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ZÁPISNICA 
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 03.08.2020 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. Návrh rozpočtového opatrenia 3/2020 
6. Zrušenie uznesenia č. 72/2019 písm  B  ods. 3 zo dňa 5.8.2019 
7. Dodávka a montáž žalúzií v dočasných priestoroch materskej školy  
8. Návrh dodatku č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov a odmene za služby spojené 

s užívaním nebytových priestorov (Ambulancia pre deti a dorast) 
9. Prenájom nebytových priestorov (Miestnosť na obecnom úrade) na poskytovanie služieb 
10. Návrh zmluvu na prenájom nehnuteľností, pozemkov - par. číslo 3/7 vo výmere 2251 m2, 

zastavaná plocha a nádvorie, par. číslo 40 vo výmere 7085 m2, ovocný sad a par. číslo 3/8 vo 
výmere 8 m2, zastavaná plocha a nádvorie evidované na LV č. 149 

11. Kúpa pozemkov do vlastníctva obce parcely registra C č. 129/1, 129/2, 129/3, 129/4 o celkove 
výmere 716 m2  

12. Kúpa pozemkov do vlastníctva obce usporiadanie vlastníctva k pozemku v areály základnej 
školy parcela registra C č. 1122 spoluvlastnícky podiel ¼ t.j. 258,5 m2 

13. Vyjadrenie SPF k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov v cintoríne, pod stavbou domu 
smútku a v areály základnej školy 

14. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela registra C č. 307/22 o výmere 295 m2 
15. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela registra C č. 307/23 o výmere 274 m2 
16. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela registra C č. 307/20 o výmere 297 m2 
17. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela registra C č. 307/21 o výmere 294 m2 
18. Návrh VZN č. 1/2020 o udržiavaní čistoty, verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene na 

území obce Rimavská Baňa 
19. Návrh VZN č. 2/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na 

určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Rimavská Baňa 
20. Návrh VZN č. 3/2020 podrobnosti o organizácii miestneho referenda 
21. Návrh VZN č. 4/2020 pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
22. Návrh VZN č. 5/2020 názvy ulíc a iných priestranstiev 
23. Návrh dodatku č. 1 VZN č. 6/2019 o financovaní materskej školy a v školských zariadeniach  

zriadených obcou 
24. Žiadosť o NFP projektu Výstavba zastrešeného pódia – amfiteáter v Obci Rimavská Baňa z 

MAS Malohont 
25. Cenová ponuka na prenájom priestorom domu smútku a prevádzku pohrebných služieb 
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26. Smernica o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce 
Rimavská Baňa 

27. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 
28. Správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu 
29. Interpelácie poslancov 
30. Záver 

K bodu 1 a) 
Dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva v Obci Rimavská Baňa, volebného obdobia 2018-

2022, ktoré sa konalo dňa 3. augusta 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 sídle obce v zákonom určenej lehote. Zasadnutie sa bude konať za dodržania 
hygienických opatrení z dôvodu predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19. 

Privítala prítomných poslancov (podľa prezenčnej listiny). Konštatovala, že na začiatku 
zasadnutia sú prítomní 4 poslanci a tak je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa avšak 
o bodoch súvisiacich s majetkom obce sa OZ môže uznášať len za prítomnosti 3/5 väčšiny všetkých 
poslancov t.j. po príchode poslanca Jána Korenyho, nakoľko poslanci Ľubomír Olšiak a Peter Rapčan 
sa vopred za neprítomnosť na zasadnutí z pracovných dôvodov ospravedlnili.  
 
K bodu 1 b) 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Ing. Jana Oravcová a za overovateľov zápisnice a 
uznesení poslanci Vladimír Foľk a Ján Kubaliak 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 161/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto 
zápisnici. 

 

K bodu 2  
Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 12. zasadnutie aj návrh 

programu, ktorý obsahoval 29 bodov. Navrhla poslancom rokovať o bode 14 v rámci podanej 
žiadosti od pani Murínovej na odkúpenie pozemku parcela registra C-KN č. 307/22, nakoľko o 
pôvodnom návrhu bodu 14 by prerokovanie nebolo možné z dôvodu, že zámer na odkúpenie 
pozemku parcely registra C-KN č. 1989/13 do vlastníctva pánovi M. Kušpálovi nebol zverejnený 
v zákonnej lehote 15 dní pred zasadnutím a nebolo by možné následné schválenie prevodu majetku.  

Zároveň starostka obce navrhla doplniť bod 26 úprava Smernice o úhradách za krátkodobý 
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Rimavská Baňa, nakoľko sa zmenili ceny za 
pranie prenajímaných obrusov. Cena za prenájom obrusov je nižšia ako obec za pranie zaplatí, preto 
je potrebné v internej smernici zvýšiť poplatok za prenajatie obrusov.  

Taktiež upozornila, že v pôvodnom programe, ktorý bol doručený a zverejnený, boli 3 body 
o predaji parciel na ulici Sever. Omylom boli napísané parcelné čísla pozemkov vlastníkov a nie čísla 
žiadaných parciel, ktoré chcú odpredať od obci. Preto bolo aj to upravené.  

Dala hlasovať o predloženom pozmeňujúcom návrhu programu. Poslanci OZ odôvodnenému 
programu porozumeli, nemali iné pozmeňujúce návrhy a schválili program zasadnutia vo vyššie 
uvedenom znení. 
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Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 162/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 3 
Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Janu Alcnauerovú a Mgr. Natália 

Dovalovú. Poslanci návrh starostky obce schválili. 
Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 163/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 4 
Starostka obce vyhodnotila plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Informovala obecné 

zastupiteľstvo, že: Uznesením č. 152/2020 - bol schválený predaj nehnuteľnosti do vlastníctva 
p. J. Bagačkovej, parcela registra C-KN č. 1193/8 – uznesenie splnené - Kúpna zmluva bola 
podpísaná dňa 1.7.2020. Zmluva bola zverejnená na úradnej tabuli a na webovom sídle obce 
1.7.2020, následne bola kúpna cena uhradená. Rozhodnutie o vklade do katastra nehnuteľností zatiaľ 
nebolo vydané. 

Uznesením č. 153/2020 – bol schválený zámer predaja prebytočného majetku obce Rimavská 
Baňa parcela registra C-KN č. 1989/13 z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi p. M. 
Kušpálovi – uznesenie nie je splnené - z dôvodu, že zámer predaja prebytočného majetku obce nebol 
zverejnený v zákonom stanovenej lehote 15 dní pred zasadnutím OZ z dôvodu administratívnej. 
Zámer bude predmetom rokovania nasledujúceho 13. zasadnutia. 

Uznesením č. 155/2020 – OZ uložilo povinnosť do nasledujúceho zasadnutia pripraviť Návrh 
VZN, ktorým obec ustanovuje: 1. názvy ulíc a iných priestranstiev; 2. pravidlá na udržiavanie čistoty 
v obci a ochranu verejnej zelene; 3. pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb; 4. 
podrobnosti o organizácii miestneho referenda; 5. činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste – uznesenie splnené – Návrhy VZN boli pripravené 
a zverejnené na pripomienkovanie v zákonom stanovenej lehote.  

K správe o plnení uznesení neboli žiadne pripomienky, starostka obce Mgr. Elena Polóniová 
vyzvala poslancov na predloženie návrhu uznesenie.  

