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ZÁPISNICA 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 20.05.2020 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: 

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. Zloženie sľubu nového poslanca Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani, za poslanca, 

ktorému zanikol mandát 

6. Doplnenie člena Komisie na ochranu verejného záujmu 

7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2019 

8. Záverečný účet obce Rimavská Baňa za rok 2019 

9. Návrh rozpočtového opatrenia 2/2020 

10. Plat hlavnej kontrolórky 

11. Kúpna zmluva záhrada o výmere 231 m², parcela registra C č. 1993/8 zapísanej na LV 439 

12. Kúpna zmluva zastavaná plocha o výmere 76 m², parcela registra C č. 1458/6 a ostatná plocha 

o výmere 219 m2  parcela registra C č. 1989/10, zastavaná plocha o výmere 87 m², parcela 

registra C č. 1458/8 a ostatná plocha o výmere 121 m2  parcela registra C č. 1989/12, zastavaná 

plocha o výmere 64 m², parcela registra C č. 1458/7 a ostatná plocha o výmere 139 m2  parcela 

registra C č. 1989/11 zapísanej na LV 211 

13. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku C č. 1989/7 

14. Upozornenie prokurátora 

15. Projekt „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese 

Rimavská Sobota“ 

16. Žiadosť Základnej školy na opravu budovy (strecha) 

17. Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce Rimavská Baňa 

18. Ukončenie platnosti kolektívnej zmluvy 

19. Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK 

20. Interpelácie poslancov 

21. Záver 

K bodu 1 a) 

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

2022, ktoré sa konalo dňa 25. mája 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, vyhlásená v miestnom rozhlase, zverejnená na úradnej tabuli, na webovom 
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sídle obce v zákonom určenej lehote. Informovala, že Zasadnutie sa bude konať za dodržania 

hygienických opatrení z dôvodu predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19. 

Privítala prítomných poslancov, občanov obce a zamestnancov obecného úradu (podľa prezenčnej 

listiny). Konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 6 poslanci a tak je obecné zastupiteľstvo spôsobilé 

rokovať a uznášať sa.  

Starostka obce konštatovala, že Obecné zastupiteľstvo má aktuálne 6 členov, nakoľko dňa 

03.04.2020 zanikol mandát poslanca Pavla Hanusku, ktorému osobne za jeho prítomnosti na OZ 

poďakovala za jeho činnosť v období od začiatku volebného obdobia. Poslancom OZ ozrejmila 

situáciu, kvôli ktorej poslancovi mandát zanikol - v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb, o obecnom zriadení, je funkcia poslanca nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol 

zvolený a Pavel Hanuska sa stal zamestnancom obce prostredníctvom národného projektu „Cesta na 

trh práce 3“ podľa § 54 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. službách zamestnanosti.  

Informovala o situácii súvisiacej s COVID-19 u nás v obci. Odporúčania a nariadenia vlády, 

prípadne hlavného hygienika sa priebežne uvádzali do každodenného života. Obecný úrad fungoval 

pre verejnosť v obmedzenom režime od 8:00 – 11:00. Ochranné pomôcky t.j. dezinfekciu, rúška, 

rukavice, ktoré sme nevyhnutne potrebovali sme obstarali z dotácie od Nadácie Tatra banky, ktorá 

poskytla obci v sume 830,00 Eur.  

„Do našej obce sa postupne vracali naši občania z krajín, kde sa tento vírus objavil. Nie každý 

však chcel rešpektovať zodpovednosť. Najprv dobrovoľná izolácia, potom karanténa a potom povinná 

karanténa nielen ich ale aj ich rodín a vyhrotené situácie blízkeho okolia to isto neprispelo k dobrým 

susedským vzťahom. Celkový život v obci sa obmedzil. Je zatvorená škola, materská škola, školská 

jedáleň, školský klub. Obecný úrad pracoval v obmedzenom režime. Od minulého týždňa už pracujeme 

v štandardnom režime s jedinou zmenou vo štvrtok je nestránkový deň, kedy budeme spracovávať 

agendu, ale budeme v neodkladnom prípade k dispozícii občanom. Táto pandémia akoby chcela 

preveriť našu ľudskosť a súdržnosť. Prajem si, aby sme tieto nasledujúce mesiace v zdraví zvládli.“ 

Starostka obce poďakovala p. Gondovej z Lehoty nad Rimavicou, ktorá s rodinou ušila a 

sponzorsky poskytla 50 ks rúšok pre obyvateľov, ďalej p. Zaťkovej z ulice Fľaková v neposlednom 

rade osobitne poslancovi Petrovi Rapčanovi, ktorý sa každo-týždenne angažoval, zaujímal o situáciu 

a vykonával v spolupráci s inými členmi DHZ dezinfekciu verejných priestranstiev. Poďakovala 

pracovníčkam obecného úradu, ktoré napriek situácii pracovali a snažili sa vybaviť všetky žiadosti 

občanov a návštevníkov obce a pracovníkom MOPS, ktorí pomáhali občanom. 

 

K bodu 1 b) 

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

poslankyňa Mgr. Natália Dovalová a Vladimír Foľk.   

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 143/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

 

K bodu 2  

Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 11. zasadnutie aj návrh programu, 

ktorý obsahoval 20 bodov. Navrhla poslancom doplniť rokovanie o bod č. 13 Žiadosť o odkúpenie 

pozemku parcela registra C-KN č. 1989/13 do vlastníctva pána M. Kušpála. Postúpila návrh na 

prerokovanie.  



3 

Poslanci OZ doplnenie rokovania schválili a iné pozmeňujúce návrhy nemali. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 144/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 3 

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Janu Alcnauerovú a Ľubomíra Olšiaka.  

