a reštauračných 

odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov  z domácností na území 

obce Rimavská Baňa 

 

Prítomní: Ing. Jana Alcnauerová 

Miroslav Knapp 

Milan Kušpál 

Andrej Lubaj 

Ľubomír Olšiak 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0  

 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 

 

 



Uznesenie č. 10/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

žiadosť o dlhodobý prenájom majetku obce, pozemok – záhrady, parcela registra C 

č. 301/1, v katastri územia obce Rimavská Baňa 

B. schvaľuje 

zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa pozemok – záhrady, 

parcela registra C č. 301/1, v katastri územia obce Rimavská Baňa ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov 

v zmysle §-u 9a, ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce na dobu 10 

rokov, za nájomné 30,- €/rok 

C. poveruje 

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

nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa pozemok – záhrady, parcela registra C 

č. 301/1, v katastri územia obce Rimavská Baňa obecným zastupiteľstvom na úradnej 

tabuli a na internetovej stránke obce 

 

Prítomní: Ing. Jana Alcnauerová 

Miroslav Knapp 

Milan Kušpál 

Andrej Lubaj 

Ľubomír Olšiak 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 11/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

1. informáciu o zapojení sa do projektu „ Informačný systém Dátového centra obcí a 

miest SR“ v zmysle zákona č.305/2013 Z. z. – elektronická komunikácia Obecného 

úradu s občanmi 



2. žiadosť o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce z MF SR  

B.  schvaľuje 

1. 10 % spoluúčasť poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu obce v prípade 

schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce z MF  

2. poskytnutie služieb v oblasti správy registratúry a vyraďovania spisovej agendy 

fi Eva Vargicová, Rimavská Sobota 

3. uzatvorenie zmluvy s fi Eva Vargicová v oblasti registratúry a vyraďovania 

spisovej agendy 

C. poveruje 

poslancov obecného zastupiteľstva sčítavaním psov vo svojom pracovnom obvode 

Termín: do 31. marca 2015 

Prítomní: Ing. Jana Alcnauerová 

Miroslav Knapp 

Milan Kušpál 

Andrej Lubaj 

Ľubomír Olšiak 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 