 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 164/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 5 
Na začiatku rokovania bodu 5 sa na zasadnutie  dostavil poslanec Ján Koreny. Počet prítomných 

poslancov vzrástol na 5 t.j. trojpätinová väčšina všetkých poslancov.  
Predmetom rokovania bol predložený návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým 

opatrením č. 3/2020, ktorým sa mení výška celkových príjmov a celkových výdavkov 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.. Schválením návrhu budú vykonané nasledovné zmeny: 

1. v zmysle § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie príjmov: 
granty a transfery - prekročenie príjmov o:      12 845,87 Eur 

2. v zmysle § 14 ods. 2  písmena c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov:  
bežné výdavky - prekročenie výdavkov o:        12 845,87 Eur 

 
Starostka obce konštatovala, že ide o navýšene príjmov z dôvodu realizácie projektu na 3 

pracovné miesta v školskom klube detí a v školskej jedálni, tieto príjmy základnej školy neboli 
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zahrnuté do rozpočte obce, z toho dôvodu vyzvala poslancov OZ hlasovať o predloženom uznesení 
tohto bodu.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 165/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 6 
Na základe Uznesenia č. 72/2019 zo dňa 5.8.2019 bola schválená trvalá prebytočnosť majetku obce 

parcela registra C-KN č. 850/3 a zámer predaja prebytočného majetku obce Rimavská Baňa, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa pod bytovkou so súpisným číslom 157 vrátane spoluvlastníckeho podielu 
spoločne využívaného pozemku pre každý byť v rovnakej výške 1/6.  

Na základe predbežnej konzultácie o kúpno-predajnej zmluvy na katastri nehnuteľností bolo 
v uznesení obecného zastupiteľstva nesprávne uvedené v akom podiely budú nadobúdať kupujúci 
vlastnícke právo a je potrebné zrušiť časť uznesenia č. 72/2019 konkrétne bod B ods. 3 – spoluvlastnícky 
podiel 1/6 a to z dôvodu nesprávneho uvedenia podielu v rovnakej výške a nevyhnutnosti prepočtu 
podielov podľa spoluvlastníckeho podielu spoločne využívaného pozemku parcely registra C-KN č. 850/3 
6 bytových jednotiek na LV č. 289 podľa „Podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu, na príslušenstve“ t.j. nasledovne: Ing. Turis Pavel a manželka Anna do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov spoluvlastnícky podiel 7776/46456, Sujová Juliana do 
výlučného vlastníctva spoluvlastnícky podiel 7776/46456, Bendová Janka do výlučného vlastníctva 
spoluvlastnícky podiel 7806/46456, Mišurda Pavol do výlučného vlastníctva spoluvlastnícky podiel 
7806/46456, Ľupták Jozef a Ľuptáková Silvia do podielového spoluvlastníctva obaja po ½ 
spoluvlastnícky podiel 7646/46456, Antalíková Viktória do výlučného vlastníctva spoluvlastnícky 
podiel 7646/46456.  

Starostka obce dala obecnému zastupiteľstvu čas rokovať o zrušení nesprávnej časti Uznesenia 
č. 72/2019 písm. B ods. 3 zo dňa 5.8.2019 a o schválení vyššie uvedeného podielu priestoru 
jednotlivých vlastníkov. Poslanci OZ nemali žiadne výhrady a hlasovali za v trojpätinovej väčšine 
všetkých poslancov.   

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 166/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 7 
Starostka obce pokračovala informáciou o zabezpečení dodávky a montáže 3 ks žalúzií od fi 

MONTAG, s.r.o. Rimavská Sobota, ktoré boli nainštalované do dočasných priestorov materskej 
školy. Faktúra bola doručená Obci Rimavská Baňa v celkovej výške 116,82 Eur. Poslanci OZ 
schválili tento výdavok a navýšenie finančnej dotácie ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča z rozpočtu obce 
o 116,82 Eur.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 167/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 8 
Starostka obce oboznámila poslancov OZ a pripomenula Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Rimavská Baňa, kde v článku 5 sú uvedené Základné vymedzenia kompetencií 
orgánov obce pri nakladaní s majetkom obce nasledovne:  
(1) S majetkom a majetkovými právami obce sú oprávnené nakladať a hospodáriť orgány obce: a) 
obecné zastupiteľstvo obce (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo“), b) starosta obce (ďalej aj „starosta“).  
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(2) Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s ustanoveniami zákona o majetku obcí 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: L; nájom nehnuteľného majetku, ktorého trvanie s 
tým istým nájomcom prekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci,  
Ak zákon o majetku obcí neustanovuje inak, nájom majetku obce sa musí vykonať:  

a) na základe obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanoveniami §281 a nasledujúce 
Obchodného zákonníka,  
b) dobrovoľnou dražbou v súlade s ustanoveniami zákona o dobrovoľných dražbách,  
c) priamym prenájmom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v 
súlade s ustanoveniami vyhlášky o stanovení hodnoty majetku, ak všeobecná hodnota majetku 
nepresiahne 40 000 €.  

Obec zverejní zámer dať svoj majetok do nájmu a spôsob vykonania nájmu na svojej úradnej tabuli, 
na webovom sídle obce a v regionálnej tlači.  

Pokračovala informáciou k hlavnému predmetu tohto bodu prítomných, že MUDr. Jana 
Prokopová – všeobecná lekárka pre deti a dorast – pediatrička je z priestorov na prízemí Obecného 
úradu v Rimavskej Bani presťahovaná do priestorov zrekonštruovaného-nového zdravotného 
strediska na ul. Železničná 107. Nakoľko si prenajíma nové priestory a aktuálna zmluva je zo dňa 
20.01.1999, návrhom starostky obce je úprava nájomných vzťahov medzi prenajímateľom 
a nájomcom a to uzatvorením Dodatku č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov a odmene za 
služby spojené s užívaním nebytových priestorov.  

Starostka obce Mgr. Eleny Polóniová s MUDr. Janou Prokopovou, priebežne jednali o zmene. 
Po prepočte nákladov, navrhla MUDr. Prokopovej výšku nájomného za prenajatý priestor 400 Eur 
plus započítanie ročného paušálneho poplatku za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 
v rámci platby (dodávka tepla, teplej úžitkovej vody, studenej vody, elektrickej energie, upratovanie, 
údržba, kosenie, odvoz TKO a ostatných režijných nákladov) v sume 300 Eur ročne. Avšak MUDr. 
Prokopová pristúpi k navrhovanému dodatku v prípade zníženia ročného paušálneho poplatku z 300 
Eur na 200 Eur.  

Starostka obce po uvedených informáciách vyzvala poslancov na rokovanie a na predloženie 
návrhu uznesenia. Poslanci OZ spoločne rokovali o podmienkach a rozhodli nový prenajatý priestor 
vo výmere 50 m2 prenajať vo výške 8,00 Eur/1 m2 z pôvodných prepočtom 7,30 Eur/1 m2. Ročne 
bude predstavovať prenájom priestorov vo výške 400 Eur/ročne. Výšku poplatku za réžie by zvýšili 
na pôvodný návrh 300 Eur ročne avšak nakoľko je našou prioritou podporovať zdravotné služby  
poslanci OZ schválili služby spojené s užívaním nebytových priestorov v rámci platby ako ročný 
paušálny poplatok za služby (dodávka tepla, teplej úžitkovej vody, studenej vody, elektrickej energie, 
upratovanie, údržba, kosenie, odvoz TKO a ostatných režijných nákladov) v sume 200 Eur ročne. 
Ďalšími dojednanými podmienkami bude, podmienené využívanie priestorov pre účely Ambulancie 
pre deti a dorast a zároveň prehodnocovanie výšky nájomného medzi zmluvnými stranami raz ročne.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 168/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 9 
V rokovaní pokračovali o prijatej žiadosti o prenájom miestnosti na obecnom úrade v Rimavskej 

Bani zo dňa 23.07.2020. Žiadosť Martiny Kubaliakovej, ktorá požiadala o prenájom priestoru na 
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poschodí obecného úradu, nakoľko má zámer vykonávať a prevádzkovať masérske služby pre 
občanov. Pokiaľ by poslanci OZ žiadosť schválili, pri prenájme priestorov je postup rovnaký ako pri 
predaji majetku obce t.j. je potrebné sa rozhodnúť či bude obec prenajímať na základe verejnej 
súťaže, osobitným zreteľom alebo priamo priamym prenájmom najmenej za cenu vo výške 
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v súlade s ustanoveniami vyhlášky o stanovení hodnoty 
majetku, ak všeobecná hodnota majetku nepresiahne 40 000 €. Starostka obce ďalej informovala, že 
ide o priestor s podlahovou plochou 16,32 m2, prenajímame priestory cca vo výške 7,30 Eur/m2. 
Následne dala priestor poslancom OZ na prerokovanie.  

