
U Z N E S E N I A 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 15.5.2015  o 17.00 hod.  v zasadačke na prízemí obecného úradu 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Uznesenie č. 12/2015  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

1. určenie zapisovateľky p. Jaroslavy Olšiakovej a overovateľov uznesení a zápisnice 

p. Milan Kušpál a p. Ľubomír Olšiak 

2. informatívnu správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov zo dňa 1.4.2015  

B. prerokovalo  

1. zmluvu o nájme medzi obcou Rimavská Baňa IČO:00319015 a p. Pavlom 

Krajňákom, bytom Rimavská Baňa, Ul. Kraskovská č. 139 

2. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií 

a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa  

C. schvaľuje 

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

2. volebnú komisiu v zložení: Ing. Jana Alcnauerová a Milan Kušpál 

3. zmluvu o nájme nehnuteľného majetku medzi obcou Rimavská Baňa 

IČO:00319015 a p. Pavlom Krajňákom, bytom Rimavská Baňa, Ul. Kraskovská 

č. 139 na pozemok – záhrady, parcela registra C č. 301/1, v katastri územia obce 

Rimavská Baňa ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §-u 9a, ods. 9, písm. 

c), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce na dobu 10 rokov, za nájomné 30,-€/rok 

4. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií 

a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa 

D. určuje 

rokovací poriadok (náplň práce) jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva 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. 13/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2014 

v sume 858 Eur  

B. prerokovalo 

plat starostky v súlade s § 4 ods. 4 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov s prihliadnutím na § 4 ods. 1 a 2 zákona č.253/1994 Z.z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov 

C. určuje 

mesačný plat starostky obce Rimavská Baňa v súlade s § 3 a § 4 ods. 2 zákona 

č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších noviel zvýšený 15 %. Takto určený plat 

predstavuje sumu 1628 Eur s účinnosťou od 1.1.2015.  

 

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 



Uznesenie č. 14/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. prerokovalo 

1. návrh Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Rimavskej 

Bani 

2. návrh na vymenovanie členov Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade 

v Rimavskej Bani 

3. návrh na doplnenie člena komisie výstavby, územného plánovania, regionálneho 

rozvoja a životného prostredia 

B. schvaľuje 

1. Štatút Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Rimavskej Bani, 

2. členov Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Rimavskej Bani: 

 Mgr. Jolanu Geľovú,  Mgr. Marianu Resutíkovú, Kristínu Foľkovú, Milana 

Matuchu, Milana Kušpála ml., Milana Kušpála st.  

3. limit spoluúčasti obce pre vypracovanie a prihlásenie projektu a grantu  v sume 

1500 Eur, ktoré nemusí schvaľovať obecné zastupiteľstvo 

4. vypracovanie projektovej dokumentácie miestnej komunikácie Repno do výšky 

2000 € 

C. volí 

1. za člena komisie výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja 

a životného prostredia Milana Tazberíka. 

 

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. 15/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

zámer pre vytvorenie chráneného pracoviska pre pracovné uplatnenie pracovníka 

so zmenenou pracovnou schopnosťou v zmysle § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

B. prerokovalo 

1. vybudovanie Integrovaného obslužného miesta  

2. návrh na spoluprácu s Komunitným centrom Hnúšťa 

3. návrh na zriadenie chráneného pracoviska v obci   

C. nesúhlasí 

so spoluprácou s Komunitným centrom Hnúšťa 

D. súhlasí 

1. s vybudovaním Integrovaného obslužného miesta 

2. s vytvorením chráneného pracoviska pre pracovné uplatnenie pracovníka 

so zmenenou pracovnou schopnosťou 

3. s postupnou výmenou okien na budove obecného úradu z rozpočtu obce 

4. výstavbou prístrešku pri bývalých šatniach telovýchovy a kúpou dlažby, 

ktorou bude nahradená doterajšia dlažba prenajímateľovi Jánovi Kleinovi 

E. poveruje 

poslanca Ľubomíra Olšiaka, predsedu sociálnej komisie pripraviť podklady pre 

Komunitný plán sociálnych služieb zistením potrieb seniorov.  

 

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 

 

 

 


