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ZÁPISNICA 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 24.02.2020 o 17.00 hod. 

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu v Rimavskej Bani 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu Rimavská Baňa 

 

Program rokovania: 

1. a) Otvorenie 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Zámer kúpy nehnuteľnosti parcely CKN č. 56/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 699 m2 

a rodinný dom súpisné číslo vo vlastníckom podiele ½  

6. Žiadosť základnej školy o dofinancovanie originálnych kompetencií 

7. Informácia o riešení podnetov občanov 

8. Žiadosti občanov 

9. Interpelácie poslancov 

10. Záver 

K bodu 1 a) 

Desiate zasadnutie obecného zastupiteľstva v Obci Rimavská Baňa, volebného obdobia 2018-

2022, ktoré sa konalo dňa 24. februára 2020 o 17:00 hod., zvolala a viedla starostka Obce Rimavská 

Baňa Mgr. Elena Polóniová v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.. Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) je zo zákona verejné, pozvánka 

bola doručená poslancom OZ. Pozvánka bola zverejnená na úradnej tabuli, na webovom sídle Obce 

Rimavská Baňa a vyhlásená v miestnom rozhlase v zákonom určenej lehote.  

Starostka obce konštatovala, že Obecné zastupiteľstvo má celkom 7 členov. Privítala prítomných 

poslancov, občanov obce a zamestnancov obecného úradu (podľa prezenčnej listiny). Konštatovala, že 

na zasadnutí sú prítomní 7 poslanci a tak je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Prítomní sú všetci poslanci OZ. Konštatovala, že 10. zasadnutie bolo zvolané mimoriadne mimo 

plánu rokovaní na rok 2020. 

 

K bodu 1 b) 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Ing. Jana Oravcová a za overovateľov zápisnice a uznesení 

poslankyňa Ing. Jana Alcnauerová a Vladimír Foľk.   

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 137/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 2  

Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 10. zasadnutie aj návrh programu, 

ktorý obsahoval 9 bodov. Na začiatku navrhla doplniť bod č. 6 Žiadosť základnej školy 

o dofinancovanie originálnych kompetencií nakoľko ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča nám dňa 21.01.2020 

doručila žiadosť o dotáciu na 412,56 Eur na úhradu dlžnej faktúry firme Chladmont s.r.o.. 

Poslanci OZ doplnenie bodu 6 schválili a iné pozmeňujúce návrhy nemali. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 138/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 
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K bodu 3 

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Pavla Hanusku a Ľubomíra Olšiaka.  

Poslanci návrh starostky obce schválili. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 139/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 4 

Pri kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, starostka obce informovala, že: 

Uznesením č. 119/2020 OZ schválilo vyplatenie odmien pre poslancov OZ za rok 2019 -  uznesenie 

splnené - odmeny boli vyplatené v mzdovom mesiaci január vo stanovenom výplatnom termíne. 

Uznesením č. 121/2020 OZ schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt „V 

našej škole po novom – materiálno technické vybavenie školy a škôlky v Rimavskej Bani“ 

vrátane zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5% 

z výdavkov v prípade schválenia – uznesenie splnené – žiadosť o získanie dotácie na projekt bol 

podaný, aktuálne čakáme na vyhodnotenie žiadosti.  

Uznesením č. 122/2020 OZ schválilo prijatie kontokorentného úveru vo výške 20 000 Eur od OTP 

Banky Slovensko, a.s. – uznesenie nesplnené – od OTP Banky Slovensko, nebol dodnes predložený 

návrh na uzatvorenie zmluvy. 