Poslanci návrh starostky obce schválili. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 145/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 4 

Starostka obce pripomenula, že predchádzajúce zasadnutie bolo zvolané mimo schváleného plánu 

zasadnutí vychádzajúc z Uznesenia č. 112/2019. Pri kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí, informovala obecné zastupiteľstvo, že: Uznesením č. 287/2020 bola schválená kúpa 

nehnuteľnosti do vlastníctva obce parcela C-KN č. 56/2 od pána Ľubomíra Ultisa v podiele ½ - 

uznesenie splnené – Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 28.02.2020 a následne bola zavkladovaná v 

katastri nehnuteľnosti dňa 19.03.2020. 

Uznesením č. 288/2020 OZ schválilo poskytnutie dotácie ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča, na úhradu 

faktúry od firmy Chladomont, s.r.o. – uznesenie splnené – faktúra bola uhradená a dotácia vo výške 

412,56 poskytnutá dňa 24.04.2020. 

 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 146/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 5 

Starostka obce informovala, že dňa 3. apríla 2020 zanikol mandát poslancovi obecného 

zastupiteľstva Pavlovi Hanuskovi na jeho vlastnú žiadosť. Dňa 06.04.2020 bolo zverejnené 

„Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca 

Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani“. Na základe zápisnice miestnej volebnej komisie 

o výsledkoch volieb do obecného  zastupiteľstva zo dňa 14. novembra 2018 je náhradníkom za 

poslanca obecného zastupiteľstva Ján Koreny, ktorý sa stáva poslancom až po zložení predpísaného 

sľubu poslanca. 

Starostka obce požiadala prítomného Jána Korenyho, aby v prípade súhlasu vykonal slávnostný 

akt zloženia sľubu. Ján Koreny prečítal sľub poslanca podľa § 26 Zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom 

zriadení v z.n.p. v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich 

budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Tento sľub potvrdil slovkom 

„sľubujem“ a zároveň aj svojím podpisom na osobitnej listine.  

Od zloženia sľubu sa Ján Koreny stal oficiálne platným poslancom obecného zastupiteľstva, 

spôsobilý na rokovanie. Počet členov obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani vzrástol na 7. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 147/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 6 

Z dôvodu zániku mandátu Pavla Hanusku, ktorý vykonával funkciou člena komisie na ochranu 

verejného záujmu, starostka obce informovala o potrebe doplnenia člena tejto komisie. Ozrejmila, že táto 
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komisia je kompetentným orgánom obce na hodnotenie každoročných oznámení funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov starostky. Vykonáva zároveň ďalšie úlohy na ochranu verejného 

záujmu v súlade so zákonom. Komisiu majú tvoriť zástupcovia každej politickej strany a nezávislí 

poslanci obecného zastupiteľstva. Jednou z hlavných úloh tejto komisie je overovanie majetkových 

pomerov starostky obce a to každoročne do 31. marca. Porovnáva sa najmä majetkový stav 

oproti predchádzajúcich období, z dôvodu aby sa predišlo nadobúdaniu obecných majetkov 

zvýhodnene vyplývajúc zo zvolenej funkcie.  

Vo voľbách, ktoré sa konali v roku 2018 boli zvolení zástupcovia politických strán: SNS, 

Progresívne Slovensko, SMER – sociálna demokracia a nezávislý. Poslanci OZ po voľbách do 

samosprávy zvolili: za predsedu komisie – Jána Kubaliaka - Progresívne Slovensko, za členov komisie 

– Pavla Hanusku – SNS a Petra Rapčana ako nezávislého kandidáta. Ďalšou stranou zastúpenou 

v našom OZ je SMER Sociálna demokracia.  

Poslanci OZ navrhli a následne zvolili za doplňujúceho člena komisie na ochranu verejného 

záujmu zástupkyňu politickej strany SNS - Mgr. Natáliu Dovalovú, ktorá voľbu prijala. 

Ďalej starostka obce v rámci tohto bodu informovala, že Pavel Hanuska bol aj poslaneckým 

zástupcom „Pracovného obvodu – Ul. Repno“, členom komisie verejného poriadku ostať môže avšak 

je potrebné zvoliť nového zástupcu tohto obvodu z radu poslancov. Pracovné obvody sú určené 

z dôvodu riešenia podnetov občanov a aby boli poslanci bližšie k ľuďom v daných častiach obce podľa 

ulíc v obci. Vyzvala poslancov OZ na rokovanie o úprave, prípadne o zmene poslaneckých obvodov, 

ktoré boli schválené na 1. ustanovujúcom zasadnutí OZ.  

Poslanci navrhli za náhradníka Ľubomíra Olšiaka, ktorý sa ustanovujúceho zasadnutia nezúčastnil 

a z toho dôvodu, nemal vo volebnom období 2018-2022 určený žiadny pracovný obvod. Poslanec 

Ľubomír Olšiak odmietol prijať návrh prítomných poslancov byť zástupcom „Pracovného obvodu na 

Ul. Repno“.  

Nový poslanec OZ Ján Koreny napokon prijal Ul . Repno za obvod, ktorý bude zastupovať. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 148/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 7 

Nakoľko sa hlavná kontrolórka obce Ing. Oľga Fabová nemohla na zasadnutie OZ dostaviť, za čo 

sa vopred ospravedlnila, starostka obce informovala prítomných o predloženom odbornom stanovisku 

hlavnej kontrolórky obce k Záverečného účtu za rok 2019.  Starostka obce, konštatovala že ide 

o vyjadrenie hlavnej kontrolórky, ktoré hovorí o výsledku celoročného hospodárenia obce za 

predchádzajúci kalendárny rok.  

V zmysle § 18 f od. 1 písm. c ) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom  zriadení  z. n. p predložila hlavná 

kontrolórka obce Ing. Fabová odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Rimavská Baňa za rok 2019. Odborné stanovisko spracovala na základe predloženého záverečného 

účtu obce Rimavská Baňa  za rok 2018, ktorý  bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovom 

sídle. V stanovisku posúdila dva hľadiská: 1. zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

a skonštatovala súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami obce a s dodržaním 

informačnej povinnosti obce 2. Metodickú správnosť predloženého návrhu rozpočtu. 