Poslanci OZ, prerokovalo žiadosť a súhlasili so zámerom prenajať nebytový  priestor 
s podlahovou plochou 16,32 m2, z dôvodu osobitného zreteľa nakoľko sa priestory o ktoré má 
žiadateľka záujem nevyužívajú na administratívne účely a všeobecný záujem je podporovať subjekty 
zabezpečujúce služby občanom obce za podmienky, s podmienkou že žiadateľka bude zabezpečovať 
údržbu prenajatých priestorov na vlastné náklady v úplnom rozsahu. Zároveň uložili starostka obce 
vyhotoviť do nasledujúceho 13. zasadnutia OZ návrh zmluvy na prerokovanie a zabezpečiť 
zverejnenia zámeru na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke v zákonom stanovenej lehote 15 
dní pred schvaľovaním nájmu.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 169/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 10 
Starostka obce ďalej informovala, že dňa 27.7.2009 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 

Rimavská Baňa Zastúpený: ThDr. Jankou Mihálikovou, administrátorkou a Obec Rimavská Baňa, 
zastúpená starostom obce Jaroslavom Sujom uzatvorili Nájomnú zmluvu č. 1/2009 s dodatkom 
o nájme nehnuteľností: pozemkov - par. číslo 3/7 vo výmere 2259, zastavané plochy a nádvoria a par. 
číslo 40 vo výmere 7085, ovocný sad, evidované na LV č. 149, v kat. území Rimavská Baňa; stavby 
(nebytové priestory) – súp. číslo 22, par. č. 3/7, evidovanej na LV č. 149, v kat. území Rimavská 
Baňa. Obec Rimavská Baňa prenajala vyššie uvedené nehnuteľnosti za účelom realizácie projektu 
s názvom „Revitalizácia centrálnej zóny obce Rimavská Baňa“ súčasťou, ktorého mala byť aj 
rekonštrukcia nebytových priestorov. Nakoľko predmetný projekt nebol počas platnosti zmluvy 
realizovaný, zmluvné strany sa dohodli ukončiť nájomnú zmluvu s dodatkom. Zmluvné strany sa 
dohodli na ukončení nájmu nehnuteľností vyplývajúceho z Nájomnej zmluvy č. 1/2009 z 27. 7. 2009 
a jej dodatku z 30. 7. 2009 dohodou ku dňu 31. 8. 2020. Nakoľko má obec Rimavská Baňa zámer na 
realizáciu projektu rekonštrukcie odstavnej plochy, ide o pozemok oproti fary rokovala starostka 
obce s pani farárkou o možnosti prenajať uvedený priestor. Informovala, že po prerokovaní by návrh 
prenajať priestor mohol znieť nasledovne:   1. Nájomná zmluva by bola uzatvorená na dobu neurčitú, 
najmenej však po dobu 10 rokov od dátumu podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 2. 
Predmetom zmluvy bude prenájom nehnuteľností, pozemkov vyššie uvedených - par. číslo 3/7 vo 
výmere 2251 m2, zastavaná plocha a nádvorie, par. číslo 40 vo výmere 7085 m2, ovocný sad a par. 
číslo 3/8 vo výmere 8 m2, zastavaná plocha a nádvorie evidované na LV č. 149, v kat. území 
Rimavská Baňa, ktorých výlučným vlastníkom je prenajímateľ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku 
Rimavská Baňa. Nájomca (Obec Rimavská Baňa) bude oprávnený realizovať rekonštrukciu 
odstavnej plochy v rozsahu aký je potrebný pre jeho uskutočnenie. Dohodnutá výška ročného 
nájomného by bola v symbolickej cene 1 Eur ročne ponechaná. Starostka obce podotkla, že nakoľko 
máme plochu v nájme a k dispozícií musíme sa o ňu aj starať. Poslanci OZ nemali výhrady voči 
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zámeru realizácie rekonštrukcie odstavnej plochy, k ukončeniu nájomnej zmluvy dodatkom a ani 
k uzatvoreniu novej nájomnej zmluvy za stanovených uvedených podmienok. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 170/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 
Poslanec Ján Kubaliak na margo uvedeného podal komentár, že by bolo dobré upraviť aj priestor 

ponad záhrady smerom od cintorína k starej škole. Ostatní poslanci, ktorí chodníkom pravidelne 
prechádzajú argumentovali a informovali poslanca J. Kubaliaka, že chodník ponad záhrady je 
udržiavaný. Starostka obce informovala, že v aktuálnej situácii máme na obecnom úrade na údržbu 
zelene jedného zamestnaného prostredníctvom projektu § 54 CnTP z UPSVaR. Zároveň máme na 
obecnom úrade na vykonávanie menších obecných služieb k dispozícií 3 ženy a ostatní pracovníci, 
ktorí odrábajú na obci dávku v hmotnej núdzi sú traja ostatní sú zväčša na PN.  

 
K bodu 11 
Rokovanie pokračovalo informáciou o zámere vlastníka pozemku pána Jána Kleina, predať pozemky 
do vlastníctva obce. Jedná sa o parcely registra C-KN č. 129/1, 129/2, 129/3, 129/4 o celkove výmere 
716 m2. Starostke obce oznámil vlastník svoj záujem pred predchádzajúcim 11. zasadnutím. Poslanco 
na predchádzajúcim zasadnutí o zámere rokovali. Pretože pozemok tvorí aj časť miestneho chodníka, 
ktorý obec plánuje rekonštruovať, mali záujem schváliť kúpu po prejednaní navrhovanej kúpnej ceny 
1,80 Eur/m2 priamo s vlastníkmi. S návrhom kúpno-predajnej ceny vlastník Ján Klein, podiel ½ spolu 
so spoluvlastníčkou Martinou Szabóvou podiel ½. súhlasili. Išlo by o sumu v celkovej výške 1 
288,80 Eur. Poslanci rokovali o dôvode odkúpenia pozemkov. Rozhodli sa schváliť kúpu 
nehnuteľnosti do vlastníctva obce a zámer uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu s vlastníkom.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 171/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 12 
Obec Rimavská Baňa má dlhodobý zámer usporiadať vlastníctva k pozemkom, ktorý je 

zastavaný stavbou telocvične a základnej školy v obci Rimavská Baňa a primerane priľahlým 
pozemkom, kam patrí aj  parcela registra E-KN č. 1122 spoluvlastnícky podiel ¼  t.j. 258,5 m2 na LV 
593 vo vlastníctve Kvetoslavy Uhrínovej. Dňa 8.6.2020 bola pani Uhrínová vyzvaná listom na 
rokovanie. Vlastníčka s predajom súhlasila a jej návrh na cenu pozemku je 3,00 Eura/m2. Na základe 
kúpnej zmluvy V 2524/2018 je Obec Rimavská Baňa už ¾ vlastníkom parcely. Odkúpením podielu 
¼ by obec Rimavská Baňa bola výlučným vlastníkom tejto parcely prechádzajúcej cez areál ZŠ. 
Celková kúpna cena by predstavovala výšku 775,50 Eur.   

