
U Z N E S E N I A 

zo 6. MIMORIADNEHO zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 28.5.2015 o 17.00 hod. v zasadačke na prízemí Obecného úradu  

v Rimavskej Bani 

__________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 16/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

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

p. Miroslav Knapp a p. Ľubomír Olšiak 

2. zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Svarín, ktoré sa 

bude konať dňa 29.5.2015  

B. prerokovalo  

využívania pozemkov vo vlastníctve obce Rimavská Baňa, ktoré sú súčasťou 

poľovného revíru Svarín 

C. schvaľuje 

1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jana Alcnauerová a Andrej Lubaj 

2. výšku náhrady za užívanie spoločného poľovného revíru Svarín minimálne 

vo výške uvedenej v prílohe č. 2 zákona o poľovníctve č.274/2009 Z. z. v platnom 

znení 

D. odporúča  

užívanie spoločného poľovného revíru  Svarín v prospech poľovníckej organizácie 

Vŕšok 

E. udeľuje plnú moc  

starostke obce Mgr. Elene Polóniovej, trvale bytom v Rimavskej Bani, Ul. Repno 

180/39 na zastupovanie obce Rimavská Baňa ako vlastníka pozemkov na 

zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Svarín so všetkými 

oprávneniami vlastníka poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného 

revíru Svarín prítomného na Zhromaždení, najmä, nie však výlučne na podávanie 

návrhov na uznesenia, na hlasovanie o uzneseniach, na rozhodovanie o voľbe orgánov 

zhromaždenia, na rozhodovanie o užívaní PR a na voľbe splnomocnencov vlastníkov 

poľovných pozemkov 

 

Prítomní: Ing. Jana Alcnauerová 

Milan Kušpál 

Andrej Lubaj 

Ľubomír Olšiak 

Za:4 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 

 

 



Uznesenie č. 17/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena budúcej oprávnenej 

strany COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo a budúcej povinnej 

strany Obec Rimavská Baňa 

  

B. schvaľuje 

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi budúcom oprávnenou 

stranou COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo a budúcou povinnou 

stranou Obec Rimavská Baňa predmetom, ktorej je zabezpečenie riadneho prístupu k 

budove predajne č. 89 postavenej na pozemku parc. C-KN 197/3 a zabezpečenie 

zásobovania predajne i po odpredaji pozemku parc. C-KN 197/7 budúcej povinnej 

strane z vecného bremena. „Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z 

vecného bremena  strpieť právo prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez 

pozemok parc. C - KN č. 197/7   katastrálne územie Rimavská Baňa  v celom rozsahu, 

v prospech vlastníka stavby súpisné číslo 89 a pozemku parc. C – KN č. 197/2 ako 

oprávneného z vecného bremena, tiež jeho zamestnancov, nájomcov, ako aj tretích 

osôb prichádzajúcich v jeho záujme.“     Vecné bremeno sa zriaďuje na  dobu neurčitú 

bezodplatne. 

 

 

Prítomní: Ing. Jana Alcnauerová 

Milan Kušpál 

Andrej Lubaj 

Ľubomír Olšiak 

Za:4 Proti:0 Zdržal sa hlasovania:0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 