Záverečné odporúčanie hlavnej kontrolórky obce znie: „V zmysle § 16 ods. 10 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť 

prerokovanie návrhu záverečného účtu obce rimavská Baňa za rok 2019 s výrokom „celoročné 

hospodárenie bez výhrad“.“ 
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Hlavná kontrolórka obce v správe konštatuje, že: „Finančné hospodárenie obce Rimavská Baňa sa 

riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením OZ číslo 23/2018 zo dňa 19.12.2018. Úpravy sa 

vykonávali 2 x v priebehu roka, a to rozpočtovými opatreniami – 1. Presunom finančných prostriedkov 

v zmysle uznesenia č. 78/2016, a 2. Uznesením č. 82/2019 zo dňa 07.10.2019.“  

Ďalej oboznámila prítomných, že z celkového rozpočtu príjmov tvoria: BEŽNÉ PRÍJMY 

559 569,38 € , čo je  plnenie na 102,72 % . Tvorili ich najmä  tzv. podielové dane (ako nás financuje 

štát) 214 387,06 € (tento rok bude ekonomika Slovenska stagnovať pravdepodobne to bude nižšie o cca 

20 000 = prognóza) dane  z nehnuteľností a miestne poplatky 20 824,80 €, nedaňové  príjmy z 

prenájmu, správne poplatky a iné nedaňové príjmy 17 073,17 € - dobropisy, vrátky a predaj tovarov a 

služieb a za stravné. Granty a transfery (vrátane príjmov ZŠ s MŠ) boli vo výške 334 331,53 €  a tvorili 

ich najmä účelové prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – školstvo, matrika, podpora v 

nezamestnanosti, hmotná núdza, miestna občianska hliadka, voľby a pod. a na  aktivity obce ako napr.  

Dobrovoľný hasičský zbor, stretnutie rodákov. Granty a transfery boli použité v súlade s ich účelom.  

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY boli získané vo výške 137 616,74 €, z toho na akciu „MK Repno“ 

41 497,74 €, na „Rekonštrukciu komunitného centra“ získané fin. prostriedky 94 344,52 € (posledná 

FA bola preplatená až začiatkom roka 2020) a príjem z predaja pozemkov 1 774,50 €.  

Príjmové finančné operácie tvorili prevod  nevyčerpaných prostriedkov  z rezervného fondu obce 

7 495,50 €, z úveru na „Rekonštrukciu zdravotného strediska“ 43 739,44 €  a prostriedky IOMO 22 €. 

Príjmy  rozpočtovej organizácie boli vo  výške 27 970,54 €.  

BEŽNÉ VÝDAVKY obce vo výške 221 027,39 € tvoria  27,7 % z celkových výdavkov a výdavky 

školy vo výške 367 027,83 € tvoria 45,9 % celkových výdavkov. Bežné výdavky obce boli najmä na:  

činnosť samosprávnych funkcií - výkon obecného úradu napr. mzdy zamestnancov, prevádzka, 

energie, materiál, likvidácia odpadu,  kultúrne a športové služby, osvetlenie obce,  údržba komunikácií, 

projekt miestnych občianskych hliadok  a pod. tiež  na výkon prenesených kompetencií – matrika,  

doprava,  stavebný úrad. Finančné operácie  5 360,69 € tvorili splátky úverov.  

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY boli vo výške 205 370,72  € a boli použité  na rekonštrukciu 

komunitného centra, vybudovanie detského ihriska, doplnenie kamerového systému, výmenu okien na 

budove obecného úradu, PD k rekonštrukcii MŠ, nákup motorovej kosačky, svietidiel, nákup pozemku 

a projektovú dokumentáciu k výstavbe pódia.   

Hospodárenie  rozpočtu obce vrátane finančných operácií je prebytok + 8 104,95 Z prebytku 

hospodárenia je potrebné vylúčiť  nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 4 312,69 €, 

ktoré sa použijú v r. 2020. Takto upravený prebytok v sume 3 792,26 € odporúča hlavná kontrolórka 

použiť na tvorbu rezervného fondu. Rokovanie bodu 7 pokračovalo bodom 8. 

K bodu 8 

Starostka obce informovala, že ak bude prebytok v sume 3 7925,26 použitý na tvorbu rezervného 

fondu, kde bude cca 5 000,00 Eur (vrátane zostatku prebytku hospodárenia z roku 2018). Je potrebné 

rokovať o tom, akým spôsobom sa bude s financiami na rezervnom nakladať resp. na čo budú použité.  

V roku 2019 sa finančná rezerva mala použiť na nákup komponentov na detské ihrisko, na nákup 

zametacej kefy na údržbu chodníkov v lete aj v zime a zo zostatku  nákup pozemkov v areály základnej 

školy. Konštatovala, že ku kúpe pozemkov v areály základnej školy nedošlo  z dôvodu nedostatku cele 

kúpne sumy aa preto navrhla poslancom OZ prejednať zámer kúpy pozemkov pod Základnou školou 

aj od pani Mgr. Geľove zo zostatku rezervného fondu. Poslanci OZ po prerokovaní súhlasili s použitím 

zostatku na rezervnom fonde na kúpu pozemku v areály základnej školy. Navrhli starostke obce 
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opätovne prerokovať s pani Mgr. Geľovou zámer odkúpenia pozemku a cenu za m2, nakoľko rokovanie 

s vlastníčkou bolo cca pred dvoma rokmi.  

Poslanci po prerokovaní, zobrali na vedomie informáciu o stanovisku hlavnej kontrolórky 

a o výsledku hospodárenia. OZ schválilo záverečný účet obce a tvorbu RF a použitie RF vrátane 

nevyčerpaných zdrojov z minulého roka na nákup pozemku v areály ZŠ.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 149/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 9 

V rokovaní pokračovali v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 

v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písmen 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., návrhom na rozpočtové opatrenie č.2/2020.  