Vyzvala poslancov prerokovať kúpu pozemku na parcele registra E-KN č. 1122 a dala hlasovať 
o návrhu. Poslanci s kúpou pozemku súhlasili, konštatovali, že z dôvodu zámeru vysporiadania 
vlastníctva pod ZŠ bola realizovaná už aj kúpno-predajná zmluva s p. Kadlečíkovou a s p. Mgr. 
Geľovou.  

 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 172/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 13 
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Ďalej starostka obce detailne informovala o priebehu rokovania so SPF o majektovo-právnom 
vysporiadaní pozemkov v cintoríne, pod stavbou domu smútku  a v areály základnej školy 
delimitáciou t.j. prechodom majetku štátu do vlastníctva obci. 
Dňa 24.10.2019 vyzval SPF o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré sú v intraviláne obce 
pod obecnými stavbami, cestami, chodníkmi. Dňa 21.11.2019 zaslaný zoznam nehnuteľností na 
posúdenie. 25.3.2020 vyjadrenie SPF k zoznamu. Dňa 5.5.2020 obec požiadala o majetkoprávne 
vysporiadanie pozemkov delimitačným protokolom. Dňa 13.5.2020 SPF rozdelil žiadosť obce 
58358/2020 a 58385/2020 parcely KN-C 1158/6, 1158/3, 1145/20, 1145/23, KNE 1113. 18.5.2020 
SPF žiadal obec o znalecký posudok na odkúpenie parcely KN E č. 1124 (podielové vlastníctvo). 
Dňa 3.6.2020 doručené vyjadrenie SPF, že KN-C č. 1158/6 - je možné delimitovať, KN-C č. 1158/3 - 
je potrebné odčleniť, KN-C č. 113 - je možné delimitovať. Dňa 30.6.2020 bol doručený znalecký 
posudok. Dňa 1.7.2020 Obec Rimavská Baňa doručila doklad k delimitácii, geometrický plán. Dňa 
31.7.2020 žiadosť o predĺženie termínu, nakoľko KNC 1145/20 orná pôda je súčasťou terajšieho 
areálu cintorína, stojí na nej chodník k domu smútku a obec má zámer vybudovať v tejto časti urnový 
háj. Oplotenie areálu je umiestnené na hranici parcely.  

Následne objasnila poslancom OZ situáciu s pozemkom v areály základnej školy - odhad 
všeobecnej hodnoty pozemku, spoluvlastníckeho podielu 1/4 z parcely KN-E č. 1124, vedený v liste 
vlastníctva  č. 541 pre k.ú. a obec Rimavská Baňa,  okres Rimavská Sobota, pre právny účel prevodu 
nehnuteľného majetku v správe SPF je už ohodnotený znaleckým posudkom z 19.6.2020. 
Ohodnocovaný pozemok, v právnom stave je zapísaný ako parcela registra E-KN č. 541, druh trvalý 
trávny porast o výmere 2559 m2, je v spoluvlastníctve vlastníkov, Pavel Geľo (zomr. 24.8.1964) v 
podiele 1/4 v správe SPF (z dôvodu neznámeho vlastníctva) a Obec Rimavská Baňa v podiele 3/4. 
Parcela je geodetickom operáte katastra nehnuteľností, v registri E-KN, ako nezastavaný pozemok. V 
teréne sa jedná o čiastočne zastavaný pozemok budovou základnej školy a vonkajšími úpravami, 
ktoré sú príslušenstvom školy. Podiel je 639,75 m2. Všeobecná hodnota je určená na 2 440,00 Eur, t.j. 
3,82 Eur m2. 

Poslanci OZ jednohlasne zobrali na vedomie informáciou poskytnutú starostkou obce o priebehu 
rokovania SPF v rámci delimitácie pozemkov. Súhlasili aj s vysporiadaním pozemkov pod areálom 
ZŠ s vlastníkom Geľo Pavel r. Geľo (zomr. 24.8.1964) spoluvlastnícky podiel 1/4, v správe SPF, 
zámer kúpy nehnuteľnosti do vlastníctva Obce Rimavská Baňa, a to parcelu registra E-KN č. 1121. 
V súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Rimavská Baňa schválili aj plán vybudovania 
urnového hája na obecnom cintoríne na parcele registra C-KN č. 1145/20, ktorá tvorí areál 
pohrebiska.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 173/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 14 
Starostka obce informovala, že nasledujúce body 14 - 17 budú riešiť žiadosti o odpredaj 

pozemkov Obce Rimavská Baňa do vlastníctva občanov na ulici Sever a vzhľadom k tomu, že obec 
k daným pozemkom nemá žiadny priamy prístup, pretože ide o pozemky bezprostredne priľahlé 
k pozemkom žiadateľov, bude možné o jednotlivých predajoch rokovať ako o nakladaní majetku 
postupom predaja na základe riadne odôvodneného osobitného zreteľa. V každom prípade ide 
o vysporiadanie dlhodobo užívaných pozemkov jednotlivých žiadateľov.  

Konštatovala, že na začiatku rokovania 12. zasadnutia OZ poslanci schválili pozmeňujúci návrh 
programu so zmenou resp. zámenou témy rokovať v tomto bode v rámci podanej žiadosti od pani 
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Murínovej na odkúpenie priľahlého pozemku, nakoľko o pôvodnom návrhu bodu 14 by prerokovanie 
o prevode vlastníctva nebolo možné z dôvodu, že zámer na odkúpenie obecného pozemku na parcele 
registra KN-C č. 1989/13 do vlastníctva p. M. Kušpálovi nebol zverejnený v zákonnej lehote 15 dní 
pred zasadnutím.   

Žiadosť p. Janky Murínovej bola doručená 30.7.2020. Predmetom nej bola žiadosť o odkúpenie 
pozemku Obce Rimavská Baňa: parcela registra KN-C č. 307/22, vo výmere 295 m2, druh pozemku 
záhrada, evidovaná na LV č. 211,  ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemku za 
rodinným domom vo vlastníctve žiadateľky.  

Poslanci rokovali, nemali žiadne výhrady a sú za to aby si občania pozemky postupne 
vysporiadali. 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 pretože 
pozemok nachádzajúci sa v intraviláne obce Rimavská Baňa je pre obec nevyužiteľný, nemá 
samostatný prístup a na pozemku nie je možné budovať samostatne stojace stavby a žiadateľka Janka 
Murínová sa o ne dlhodobo riadne stará. Pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku parcele 
registra C-KN č. 307/27, ktorú žiadateľ vlastní a užíva. Kúpnu cenu navrhujú vo výške 1,20 Eur/m2. 
Na nasledujúcom 13. zastupiteľstve bude možné schváliť kúpnu zmluvu vrátane navrhnutej ceny. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 174/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 15 
Dňa 23.06.2020 bola Obecnému úradu doručená žiadosť p. Ľubomíry Sujovej  Predmetom nej 

bola žiadosť o odkúpenie pozemku Obce Rimavská Baňa: parcela registra KN-C č. 307/23, vo 
výmere 274 m2, druh pozemku záhrada, evidovaná na LV č. 211,  ktorá sa nachádza v blízkosti 
pozemku za rodinným domom vo výlučnom vlastníctve žiadateľky.  