Uznesením č. 127/2020 schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov uzatvorenie kúpnej zmluvy 

medzi obcou Rimavská Baňa a pánom M. Lubajom – uznesenie splnené – návrh na vklad a nová 

kúpno-predajná zmluva je uzatvorená, pripravená na odkontrolovanie OÚ odbor katastra 

nehnuteľností. 
Uznesením č. 128/2020 OZ prerokovalo žiadosť pani J. Bagačkovej o odpredaj majetku pozemok 

parcela registra C-KN 1993/8, schválilo trvalú prebytočnosť majetku obce, zámer predaja prebytočného 

majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a poverilo starostku obce zverejniť v zákonnej lehote 

najmenej 15 dní odpredaj nehnuteľného majetku - uznesenie nesplnené – zámer predaja prebytočného 

majetku nie je v zákonnej lehote 15 dní pred schvaľovaním odpredaja, zverejnený na mieste obvyklom 

v obci.  

Uznesením č. 129/2020 OZ prerokovalo žiadosť firmy Rimadrev, s.r.o., rod. Oravcovej a rod. 

Polóniovej o odpredaj majetku obce, schválilo trvalú prebytočnosť majetku obce pred rodinnými domami 

žiadateľov a poverilo starostku obce zverejniť v zákonnej lehote najmenej 15 dní odpredaj nehnuteľného 

majetku - uznesenie nesplnené – zámer predaja prebytočného majetku nie je v zákonnej lehote 15 dní pred 

schvaľovaním odpredaja, zverejnený na mieste obvyklom v obci.  

Uznesením č. 130/2020 OZ prerokovalo zámer kúpy nehnuteľnosti pána Ľ. Ultisa, parcela C-KN 

č. 56/2 a rodinný dom súpisné číslo 38 do vlastníctva obce a poverilo starostku obce na prerokovanie výšky 

kúpnej ceny – uznesenie čiastočne splnené – 10. zasadnutie OZ bolo zvolané z dôvodu, že starostka obce 

s pánom Ľ. Ultisom jednala o výške kúpnej ceny. Informácie z rokovania budú prejednané v bode 5.  

Uznesením č. 131/2020 OZ schválilo nákup prívesného vozíka – uznesenie nesplnené. 

Uznesením č. 133/2020 OZ schválilo nákup smerových tabúľ ulíc obce – uznesenie nesplnené – obec 

zabezpečila fotodokumentáciu smerových tabúľ v obci, ktoré budú menené, kúpa uskutočnená nebola.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 140/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 5 

Pokračovalo sa hlavným bodom zvolaného zastupiteľstva. Starostka obce informovala, že dňa 

10. februára 2020 rokovala s pánom Ľubomírom Ultisom vo veci kúpnej ceny za kúpu nehnuteľnosti 

parcely C-KN č. 56/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 699 m2 a rodinný dom súpisné číslo 38 vo 

vlastníctve Ľubomíra Ultisa v podiele ½ a Jána Ultisa v podiele ½. Jednali o cene nehnuteľnosti. Na 

predchádzajúcom zasadnutí poslanci spolu so starostkou obce navrhli predložiť kúpnu cenu 3 000 Eur 

pánovi Ultisovi. Pán Ultis s navrhovanou kúpnou cenou vo výške 3 000 € súhlasil. 
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Článok 5 Zásad hospodárenia s majetkom obce vymedzuje Základné vymedzenie kompetencií orgánov 

obce pri nakladaní s majetkom obce v ods. 2 Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s ustanoveniami zákona 

o majetku obcí 16 prijatím uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov obecného 

zastupiteľstva obce, ak všeobecne záväzný právny predpis a tieto Zásady hospodárenia s majetkom obce 

neupravujú pri vybraných inštitútoch iný spôsob prijatia uznesenia, schvaľuje najmä: písm. a) nadobúdanie 

nehnuteľného majetku a písm. b)  nadobúdanie hnuteľného majetku s obstarávacou cenou vyššou ako 3 000 

€, ak toto nebolo schválené v rozpočte obce v príslušnom období. 

Poslankyňa Ing. Jana Alcnauerová mala otázku, či nie je vlastník nehnuteľnosti t.j. p. Ultis povinný 

oznámiť predkupné právo svojmu spoluvlastníkov. Starostka obce oznámila, že aj u pána M. Lubaja boli 

spoluvlastníci (SPF) a nebol s tým problém tak isto aj u pani Kadlečíkovej.  