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh účtovníčky obce. Dôvodom je potreba 

zapojenia príjmov do rozpočtu obce, ktoré neboli pri tvorbe rozpočtu plánované t.j.: Dotáciu z Nadácie 

Tatrabanky – 830,00 Eur na zabezpečenie rúšok a dezinfekčných prostriedkov na predchádzanie ochorenia 

COVID-19 a tiež nevyčerpané prostriedky ZŠ 2 782,18 Eur a nevyčerpané prostriedky Šk. jedálne 

1 530,51 Eur =  celkové navýšenie rozpočtu v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) povolené prekročenie a viazanie 

príjmov: daňové príjmy – prekročenie o 5142,69 Eur a vyrovnanie v zmysle § 14 ods. 2  písmena c) 

povolené prekročenie a viazanie výdavkov: bežné výdavky - prekročenie o 5142,69 Eur.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 150/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 10 

Starostka informovala o potrebe prehodnotenia platu hlavnej kontrolórky obce, ktoré vyplýva zo 

Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Vyzvala zamestnankyňu Ing. Janu Oravcovú, ktorá má na 

starosti mzdovú a personálnu agendu obecného úradu, aby informovala o zmene a o výpočte mzdy 

hlavného kontrolóra obce.  

Zamestnankyňa obecného úradu informovala, že „Priemerná mesačná mzda zamestnanca 

v hospodárstve SR dosiahla v roku 2019 výšku 1 092 eur – informácia bola zverejnených 6. marca 2020 zo 

štatistických údajov SR. Výška mzdy za predchádzajúci kalendárny rok má v zmysle Zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení dopad na výšku platu hlavného kontrolóra obce. Výpočet mesačnej mzdy hlavnej 

kontrolórky obce s úväzkom 0,1 prepočtom predstavuje na rok 2020 sumu 140,00 Eur/Brutto mesačne, čo 

je navýšenie o 10,00 Eur v porovnaní z predchádzajúcim rokom. So spätnou platnosťou od 01.01.2020.“ 

 V zmysle zákona o obecnom zriadení, je potrebné schválenie výšky platu HK obecným 

zastupiteľstvom. Poslanci obecného zastupiteľstva porozumeli, informáciu zobrali na vedomie 

a hlasovali o plate.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 151/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 11 

V zmysle Uznesenia č. 128/2020 starostka obce oznámila informáciu o zverejnení zámeru odpredaja 

nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa pozemok, pozemok – záhrada pani J. Bagačkovej, parcela 

registra C č. 1993/8 v katastri územia obce Rimavská Baňa obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a 

na internetovej stránke obce zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v zákonnej lehote od 04.05.2020 do 20.05.2020 t.j. 15 dní pred schvaľovaním.  

Poslanci zobrali návrh kúpno-predajnej zmluvy s pani J. Bagačkovou, rokovali o predajnej cene za 1 

m2. Nakoľko ide o prebytočný majetok obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože 
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pozemok svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou súpisné číslo 106 v 

spoluvlastníctve žiadateľky, schválili rovnakú cenu ako aj v obdobných prípadoch t.j. 1,20 Eur/m2 + 

započítanie ½ nákladov na vypracovanie geometrického plánu, čo predstavuje 160 Eur. Konečná predajná 

cena 437,20 Eur. Uznesenie bolo schválené siedmimi poslancami obecného zastupiteľstva z počtu sedem 

poslancov, čo predstavuje zákonom stanovenú 3/5 väčšinu všetkých poslancov. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 152/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 12 

Uznesením č. 129/2020 písm B) poslanci OZ schválili prebytočnosť majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, pretože pozemky nachádzajúce sa v intraviláne obce Rimavská Baňa sú pre obec 

nevyužiteľné, na pozemkoch nie je možné budovať samostatne stojace stavby a žiadatelia Ján Oravec 

a manž. Iveta, firma Rimadrev, s.r.o. a ďalej Mgr. Elena Polóniová sa o ne riadne starajú a majú o ne 

záujem.  

Starostka obce informovala o zverejnení zámeru 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 v zákonnej lehote od 04.05.2020 do 20.05.2020 

t.j. 15 dní pred schvaľovaním.  

Poslanci zobrali na vedomie návrh kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj nasledovných šiestich 

pozemkov zapísaných na LV č. 211, ktoré priamo hraničia s nehnuteľnosťami žiadateľov,  nachádzajúcich 

sa pred a za rodinnými domami:  

parcela registra C-KN č. 1458/6 ostatná plocha v k.ú. Rimavská Baňa o výmere 76 m2 v podiele 1/1; 

parcela registra C-KN č. 1458/7 ostatná plocha v k.ú. Rimavská Baňa o výmere 64 m2 v podiele 1/1; parcela 

registra C-KN č. 1458/8 ostatná plocha v k.ú. Rimavská Baňa o výmere 87 m2 v podiele 1/1; parcela 

registra C-KN č. 1989/10 ostatná plocha v k.ú. Rimavská Baňa o výmere 219 m2 v podiele 1/1; parcela 

registra C-KN č. 1989/11 ostatná plocha v k.ú. Rimavská Baňa o výmere 139 m2 v podiele 1/1; parcela 

registra C-KN č. 1989/12 ostatná plocha v k.ú. Rimavská Baňa o výmere 121 m2 podiele 1/1. 

Následne rokovali o cene a schválili rovnakú cenu ako aj v obdobných prípadoch t.j. 1,20 Eur/m2. 

Starostka obce s poslancami OZ konštatovali, že predložený geometrický plán č. 51423707-1/2020 

vyhotoveného dňa 16.01.2020, Milanom Čajkom, autorizačne overeného 17.01.2020, Ing. Katarínou 

Ádámovou a  úradne overeného Ing. Michalom Lumnitzerom  dňa 21.01.2020 číslo G1 20/2020,na 

oddelenie pozemkov si žiadatelia dali vypracovať na vlastné náklady. Uznesenie o predaji pozemkov bolo 

schválené siedmimi poslancami obecného zastupiteľstva z počtu sedem poslancov, čo predstavuje zákonom 

stanovenú 3/5 väčšinu všetkých poslancov.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 153/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 13 

V tomto doplnenom bode rokovania starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou pána 

Milana Kušpála  o odkúpenie obecného pozemku a to parcely registra C-KN č. 1989/13 ostatná plocha 

v k.ú. Rimavská Baňa o výmere 22 m2 v podiele 1/1 oddelenej geometrickým plánom č. 51423707-

1/2020 z parcely C-KN č. 1989/7. Svoju žiadosť odôvodnil tým že predmetná parcela priamo hraničí 

s jeho pozemkom. Ide o rovnaký prípad ako pri žiadostiach prerokovaných v predchádzajúcom bode.  