Poslanci rokovali, nemali ani k tejto žiadosti žiadne výhrady. 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 pretože pozemok nachádzajúci sa v intraviláne obce Rimavská 
Baňa je pre obec nevyužiteľný, nemá samostatný prístup a na pozemku nie je možné budovať 
samostatne stojace stavby a žiadateľka Ľubomíra Sujová sa o ne dlhodobo riadne stará. Pozemky sú 
bezprostredne priľahlé k pozemku parcele registra KN-C č. 307/26, ktorú žiadateľ vlastní a užíva. 
Kúpnu cenu navrhujú vo výške 1,20 Eur/m2. Na nasledujúcom 13. zastupiteľstve bude možné 
schváliť kúpnu zmluvu vrátane navrhnutej ceny. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 175/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 16 
Dňa 23.06.2020 bola Obecnému úradu doručená žiadosť p. Milana Krištofa.  Predmetom nej 

bola žiadosť o odkúpenie pozemku Obce Rimavská Baňa: parcela registra C-KN č. 307/20, vo 
výmere 297 m2, druh pozemku záhrada, evidovaná na LV č. 211,  ktorá sa nachádza v blízkosti 
pozemku za rodinným domom ktorého je spoluvlastníkom v podiele 1/4. Pozemok C-KN č. 307/20 
žiada odkúpiť do jeho výlučného vlastníctva.  

Poslanci rokovali, nemali ani k tejto žiadosti žiadne výhrady. Schválili trvalú prebytočnosť 
majetku obce Rimavská Baňa bez výhrad a poverili zverejniť na úradnej tabuli a na webovom sídle 
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obce zámer predaja prebytočného majetku a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním odpredaja 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pretože pozemok nachádzajúci sa v intraviláne obce Rimavská 
Baňa je pre obec nevyužiteľný, nemá samostatný prístup a na pozemku nie je možné budovať 
samostatne stojace stavby a žiadateľ Milan Krištof spolu s rodinou sa o ne dlhodobo riadne starajú. 
Pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku parcele registra C-KN č. 307/28, ktorú žiadateľ 
vlastní a užíva. Kúpnu cenu navrhujú vo výške 1,20 Eur/m2. Na nasledujúcom 13. zastupiteľstve 
bude možné schváliť kúpnu zmluvu vrátane navrhnutej ceny. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 176/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 17 
Dňa 23.06.2020 bola Obecnému úradu doručená žiadosť aj od p. Júliusa Farkaša a pani 

Magdalény Farkašovej.  Predmetom nej bola žiadosť o odkúpenie pozemku Obce Rimavská Baňa: 
parcela registra KN-C č. 307/21, vo výmere 294 m2, druh pozemku záhrada, evidovaná na LV č. 211,  
ktorá sa nachádza v blízkosti pozemku za ich rodinným domom. Pozemok registra C-KN č. 307/21 
žiada odkúpiť do ich výlučného bezpodielového spoluvlastníctva.  

Poslanci rokovali, nemali ani k tejto žiadosti žiadne výhrady. 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 pretože pozemok nachádzajúci sa v intraviláne obce Rimavská 
Baňa je pre obec nevyužiteľný, nemá samostatný prístup a na pozemku nie je možné budovať 
samostatne stojace stavby a žiadatelia sa o ne dlhodobo riadne starajú. Pozemky sú bezprostredne 
priľahlé k pozemku parcele registra C-KN č. 307/12, ktorú žiadatelia  vlastnia a užívajú. Kúpnu cenu 
navrhujú vo výške 1,20 Eur/m2. Na nasledujúcom 13. zastupiteľstve bude možné schváliť kúpnu 
zmluvu vrátane navrhnutej ceny. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 177/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 
K bodu 18 

 Na predchádzajúcom 11. zasadnutí OZ poslanci Uznesením č. 155/2020  prerokovali, zobrali na 
vedomie upozornenie prokurátora na porušenie § 4 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v aktuálnom znení zo dňa 3.3.2020, v ktorom prokurátor zistil, že obec nemá obligatórne 
prijatých 5 VZN v zmysle novelizácie ustanovenia § 4 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. Zákona 
o obecnom zriadení.  

Poslanci OZ sa rozhodli podieľať sa pri tvorbe návrhov VZN.  

Znenie Návrhu VZN č. 1/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej 
zelene na území obce Rimavská Baňa pripravila poslankyňa Ing. Jana Alcnauerová. Návrh VZN bol 
v zmysle zákona dňa 17.07.2020 zverejnený a vyvesený na pripomienkovanie. K dátumu 1.8.2020, 
kedy bola ukončená lehota pripomienkového konania, neboli podané žiadne pripomienky a návrhy na 
zmenu resp. úpravu.  

Poslankyňa Ing. Jana Alcnauerová zdôraznila najmä znenie článku č II. Udržiavanie čistoty 
a poriadku na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách ustanovenie § 2 za zabezpečenie 
čistoty a údržby vo verejných priestranstiev zodpovedá ich vlastník, užívateľ resp. správca alebo 
nájomca, ktorý je povinný zabezpečiť jeho pravidelné čistenie, údržbu a zároveň je povinná 
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zabezpečiť dostatočný počet odpadových nádob, pravidelne ich vyprázdňovať a starať sa o ich 
údržbu. Zároveň upozornila na to čo sa v záujme zabezpečenia čistoty, verejného poriadku 
a zdravého životného prostredia sa na území obce zakazuje a aké sú povinnosti používateľa 
verejných priestranstiev. V zmysle článku IV. Sankcie § 7 porušenie ustanovení tohto VZN sa 
posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov.  

Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, pozmeňujúce návrhy a schválili VZN č. 1/2020 v 
predloženom navrhovaným znením . 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 178/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 
K bodu 19 

Znenie Návrhu VZN č. 2/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 
na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Rimavská Baňa pripravil poslanec Peter Rapčan. 
Návrh VZN bol v zmysle zákona dňa 17.07.2020 zverejnený a vyvesený na pripomienkovanie. 
K dátumu 1.8.2020, kedy bola ukončená lehota pripomienkového konania, neboli podané žiadne 
pripomienky a návrhy na zmenu resp. úpravu.  

Z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti poslanca, starostka obce objasnila znenie návrhu VZN. 
Zdôraznila čo sa navrhovaným VZN povoľuje, zakazuje, aké práva a povinnosti z VZN vyplývajú 
a to za účelom zabezpečenia 1. udržiavania vereného poriadku a to v záujme ochrany života, zdravia, 
majetku a bezpečnosti obyvateľov, s cieľom zlepšiť vzhľad a životné prostredie v obci sa na 
verejných priestranstvách (Článok III.); 2. povinností užívateľom obecných a miestnych komunikácií 
(Článok IV.); 3.  ochrany životného prostredia (Článok V.); 4. podmienok nočného pokoja v obci 
(Článok VI.); 5. predchádzania nebezpečenstva vzniku požiaru (Článok VII.) 

Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, pozmeňujúce návrhy a schválili VZN č. 2/2020 v 
predloženom navrhovaným znením. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 179/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 20 

Znenie Návrhu VZN č. 3/2020 o organizácii miestneho referenda pripravila poslankyňa Ing. Jana 
Alcnauerová. Návrh VZN bol v zmysle zákona dňa 17.07.2020 zverejnený a vyvesený na 
pripomienkovanie. K dátumu 1.8.2020, kedy bola ukončená lehota pripomienkového konania, neboli 
podané žiadne pripomienky a návrhy na zmenu resp. úpravu.  

Poslankyňa Ing. Jana Alcnauerová konštatovala, že ide o úpravu podrobnosti pri organizácii, 
príprave, priebehu a vyhlásení miestneho referenda v Obci Rimavská Baňa. VZN ďalej opisuje: Čas 
kampane pred konaním miestneho referenda (Článok III.); Konanie miestneho referenda – spravidla 
je to jeden deň, a to určená sobota od 7:00 hod do 20:00 hod. (Článok IV.); Orgány miestneho 
referenda – úlohy obecného zastupiteľstva, obecnú komisiu (Článok V. a VI.) a ďalšie záležitosti 
referenda napr. informovanie obyvateľov obce, zoznamy, hlasovacie lístky, samotné hlasovanie, 
sčítavanie hlasov, vyhotovenie zápisníc. 