Poslanec Ján Kubaliak mal otázku na to, ako bude situácia do budúcna s pani Ultisovou, či bude 

nehnuteľnosť následne v prenájme a čo v prípade vzniku nedoplatku napr. voda, plyn, elektrina.  Starostka 

obce informovala, že sa od zimy rieši situáciu nového bývania pre pani Ultisovú avšak odmieta umiestnenie 

do domova sociálnych služieb, problémom sú aj dlhé poradovníky na prijatie. Trvalý pobyt má pani 

Ultisová v Kocihe a mestské byty Hnúšťa, uprednostňujú prioritne obyvateľov z Hnúšte. Pani Ultisová má 

záujem o jednoduchý nájomný jednoizbovom byt. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 141/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 6 
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o skutočnosti, že firma 

Chladmont, s.r.o., vyzvala základnú školu a aj Obec Rimavská Baňa, ako zriaďovateľa školy, na zaplatenie 

dvoch faktúr v sumách 102,48 Eur a 310,08 Eur za práce, ktoré boli realizované v priebehu roka 2018 na 

zariadeniach školskej jedálne. Na základe výzvy hlavnej kontrolórky obce sa pán Porubjak dostavil na 

rokovanie na obecný úrad v Rimavskej Bani dňa 12. februára 2020. Nakoľko neohlásil svoj úmysel 

rokovať, starostka obce nebola na obecnom úrade prítomná. Po zisťovaní skutkového stavu u kuchárok, 

ktoré pracovali a pracujú v školskej jedálni, bola realizácia opráv pánom Porubjakom vykonaná avšak 

predchádzajúce vedenie školy, neprijali faktúru a tým výšku za vykonané práce nepoukázali na účet firmy. 

Pán Porubjak na obecnom úrade v Rimavskej Bani, za neprítomnosti starostky obce, jednal so 

zamestnankyňami. Uznal, že faktúra bola vydaná neskoro, prišla na to jeho účtovníčka pri kontrole 

pohľadávok a vydaných faktúr. V prípade ak by sa faktúra neuhradila pán Porubjak vyhlásil, že si 

zariadenie (opravené kotle) zo školskej jedálne vezme.   

Poslanci OZ na záver schválili uhradiť faktúry od firmy Chladomont, s.r.o. za vykonané opravy 

trojpodlažnej elektrickej pece a elektrickej pece z roku 2018 t.j. navýšiť rozpočet obce na dotáciu pre 

základnú školu s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani v celkovej výške 412,56 Eur.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 142/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 7 
V rámci riešení podnetov občanov, starostka obce informovala prítomných poslancov, že na základe 

podnetu pána S. Mareka, ktorý vzišiel už na IV. zasadnutí v mesiaci august 2019 bude kamenivo na ulicu 

Sever dovezené z Husinej v týždni od 24.02.2020 do 28.02.2020.  

Na podnet obyvateľov obce, ktorý bol riešení aj na predchádzajúcom 9. zasadnutí OZ ohľadom 

doplnenia smerových tabúľ v obci, ktoré sú zničené alebo odcudzené, starostka obce informovala, že 

zamestnanci hliadky MOPS zabezpečili fotodokumentáciu smerových tabúľ, ktorá bola poslancom 

predložená. Starostka obce pokračovala, že nakoľko nové smerové tabule, budú slúžiť na dlhé obdobie, 

bolo by vhodné prejsť celú obec a vymeniť postupne vo viacerých etapách všetky tabule, ktoré sú v zlom 

stave za kvalitné, dlhotrvajúce a čitateľné. Nakoľko to nie je finančne lacná záležitosť, tabule sa budú 

vymieňať postupne a v prípade možnosti sa bude hľadať aj nejaký projekt na financovanie z cudzích 

zdrojov.   