Poslanci rokovali a aj v tomto prípade schválili trvalú prebytočnosť majetku obce Rimavská Baňa 

bez výhrad a poverili zverejniť na úradnej tabuli a na webovom sídle obce zámer predaja prebytočného 

majetku a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa na 

obecnom zastupiteľstve v druhom kroku je možné schváliť kúpnu zmluvu a cenu. 
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Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 154/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 14 

Starostka obce v tomto bode oboznámila prítomných, že dňa7. februára 2020 bolo Obecnému úradu 

v Rimavskej Bani doručený list z Okresnej prokuratúry, že dňa 10. februára 2020 bude vykonaná previerka 

činnosti posúdenia obsahovej a formálnej správnosti prijatých uznesení a VZN obecného zastupiteľstva 

v roku 2019 na mieste. Kontrolou bol preverený súladu VZN so zákonmi, kontrola zápisníc z obecných 

zastupiteľstiev, uznesení, dodržanie zákonných lehôt zverejňovaní a podobne. Vykonanou previerkou 

prokurátor zistil, že obec Rimavská Baňa nemá obligatórne prijatých 5 VZN v zmysle novelizácie 

ustanovenia § 4 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. Zákona o obecnom zriadení: 

1. Názvy ulíc a ich priestranstiev ako aj ich zmeny (§ 2b) 

2. pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene (ods. 3 písm. g) 

3. pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ods. 3 písm. i) 

4. podrobnosti o organizácii miestneho referenda (ods. 3 písm. m. a § 11 a) 

5. činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 

(ods. 3 písm. n) 

Prokurátor vydal  upozornenie prokurátora na porušenie § 4 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v aktuálnom znení zo dňa 3.3.2020, ktoré poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali.  

Poslanci OZ rokovali a rozhodli sa viacerí podieľať pri ich tvorbe. Nasledovne rokovali 

o jednotlivých VZN: „Názvy ulíc a ich priestranstiev ako aj ich zmeny“ – napriek existencii označenia ulíc 

sa v agende obecného úradu príslušné VZN nenachádza. Starostka obce informovala, že v roku 2020 bude 

sčítanie domov a bytov a následne obyvateľstva, ktoré bude vykonávať Obec Rimavská Baňa v zastúpení 

poverenou zamestnankyňou Martinou Kubaliakovou. Zamestnankyňa navrhovala do budúcna zmeniť 

názvy ulíc v lokalite pri Rimavskom Brezove časť Hámer (doposiaľ ozn. ulicou Sever) a v časti Sinec 

(doposiaľ ozn. ulicou Hlavná a Repno – sú to budovy vedľa seba). Poslanec Peter Rapčan informoval, že 

označenia ulíc novými tabuľami má pripravené a je potrebné ich v lepšej finančnej situácii objednať. 

Prípravu znenia návrhu VZN spoločne rozhodli, že vyhotoví obec. „Pravidlá na udržiavanie čistoty v obci 

a ochranu verejnej zelene“ a „Podrobnosti o organizácii miestneho referenda“ – návrh znení VZN pripraví 

Ing. Jana Alcnauerová, „Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb“ – návrh znenia VZN 

sa rozhodla pripraviť Mgr. Natália Dovalová, „Činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 

na určitý čas alebo na určitom miest“ – návrh znenia VZN pripraví Peter Rapčan.  

Návrhy VZN sa dohodli vypracovať do  konca júna 2020. Budú vyvesené na pripomienkovanie 

v lehote 15 dní pred nasledujúcim 12. zasadnutím OZ, na ktorom sa budú schvaľovať. Starostka obce 

informovala, že pri príprave VZN spolupracujeme s právničkou JUDr. Jurčovou právničkou fi 

MOAD, s.r.o.. Podotkla, že prokurátor kontroluje len prijaté VZN a nie návrh.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 155/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 15 

Starostka obce pokračovala podaním informácie o možnosti zapojenia sa do Výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR (riadiaci orgán pre Operačný program 

Efektívna verejná správa) na „Podporu koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja 

v okrese Rimavská Sobota“ za účasti hlavného partnera Mesto Hnúšťa,  partnera 1 Obce Jesenské, partnera 

2 Obce Číž a partnera 3 Obce Rimavská Baňa. V rámci vyhlásenej výzvy ide o posilňovanie 

administratívnych kapacít regionálneho rozvoja tak, aby boli v budúcom programovom období efektívne 

využité pridelené finančné prostriedky aj na regionálnej úrovni. 
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Uznesením č. 04/2019 zo dňa 9.12.2019 Výbor pre rozvoj okresu Rimavská Sobota schválil Mesto 

Hnúšťa za žiadateľa/prijímateľa nenávratného finančného príspevku a obce Jesenské, Číž, Rimavská Baňa 

za partnerov spolupracujúcich na základe Zmluvy o partnerstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 

Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoP“). 

Pracovné miesto je vytvorené na 30 mesiacov, zamestnávateľom by bola Obec Rimavská Baňa, ktorá 

si náklady na mzdu pracovníka bude refundovať v zmysle zmluvy vrátane 40 % paušálny resp. režijných 

nákladov. Termín na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie je posunutí z 31.03.2020 na termín 01.07.2020, 

dôvodom je COVID-19. Podmienkou tohto projektu je 5% spolufinancovanie obce a predloženie 

Uznesenia OZ o schválení nakoľko ide o nakladanie z finančným majetkom obce.  