Poslanci OZ opäť nemali žiadne pripomienky, pozmeňujúce návrhy a schválili VZN č. 3/2020 v 
predloženom navrhnutom znením. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
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K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 180/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 

K bodu 21 
Znenie Návrhu VZN č. 4/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Rimavská Baňa pripravovala poslankyňa Mgr. Natália Dovalová. Návrh VZN bol 
v zmysle zákona dňa 17.07.2020 zverejnený a vyvesený na pripomienkovanie. K dátumu 1.8.2020, 
kedy bola ukončená lehota pripomienkového konania, neboli podané žiadne pripomienky a návrhy na 
zmenu resp. úpravu.  

Poslankyňa Mgr. Natália Dovalová informovala, že v úvode sú riešené základné pojmy, následne 
VZN rieši: 1. Bežné určenie času predaja v obchode od 5.00 hod. do 22.00 hod., bežné určenie času 
poskytovania služieb od 6.00 hod. do 22.00 hod. (§ 3); 2. Osobitné určenie času prevádzky služieb 
napr. pre pohostinstvá počas týždňa 6.00 hod. do 22.00 hod. okrem Piatku a Soboty od 6.00 hod. do 
2.00 hod.; 3. Ohlásenie času predaja, povinnosti prevádzkovateľa v obchodných prevádzkach, 
v prevádzkach služieb a v pohostinských prevádzkach – ktoré je potrebné ohlásiť obci formou tlačív 
(e-mailom, osobne, poštou), ktoré tvorí prílohy 1.-3 VZN.  

Poslanci OZ mali v VZN otázku čo v prípade, súkromných akcií. Odpoveďou bolo, predĺženie 
času je možné ale len pri výhradných udalostiach a to z dôvodu:1. konania mimoriadnej a neverejnej 
akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba, životné jubileum alebo udalosť, promócie, 
stužková a pod.), 2. konania nepravidelnej a verejnej akcie (podujatia) s prísluchovou hudbou alebo 
hudobnou produkciou (diskotéka, tanečná zábava, koncert a pod.), podnikateľ (prevádzkovateľ) je 
povinný doručiť obci písomné ohlásenie o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby najneskôr 7 
pracovných dní pred konaním takejto akcie (podujatia). Podnikateľ je povinný v ohlásení 
jednoznačne a pravdivo určiť dôvod jednorazového predĺženia prevádzkovej doby, ktorý nemôže byť 
zameniteľný s iným. 

Poslanci OZ konštatovali, že určenie času počas víkendu do 2.00 hod. je vhodný čas v prípade 
potreby je tu možnosť požiadať o predĺženie času. Návrh VZN ponechali v predloženom znení 
a schválili  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 181/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 22 

Znenie Návrhu VZN č. 5/2020 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce 
pripravovala obec. Návrh VZN bol v zmysle zákona dňa 17.07.2020 zverejnený a vyvesený na 
pripomienkovanie. K dátumu 1.8.2020, kedy bola ukončená lehota pripomienkového konania, neboli 
podané žiadne pripomienky a návrhy na zmenu resp. úpravu.  

Starostka obce spoločne so zamestnankyňou Martinou Kubaliakovou informovali, že ide 
o jednoduché VZN, ktoré jasne popisuje a ustanovuje názvy ulíc: Fľaková, Hlavná, Repno, Strana, 
Sever, Železničná, Kraskovská („intravilán“). Ďalej obec v nezastavanej časti územia obce 
(„extravilán“) ustanovuje nové názvy ulíc: Hámor – vo východnej časti extravilánu obce, Horička – 
v severozápadnej časti extravilánu obce, Sinec – v západnej časti extravilánu obce. Prílohami VZN 
sú: Abecedný zoznam a situačná mapa ulíc obce.  

Zamestnankyňa M. Kubaliaková opísala, že pôvodne boli pomenované ulice v extraviláne podľa 
ulíc v intraviláne napr. Horička – Sever Repno, Hámor – pôvodne Sever, Sinec – pôvodne Repno, čo 
bolo mätúce avšak konštatovala, že na týchto uliciach nie je evidovaná žiadna osoba na trvalom 
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pobyte, a občania ktorí sa zdržiavajú a užívajú nehnuteľnosti v lokalitách novo-nazývaných ulíc budú 
o zmene informovaný.  

Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, pozmeňujúce návrhy a schválili VZN č. 5/2020 v 
predloženom navrhnutom znením. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 182/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

Starostka obce zdôraznila, že znenie všetkých navrhovaných a schválených VZN majú občania 
k dispozícií na webovom sídle obce v časti Dokumenty – VZN. Konštatovala, že účinnosť 
nadobudnú po 15 dňovej lehote od vyvesenia prijatých VZN.  
 
K bodu 23 

V rokovaní starostka obce pokračovala s témou predloženého návrhu dodatku č. 1 VZN 
o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou: „Materská škola v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce je financovaná podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako 
„zákon č. 596/2003 Z.z.“) z dotácie poskytovanej obcou na mzdy a prevádzku na žiaka materskej 
školy, ktorej výšku určuje obec všeobecne záväzným nariadením (VZN). 

Podľa § 6 ods. 13 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.: „Obec vykonáva správu škôl a školských 
zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu 
zabezpečuje finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa 
osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje a kontroluje 
ich využívanie.“ V zmysle vyššie uvedeného možno konštatovať, že obec financuje mzdy a platy 
zamestnancov materskej školy, ktorej je zriaďovateľom, a to bez ohľadu či škola má alebo nemá 
právnu subjektivitu. Obec je tak tým subjektom, ktorý reálne poskytol finančné prostriedky na 
udržanie pracovných miest v materskej škole inak by bol zamestnávateľom, ktorý by nevyplatil mzdy 
v súlade so zákonom na čas. Problém sa javí v prípade materských škôl s právnou subjektivitou, 
ktorých zriaďovateľom je obec, pretože žiadateľom a príjemcom tohto príspevku bude škola, pričom 
príspevok by mal pokryť výdavky na mzdy počas uzatvorenej prevádzky materskej školy obci. 
Príjemcom príspevku sa stáva škola napriek tomu, že financovanie miezd zabezpečila obec. 

Obecná škola je zároveň rozpočtovou organizáciou obce podľa §21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. 
z., ktorá hospodári podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci 
svojho rozpočtu. Rozpočet rozpočtovej organizácie obce je súčasťou rozpočtu obce. Uvedené 
neočakávané príjmy školy z projektu podpory zamestnanosti odporúčame „preúčtovať“ tak, aby z 
nich boli pokryté mzdy oprávnených zamestnancov v súlade s podmienkami projektu. Suma, ktorú 
poskytla obec škole v rámci jej rozpočtu na tie isté mzdy ako škola dostane z projektu podpory 
zamestnanosti tak môže byť obci vrátená do rozpočtu v rámci rozpočtových zmien (§14 zákona č. 
583/2004 Z. z.) alebo na konci roku v rámci záverečného účtu obce (§16 zákona č. 583/2004 Z. z.).“ 