Poslanec Peter Rapčan oznámil, že sa podujme na spísaní všetkých tabúľ za pomoci ešte jedného 

poslanca a na nasledujúce rokovanie, predloží návrh v ktorom budú zahrnuté všetky smerové tabule na 

výmenu.   
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Pán poslanec Pavel Hanuska mal otázku či osadenie tabúľ bude rovnaké ako pôvodné. Starostka obce 

informovala, že o umiestnení budú rozhodovať priebežne.  

Starostka obce ďalej informovala o plánovanej rade ZMOGaM v obci Sveržov, ktorá bude dňa 

10.03.2020.  

Ďalšou plánovanou schôdzou je schôdza Urbariátu Rimavská Baňa, ktorá bude dňa 21.03.2020. 

Vyzvala prítomných poslancov aby sa v prípade záujmu zúčastnili tejto členskej schôdze. Informovala, že 

je možné prísť aj ako splnomocnená osoba. 

Plánovaná je aj Výročná členská schôdza Mikroregiónu Sinec-Kokavsko, ktorá sa uskutoční 

25.03.2020 v Hnúšti. Výročnej členskej schôdze sa v roku 2019 zúčastnila poslankyňa Mgr. Natália 

Dovalová, pani V. Knappová spolu so starostkou obce. Tohtoročnej schôdze sa z dôvodu kontroly u lekára 

zúčastniť nemôže. Záujem opätovne vyjadrila poslankyňa Dovalová a v prípade uvoľnenia z práce sa 

zasadnutia zúčastní aj poslankyňa Ing. Jana Alcnauerová, ktorá svoju účasť ešte v predstihu potvrdí alebo 

zamietne.  

Plánovanou akciou je aj oceňovanie učiteľov, ktoré sa uskutoční dňa 26.3.2020 v obci Klenovec. 

Informovala, že naša zástupkyňa ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča, Mgr. K. Rohárová je jedna z ocenených.  

Oslavy „Dňa učiteľov“, obec plánuje na 30. marca 2020 o 14 hodine v sobášnej sieni v obecnom úrade 

aj s malým kultúrnym programom pre pedagogických a aj nepedagogických pracovníkov. Starostka obce 

konštatovala, že zatiaľ boli oslavy každoročne len malým symbolickým  darčekom tento rok považuje za 

vhodné uctiť si ich prácu, takýmto spôsobom.   

Aj tento rok organizátori spolu so zakladateľom Jozefom Kušpálom, ml. plánujú turistický 

„Jozefovský výstup na vyhliadkovú vežu „Vŕšok““– turistický oddiel založil syn nášho obyvateľa pána 

Jozefa Kušpála. Minulý rok sa ho zúčastnilo množstvo ľudí a mal úspech. Tento rok pripadá akcia na 

21.03.2020.  

Po tohto ročnej „Fašiangovej zabíjačke“, ktorá sa konala 22.02.2020 je ďalšou plánovanou akciou obce 

Lehota nad Rimavicou s názvom 100 jarných kilometrov.  

 

K bodu 8 
V rámci bodu 8 neboli doručené obecnému úradu žiadne iné žiadosti od občanov. 

 

K bodu 9 
V rámci bodu 9 neboli žiadne interpelácie poslancov a pokračovalo sa k záverečnému bodu 

10. zastupiteľstva.  

 

K bodu 10 
V záverečnom bude starostka obce informovala prítomných, že od 1. apríla 2020 absolvuje 21 dňovú 

kúpeľnú starostlivosť. Požiadala zástupkyňu Ing. Janu Alcnauerovú, aby viedla 11. rokovanie obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa podľa plánu bude konať 6. apríla 2020. Rokovanie zvolá starostka obce a navrhne 

program rokovania ale z uvedeného dôvodu sa ho nezúčastní. Poslankyňa Ing. Jana Alcnauerová 

akceptovala úlohu riadenia 11. zasadnutia OZ.  

Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Následne konštatovala, že boli vyčerpané všetky body programu rokovania a tak vyhlásila 10. zasadnutie 

za ukončené o 18:30 hod. 

 

Overovatelia zápisnice:  
 
Vladimír Foľk 

 

 

Ing. Jana Alcnauerová 

 

Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 