Ide o vytvorené pracovné miesto, ktorého náplňou sú tvorby projektov a ich samotná implementácia, 

taktiež podpora a spolupráca aj s inými obcami. V našej obci by nešlo o nového zamestnanca, túto pozíciu 

by vykonávala zamestnankyňa Ing. Jana Oravcová, ktorá skúsenosti s implementáciou projektov má. Ide 

však o zmenu pracovnej zmluvy, pôvodná pracovná zmluva s dobou neurčitou by so zamestnankyňou bola 

ukončená a nová by bola uzatvorená na dobu určitú počas realizácie projektu. V prípade nevyhnutnosti je 

možné v projekte preobsadzovanie pracovného miesta. Zamestnankyňa zo zámerom súhlasila. Poslanci OZ 

schválili predloženie ŽoNPF za účelom realizáciu projektu „Podpora koordinačných a implementačných 

kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota“  realizovaného v rámci výzvy  OP EVS DOP-

PO1-SC1.1-2019-2 a zabezpečenie spolufinancovania na realizáciu projektu vo výške 5 % z oprávnených 

výdavkov.   

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 156/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 16 

Starostka obce pokračovala doručenou žiadosťou od riaditeľa ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča 

o dotáciu na úhradu faktúry od Petra Rapčana – Kokava nad Rimavicou za opravu strechy na budove 

základnej školy v celkovej hodnote 110,00 Eur. Strecha resp. plech na nej bol poškodený počas silných 

vetrov a nakoľko je finančná situácia ZŠ v aktuálnej situácie ťažká školstvo žiada obec na 

prefinancovanie. Poslanci OZ chválili finančnú pomoc ŽS vo výške 110,00 Eur. 

Poslanec OZ Peter Rapčan mal otázku: na základe rokovania začiatkom roku 2019 bola obecným 

zastupiteľstvom schválená kúpa rebríka na strechu telocvične základnej školy, v akom štádiu rebrík je? 

Starostka obce na otázku reagovala podaním informácie, že rebrík je nainštalovaný a riaditeľ sa 

vyjadril že je funkčný.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 157/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 17 

Na 8. zasadnutí OZ poslanci spolu so starostkou prerokovali „Prevádzkový poriadok pohrebiska 

a domu smútku v katastri obce Rimavská Baňa okres Rimavská Sobota“, vrátane platného cenníka za 

poskytovanie služieb kopania hrobu vrátane uloženia truhly a zasypania hrobu v lete aj v zime sumou 40 

Eur, ktorú hradila rodina pozostalého. Dohodlo sa, že obec vyčísli reálnu výšku výdavkov za poskytnutie 

služby kopania hrobu vrátane nákladov na odmenu.  

Starostka obce vyzvala zamestnankyňu Ing. Janu Oravcovú, aby prítomných informovala 

o skutočnostiach. Modelovým príkladom zamestnankyňa poukázala výšku úhrady nákladov pozostalých za 
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kopanie hrobu a uloženia do hrobu 40,00 Eur; za uloženie pozostatkov zosnulého v DS 21,00 Eur / 3 dni; 

vystavenie pozostatkov zosnulého v prípade zimného obdobia 8,00 Eur/2 x; v prípade požiadavky 

v zimnom období vykúrenie priestorov pri vystavení pozostatkov 4,00 Eur/1 vystavenie a vykúrenie 

priestorov pri obrade 10 Eur. Úhrada nákladov obce 172,00 Eur (ČM 120,00 Eur) je celková cena práce 

osobe ktorá zabezpečuje výkop hrobu 40 Eur 1 kopač + odmena osobe, ktorá na základe dohody o vykonaní 

práce pri úmrtí zabezpečí prípravu a realizáciu smútočného obradu v dome smútku celková cena práce cca 

50,50 Eur pri uplatňovaní nížených odvodov/inak pri neznížených odvodoch CPP na zamestnanca je 74,00 

Eur (ČM 40,50 Eur). Po odpočítaní obec hradí cca od 136,00 do 163,00 Eur z rozpočtu obce. Ročne ide o 

zabezpečenie cca 3-6 pohrebov. U nás v obci je najmä problém so zabezpečovaním partiu stálych osôb, 

ktorý hrob správne vykopú. 

Starostka obce ďalej informovala, že sú obce, ktoré rozhodli nezabezpečovať kopanie hrobu priamo 

obcou. Pozostalí si v takejto obci obstarávajú pohrebnú službu a služby poskytované pohrebnou službou 

financujú v celej výške, v okolí je to firma napr. Valeo. Pán Durmis z Valeo informoval na obecnom úrade, 

že má s niekoľkými obcami zmluvu o prenájme dom smútku – dokážu zabezpečiť dezinfekciu DS, kopanie 

hrobu, vykonanie obradu až po pochovanie zosnulého do hrobu. V prípade prenájmu DS je celé 

zabezpečenie pohreb u v réžii pohrebnej služby, prenajímajú si len správu dom smútku nie celý cintorín. 

V prípade prenájmu DS, výšku cien za poskytovanie služieb pozostalým obec neovplyvní. Možnosťou je 

aj to, že v prípade úmrtia občana Rimavskej Bane poskytne obec finančnú pomoc resp. dotáciu pozostalým 

z rozpočtu obce napr. vo výške 100,00 Eur. Starostka obce sa fi Valeo pýtala na zvyklosti pri vystavovaní 

zosnulého v DS. Pokiaľ budú mať osobu, ktorá bude tieto služby poskytovať  obce, nie je z ich strany 

problém ani z vystavením deň vopred.  

Poslankyňa Ing. Jana Alcnauerová sa vyjadrila, že sa nestretla s tým, že pohreb zabezpečujú 

obce/mestá. Väčšinou tieto služby poskytuje firma, ktorej hradia všetky náklady pozostalí, pre obec je to 

veľká zodpovednosť a ako sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce na jednom zo zasadnutí zabezpečovanie 

služby kopania hrobu je nad rámec povinností obce. Poslankyňa by bola za schválenie príspevku 150,00 

Eur pozostalej rodine.  