Škola, nakoľko má vlastnú právnu subjektivitu žiada o vrátenie 80% vynaložených miezd od 
štátu za obdobie počas pandémie COVID-19 (mesiace Máj-Jún 2020). Obec škole poskytla dotáciu 
na prevádzku mzdy ŠkJ a ŠkKD aj za uvedené mesiace v pôvodnej výške 6633 Eur/mesačne. Obec 
návrhom Dodatku č. 1 zníži výšku mesačnej dotácie na školu čím vyrovná rozdiel, ktorý vznikol  
poskytnutím bežnej dotácie a výškou vrátanej sumy od štátu.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 183/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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Ďalej starostka obce informovala prítomných o skutočnostiach spojených s projektom 

„Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa“. Materská škola bola 
odovzdaná dodávateľovi na zhotovenie diela dňa 22.07.2020. Práce by mali by hotové max. do 7 
mesiacov od odovzdania. Stavebné práce na stavbe vykonáva aj pán Marián Fizoľa st. a ml., ktorých 
fi STAVART, s.r.o. zamestnala na pracovnú zmluvu vrámci plnenia sociálneho aspektu verejného 
obstarávania. Fizoľovci kopú aktuálne základy. Areál MŠ bude zatiaľ použitý na uloženie stavebného 
materiálu. Nový školský rok 2020-2021 bude materská škola naďalej využívať dočasné priestory 
v budove telocvične ZŠ. Jediný hendikep tohto dočasného priestoru je existencia počtu záchodov pre 
detičky, inak tento priestor vnímajú rodičia pozitívne. Od 1.9.2020 riaditeľka MŠ prijala všetky 
detičky, ktoré rodičia do MŠ prihlásili, čo hodnotí pozitívne aj z toho dôvodu, že pri otváraní novo-
zrekonštruovanej MŠ (cca jar 2021) bude žiakmi MŠ naplnený merateľný ukazovateľ projektu.  

K bodu 24 
Ďalej pokračovala informatívnou správou o priebehu a výsledkoch podanej Žiadosti o NFP k 

projektu „Výstavba zastrešeného pódia – amfiteáter v Obci Rimavská Baňa“ z MAS Malohont: „Po 
takmer trištvrte roku schválila MAS MALOHONT prvé 2 projekty v programovom období 2014 - 
2020 s celkovou výškou príspevku 196 080,54 €. Definitívne rozhodnutie o schválení projektov je 
v rukách Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Celkovo v nej bolo prijatých 
a zaregistrovaných 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (projektov), z ktorých 3 splnili 
podmienky administratívneho overovania a postúpili do odborného hodnotenia. Aj napriek tomu, že 
všetky 3 projekty následne splnili podmienky odborného hodnotenia, kvôli nedostatku finančných 
prostriedkov vo výzve (200 000 €) boli podporené len 2 z nich, ktoré sa na základe bodového 
hodnotenia odborných hodnotiteľov umiestnili na prvých dvoch miestach. Počas administratívneho 
overovania boli 2 projekty stiahnuté zo strany žiadateľa a opätovne budú predložené v jednej z 
aktuálne vyhlásených výziev MAS. Všetky projekty boli následne zaslané spolu s podpornou 
dokumentáciou MAS na kontrolu na PPA, ktorá vydá definitívne rozhodnutia o schválení, resp. 
neschválení projektov.“ 

Pri hlasovaní poslanec Ján Koreny nebol prítomný – odôvodnenie zníženia počtu hlasujúcich. 
Poslanci zobrali negatívnu správu na vedomie.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 184/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 25 

O téme 25 bodu sa priebežne rokovalo aj na predchádzajúcich zasadnutiach o možnom zámere 
prenájmu Domu smútku v Rimavskej Bani vrátane zabezpečovania výkopu hrobových miest. 
O myšlienke prenájmu sa dozvedeli firmy, ktoré predložili cenové ponuky a ich cenníky. Ako prvá 
mala záujem fi ANUBIS-PPS a následne fi VALEO. Keďže sa jedná o možnosť prenájmu obecného 
majetku, je podstatné určiť či by sme priestor prenajímali cez priamy prenájom, verejnú obchodnú 
súťaž alebo prenájmu cez osobitný zreteľ. Starostka obce ďalej informovala o predložených 
ponukách:  

Firma ANUBIS-PPS, Rimavská Sobota: Výkop hrobového miesta zahŕňa výkop, manipuláciu 
s rakvou medzi domom smútku a hrobom, drevený poklop, spustenie rakvy do hrou, zásyp, úprava 
hrobového miesta a kvetinových darov. Ceny  za hroby sú podľa ročného obdobia odlišné, ponuka je:  

- jednohrob apríl-október 230,- Eur jednohrob október-marec 280,- Eur 
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- dvojhrob apríl-október 280,- Eur dvojhrob október-marec 330,- Eur 
Uvedené ceny sú v celkovej výške, v prípade schválenia príspevku obce na pohreb občana pre 

pozostalú rodinu, táto výška bude odpočítaná. Vystavenie pozostalého zdarma. Odmena pre 
pracovníka, ktorý zabezpečí vystavenie a úkony súvisiace s pohrebom zdarma (výdavky na jeho 
odmenu bude znášať firma Anubis-PPS). Firma disponuje viacerými pohrebnými vozidlami. 
V prípade ak by si firma dom smútku prenajímala a ak by mali pozostalí inú firmu, ktorá bude 
realizovať pohreb, navrhujú nevyhnutné zadefinovanie po vzájomnej dohode s obcou, poplatky 
a podmienky pre inú pohrebnú službu. Ide o 24 hodinovú nonstop službu. Disponujú aj s chladiacimi 
boxy v Rimavskej Sobote, kde majú aj osobitnú miestnosť na úpravu zosnulého. Obci ponúkajú: 
zľavu pre obyvateľov z celkovej ceny obradu 7%, resp. poskytnutie niektorých služieb zdarma; 
odborný dozor na činnosti vykonávané v cintoríne; možnosť vecných sponzorských darov pre obec 
na rôzne kultúrne, športové akcie – darčekové predmety, pracovné odevy, rýchleho občerstvenia 
výroba palaciniek.  

Firma VALEO, s.r.o., Nižný Skálnik: Výkop a kompletná príprava hrobového miesta podľa 
želania pozostalej rodiny, ponuka je jednotné v každom ročnom období: 

- jednohrob 180,- Eur   
- dvojhrob 230,- Eur 

V réžii firmy je vystavenie zosnulého, zabezpečenie služieb súvisiacich s pohrebom, ako aj odmeny 
zamestnancov. Ostatné náklady (chladiaci box, vykurovanie, rečník) znáša po dohode smútiaca 
rodina. V prípade prevozu zosnulého na kremáciu sa platí len poplatok za kremačné podľa cenníka 
Krematória (aktuálne 148,- Eur) a odvoz zosnulého pohrebným vozidlom podľa počtu kilometrov – 
cena dohodou. Firma disponuje moderným motorovým vozidlom Renault trafic.  

Ing. Jana Oravcová informovala o výške nákladov pozostalých, keď služby spojené 
s pochovávaním zabezpečuje obec. Modelovým príkladom zamestnankyňa vyčíslila 1. výšku 
nákladov pozostalých za kopanie hrobu a uloženia do hrobu 40,00 Eur; za uloženie pozostatkov 
zosnulého v chladiacom boxe v Dome smútku 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. 
2. Úhrada nákladov obce vo výške cca 172,00 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. 
Po odpočítaní obec hradí od 136,00 do 177,00 Eur z rozpočtu obce, podľa služieb ktoré si pozostalý 
želajú (podľa počtu vykurovacích dní, vystavení a pod.). Výška nákladov pozostalých obci je cca 69 
Eur. Pozostalý si samostatne hradí rečníka, prevoz, kremačné služby. Ročne ide o zabezpečenie cca 
3-6 pohrebov. 