Zamestnankyňa Martina Kubaliaková, v rámci témy pripomienkovala, že v prípade ak pozostalí dajú 

zosnulého spopolniť, náklady pozostalých sú len na smútočný obrad, pretože kopanie a uloženie do DS sa 

v tom prípade neuskutoční.  

Poslanci OZ poverili starostku obce na jednanie s firmou Valeo. Zistiť za akých podmienok by si 

prenajali DS, výška nájmu, zistiť aj ceny za služby, ktoré poskytujú a podobne. Poslanci rozhodli do 

nasledujúceho zasadnutia získať väčší prehľad o tom aké podmienky sú aj v okolitých obciach.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 158/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 18 

Ďalší bod rokovania mal informatívny charakter. Starostka obce informovala o ukončení platnosti 

kolektívnej zmluvy pre zamestnancov Obecného úradu v Rimavskej Bani. „V zmysle ust. § 2 ods. 1 a 2 

zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení (kolektívne zmluvy uzatvárajú príslušné 

odborové orgány a zamestnávatelia a tieto zmluvy upravujú vzťahy medzi zamestnancami 

a zamestnávateľmi, bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán. Obec Rimavská Baňa mala 

uzatvorenú kolektívnu zmluvu medzi Odborovou organizáciou SLOVES a Obcou Rimavská Baňa. Na to, 

aby odborová organizácia mohla pôsobiť u zamestnávateľa, musí byť jej členom aspoň jeden zamestnanec 

zamestnávateľa. Nakoľko starosta obce nie je zamestnancom, nie je splnená podmienka členstva aspoň 

jedného zamestnanca. V takomto prípade nemôže odborová organizácia pôsobiť u zamestnávateľa. Podľa 

§ 4 ods. 1 písm. a) zákona o kolektívnom vyjednávaní sú kolektívne zmluvy platné, ak sú uzavreté písomne 
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a podpísané na tej istej listine oprávneným zástupcom príslušných odborových 

orgánov a zamestnávateľmi. Nakoľko v tomto prípade nie je príslušný odborový orgán, nemôže byť 

kolektívna zmluva platná.“ 

Kolektívna zmluvy bola neštandardná vzhľadom aj na poskytovanie stravného zamestnancom. Minulý 

rok odborová organizácia SLOVES prejednávala kolektívnu zmluva avšak k záverom sa nedospelo, 

k zrušenie však nedošlo. Nakoľko nie je iný zástupca v odborovej organizácii okrem starostky obce (ktorá 

ukončila svoje členstvo) tým  bude ukončená aj platnosť kolektívne zmluvy zmluvy v zmysle zákonných 

podmienok uvedených vyššie od 01.06.2020 . Pre zamestnancov Obce Rimavská Baňa platí „Kolektívna 

zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 

Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“ v záujme vytvárania 

priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov aktuálne na roky 2019 – 

2020.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 159/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 19 

Aj tento bod mal pre prítomných poslancov informatívny charakter. Starostka oboznámila o tom, že 

zverejnili výzvu MV SR na predkladanie ŽoNFP so zameraním na podporu prístupu k pitnej vode 

v prostredí MRK, čo by prispelo k zlepšeným podmienkam bývania. V čase aktuálnej pandémie sme museli 

zabezpečiť z existujúcej vodovodnej šachty prístup k pitnej vode v areáli komunitného centra. Tento 

projekt rieši problémy a pomocou neho je možné realizovať: výstavbu a rozšírenie miestnych 

vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody, realizáciu vodného zdroja, výstavbu výdajných miest, 

realizáciu úpravní povrchovej vody. Primárne musí byť podpora smerovaná pre obyvateľov MRK. 

Starostka obce mala zámer vybudovať zdroj pitnej vody pri komunitnom centre v Rimavskej Bani 

Poslanci OZ zobrali informáciu o výzve na vedomie a pokračovalo sa v rokovaní nasledujúceho bodu.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 159/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 20 

Interpelácia je verejne položená otázka a požiadavka poslancov súvisiaca s činnosťou a kompetenciami 

vedenia obce na interpeláciu sa odpovedá priamo na zasadnutí 

Mgr. Natália Dovalová položila viaceré otázky v rámci podnetov občanov. Mnohí občania ju oslovili 

ohľadom kľúčov od tenisového ihriska, ktoré boli bežne v miestnom pohostinstve a občania v prípade 

záujmu nemali problém sa do areálu dostať. Starostka obce informovala, že dôvodom prečo aktuálne 

spravujú kľúče zamestnanci Miestnej občianskej poriadkovej služby je, že v miestnosti v kultúrnom dome, 

kde sú umiestnené stoly na hru stolného teenisu, ostával neporiadok, miestnosť nebola kontrolovaná 

a začali sa tam schádzať mladiství za iným účelom ako hrať pin-pong. Zamestnanci MOPS pracujú 

v dvojsmennej prevádzke, mohli dohliadnuť na poriadok v miestnosti pri odovzdaní kľúčov a poskytujú 

prístup aj od areálu tenisového ihriska. Problém vzniká, najmä keď členovia hliadky nepracujú z dôvodu 

víkendu, resp. z dôvodu len rannej alebo len poobedne pracovne jsmeny. Poslanci OZ prerokovali spolu so 

starostkou tento podnet a rozhodli nechať areál tenisového ihriska na skúšobnú dobu otvorené non-stop  

a tým, že priestor monitoruje kamerový systém. V prípade problémov a ničenia areálu sa bude o tom ešte 

rokovať.  

Ďalším podnetom od Mgr. Natálii Dovalovej je čerstvá udalosť. Na ulici Kraskovská sa pohybovala 

opakovane neznáma osoba, ktorá sa chcela dostať k pánovi Dirbákovi, ktorý je imobilný. V deň rokovania 
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táto osoba sa opätovne pokúšala dostať do rodinného domu pána Dirbáka. Pán Korytiak z Ulice Kraskovská 

túto osobu upozornil a v tom okamihu žena volala odvoz preč. Privolaná osoba, musela byť na túto situáciu 

pripravená a niekde v blízkosti čakala na podnet ženy, nakoľko behom krátkeho času pre ňu odvoz prišiel. 

Pán Korytiak odpísal ŠPZ motorového vozidla a podnet starostka obce nahlásila polícii. Peter Rapčan 

k podobnej téme oznámil, že aj neznáma biela dodávka sa pobyhuje po obci. Starostka na margo toho 

informovala o podomových predajcoch, ktorý predávajú zemiaky avšak nemajú žiadne povolenie, sú to 

priekupníci, ktorí sa pri oslovení starostkou ohrádzali tým, že obec nechce pomáhať starším pri 

zabezpečovaní základných potrieb v tejto nie ľahkej pandemickej situácii. Konštatovala, že treba byť 

obozretný. Mgr. Elena Polóniová informovala, že z dôvodu pohybu podozrivých osôb, o ktorých 

poslankyňa Mgr. Natália Dovalová hovorila, bolo hlásené upozornenie aj v miestnom rozhlase, v prípade 

opakovania je potrebné hlásiť hliadke MOPS alebo priamo polícii.  

Ďalšou treťou témou poslankyni Mgr. Natálii Dovalovej, bola otázka na pani starostku obce, v akom 

štádiu je materská škôlka v rámci rekonštrukcie a prerábania, a či bude škôlka otvorená. Starostka obce 

informovala, že o tom či sa MŠ a 1. stupeň ZŠ otvorí bude rokovať za prítomnosti riaditeľa základnej školy 

a riaditeľky materskej škôlky dňa 21.05.2020 dopoludnia. Zo získaných informácii majú rodičia o začatie 

vyučovania záujem. Čo sa týka Rekonštrukcie materskej školy, ukončené verejné obstarávanie je vo fáze 

kontroly sprostredkovateľským orgánom „Ex post“ – z dôvodu pandémie je na kontrole už od mesiaca 

marec 2020, až po úspešnej kontrole je možné odovzdať stavbu dodávateľovi na rekonštrukciu. Toto 

zdržanie je z dôvodu, že pracovníčka kontroly vereného obstarávania je dlhodobo na OČR, ako väčšina 

rodičov detí odkedy sú uzatvorené materské a základné školy. V tomto čase nevykonáva pracovnú činnosť 

a nemôže vydať rozhodnutie o kontrole. Rekonštrukcia bude prebiehať až do úspešnej kolaudácie, kedy sa 

detičky z MŠ vrátia do nových priestorov. V aktuálnej pandemickej situácii sa však všetko posúva. Je 

možné, že materská škôlka sa začne rekonštruovať napokon až v septembri a ukončená bude len koncom 

nasledujúceho školského roka. Dodávateľ má v zmysle zmluvy na rekonštrukciu 7 mesiacov odo dňa 

prevzatia stavby. Materská škola bola v máji 2020 dočasne presťahovaná do areálu základnej školy. 

Ďalšou témou Mgr. Natálii Dovalovej bola spätá s rozširovaním odpadu, ktorý uskladňujú občania za 

fi Rimadrev, s.r.o., ktorú vlastní p. Dirbák . Za priestormi areálu uskladňovali občania bio odpad avšak 

občania ulice Kraskovská informujú obecné zastupiteľstvo, že sa tam začínajú hromadiť nerozložiteľné 

odpady na lúke napr. platy, rúry, kovový odpad a podobne. Starostka pozornenie zobrala na vedomie 

a pôjde sa miesto skontrolovať. Keďže ide o súkromný pozemok pána Dirbáka, obec oboznámi pána 

Dirbáka o tejto skutočnosti a je možné že samotný vlastník uskladňuje spomínaný odpad.  

Starostka obce informovala o podaní sťažnosti pána Romana Gubča, že mu ona nechce prenajať bývalú 

školu a vyhovára sa pri tom na obecné zastupiteľstvo. Starostka obce niekoľkokrát vysvetľovala pánovi 

Gubčovi, že nakladať s majetkom obce môže len obecné zastupiteľstvo a nájom je nakladanie s obecným 

majetkom. Ďalšou sťažnosťou bol záujem pána R. Gubča o kúpu pozemku, ktorý vlastní J. Klein, ml.. Pán 

Gubčo tvrdil, že dôvodom prečo mu vlastník pozemok nechce predať je zastrašenie vlastníka starostkou 

obce, že príde o pracovné miesto v pozícii člena miestnej občianskej poriadkovej služby. Starostka obce 

toto tvrdenie považuje za nepravdu, nikdy nespájala rozhovor o pozemku s pracovnou pozíciou pána 

Kleina. Vlastník pozemku pán Ján Klein starostke obce oznámil svoj záujem predať tento pozemok. 

Starostka obce konštatovala, že pozemok susedí s pozemkom pána O. Sojku, ide o viaceré parcely cca 700 

m2. Obecné zastupiteľstvo informáciu ohľadom záujmu predaja pozemku zaujala, nakoľko pozemok tvorí 

aj časť miestneho chodníka, ktorý obec plánuje rekonštruovať. Ing. Jana Alcnauerová by súhlasila 

s odkúpením pozemku. Poslanec Peter Rapčan a Ján Kubaliak sa priklonili k návrhu poslankyne.  Poslanci 

OZ chceli jednať priamo s pánom Kleinom, nakoľko bol k dispozícii v pracovnej smene ako člen hliadky, 

dostavil sa do rokovacej miestnosti. 
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Vlastník pozemku informoval obecné zastupiteľstvo, že pozemok odkúpil od rod. Dominikovej a má 

zámer predať ho. Spoločne s poslancami OZ budú o cene a kúpe pozemku rozhodovať na nasledujúcom 

zasadnutí OZ.  

 

K bodu 21 

Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Následne konštatovala, že boli vyčerpané všetky body programu rokovania a tak vyhlásila 11. zasadnutie 

za ukončené o 19:30 hod. 
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