Starostka obce vyzvala prítomných poslancov rokovať k predloženým informáciám a ponukám.  
Poslanci OZ začali rokovaním o príspevku pozostalým rodinám, ktorý by predstavoval výšku od 

100 Eur do 150 Eur. Pri počte úmrtí v obci by šlo o príspevok do cca 1 000 Eur ročne. Prerokúvali 
podmienky prenájmu (výška nákladov na réžiu), mali otázku na to či firmy nemajú záujem o cintorín 
(vrátane starostlivosti o zeleň, poriadok a pod.) 

Starostka obce informovala, že firmy majú záujem prenajať si len samotný dom smútku a nie 
pohrebisko a starostlivosť oň, len výkop a uloženie do hrobu t.j. prevádzka pohrebiska zostáva na 
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obci. V tomto kroku je najdôležitejšie rozhodnúť sa či pôjdeme do prenájmu domu smútku alebo 
budeme naďalej poskytovať služby a zabezpečovať tieto služby my ako obec. A ak by sme do 
prenájmu šli tak zvoliť formu prenájmu t.j. verejnou súťažou, priamo alebo osobitným zreteľom. 
Následne v prípade odsúhlasenia doplniť smernicu o poskytnutí príspevku pre pozostalých pri úmrtí 
občana.  

Ing. Jana Alcnauerová bola toho názoru, že nepozná obec či mesto, ktoré poskytuje tieto služby 
pozostalým tak ako my. Je jednoznačného názoru prenajať dom smútku niektorej z firiem.  

Poslanec Vladimír Foľk sa vyjadril, že z jeho pohľadu je pre pozostalého ponuka fi VALEO 
prijateľnejšia, z dôvodu nižšej sumy v rovnakej výške bez ohľadu na obdobie. Ktorá firma je však 
lepšia z vlastnej skúsenosti odpovedať nevie nakoľko ani s jednou firmou nemá žiadne skúsenosť.  

Poslanec Ján Kubaliak svoju skúsenosť s fi VALEO má. Po nedávnom úmrtí v jeho rodine im 
táto firma zabezpečovala pohrebné služby a hodnotí ju spolu s manželkou, ako solídnu a ústretovú 
firmu, ktorá jednala empaticky. S poskytnutými službami boli v mene rodiny spokojní. Informoval, 
že prevoz na kremáciu zabezpečujú bez problémov. A na kremáciu zosnulých vozia aj vo väčšom 
počte naraz a tým ich prevoz nestál ani tak veľa.  

Poslanci spoločne prerokovali, možnosť prenájmu. Rozhodli spolupracovať s fi VALEO, s.r.o., 
z dôvodu ponúknutej nižšej ceny za služby a blízkosti prevádzky firmy. Poverili starostku obce 
prerokovať s firmou podmienky k uzatvoreniu zmluvy a zistiť cenu v prípade výkopu prehĺbeného 
hrobu. Podmienky, ktoré určili sú nasledovné: Nájomná zmluva bude uzatvorená ako skúšobná na 
jeden kalendárny rok, prenájom bude vo výške 10,- Eur/mesačne t.j. 120,- Eur/ročne + započítanie 
režijných nákladov spojených s prevádzkovaním 1x ročne podľa spotreby (energie: plyn, elektrina, 
voda, v prípade potreby údržba, a iné).  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 185/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 26 

 Ďalším bodom prešli k téme úprav aktuálnej „Smernice o úhradách za krátkodobý prenájom 
hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Rimavská Baňa“. Pôvodná smernica bola prijatá už v roku 
2016 následne upravená v roku 2018. Na základe tejto smernice obec prenajíma Kultúrny dom, 
zasadacie miestnosti podnikateľským subjektom ako aj občanom obce, zároveň sa na základe tejto 
smernice poskytujú služby prenájmu iného drobného majetku obce, poskytujú sa služby tlače, 
kopírovania, scanovania, ako aj hlásenia v miestnom rozhlase, a pod..  

Za prenájom resp. použitie obrusov občania hradia aktuálne 0,80 centov/1 ks, výška poplatku 
externej firmy z Rimavskej Soboty, ktorá obci poskytuje služby prania obrusov sa zvýšil na 0,85 
centov/1 ks čím sme v mínuse a to aj vzhľadom aj na náklady na samotný prevoz. Prvotný návrh 
poslancov OZ bolo zvýšiť túto sumu na 0,90 centov/1 ks ale vzhľadom na náklad na prevoz rozhodli 
konečnú cenu za zapožičanie obrusu vo výške 1,00 Eur/1 ks.  

Ďalej prerokúvali aj sumu za prenájom kotla, aktuálne je prenájom vo výške 5,- Eur, odsúhlasili 
zmenu výšky nájmu za kotol na 3,- Eurá.  

Rokovali aj o možnostiach prenájmu elektrických vecí (vŕtačky, kosačky, miešačky a podobne). 
Zvažovali aj možnosť zapožičania elektrických náradí za 1,00 Eur + vratná záloha 10,- Eur v prípade 
poškodenia. Poslanci OZ napokon jednohlasne nesúhlasili a zamietli možnosť prenájmu elektrických 
náradí obce a to z dôvodu nemalých cien za oprav resp. údržbu, ktorú by vratná záloha za prenájom 
zďaleka nedokázala nepokryť. Ostatné pracovné náradia a pomôcky napr. lopaty, krompáče, fúriky, 
rebríky a pod. (neelektronické) za symbolickú výšku 2,- Eurá. 
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Rokovali ďalej a pri možnosti prenájmu kultúrneho domu, zasadacej miestnosti na obecnom 
úrade pre účely osláv a podobne schválili doplniť do smernice aj možnosť prenájmu priestorov 
prístrešku pri bývalých šatniach telovýchovnej jednoty (pri ihrisku) a to vo výške 20,- Eur.  

Zamestnankyňa obecného úradu Martina Kubaliaková, vyjadrila potrebu prerokovať poslancami 
aj výšku za zapožičanie riadov (taniere, príbory, šálky a podobne) aktuálne je výška 10, - pre občana, 
alebo cudzích a 20,- Eur pre právnické osoby. Pri prevoze kuchynských náradí najmä cudzími je 
viditeľné opotrebovanie a je za odlíšenie ceny za prenájom pri občanoch a pri cudzích. Poslanci OZ 
rokovali o výške a rozhodli ponechať výšku 20,- Eur pre právnické osoby, znižujú sumu prenájmu 
pre občanov obce na 5,- Eur a ponechali výšku 10,- Eur pre cudzích.  

Spoločne rozhodovali aj o doplnení výšky úhrady pre cudzích (TP mimo obce) pri 
monografcickej tlači dokumentu určili výšku od 1 str do 5 str. - 0,50 centov nad 5 str. za každú ďalšiu 
začatú stranu jednotne pre občanov aj cudzích 0,10 centov. Pre občanov do 5 str. bezplatne. Ostatná 
tlač (fotografie a pod.) ostali bez zmeny.  

Starostka obce k výške cien podotkla, že obec nie je podnikateľským subjektom, ktorým má za 
účelom dosahovať zisk. Preto tieto ceny sú určené len na pokrytie samotných nákladov na údržbu, 
opravy, za opotrebovanie alebo za prevoz a podobne, obec vedie evidenciu zapožičaných náradí a pre 
prípad straty, krádeže bude osoba oslovená, napomenutá a bude znášať následok.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 186/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 27 

Starostka obce v tomto bode informovala o zasadnutí Komisie sociálnych vecí a školstva pri 
Obecnom zastupiteľstve v Rimavskej Bani za účelom kontroly a vyhotovenia správy o plnení úloh 
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Rimavská Baňa za rok 2019. Členkami komisie je 
prítomná poslankyňa Mgr. Natália Dovalová a občania Ján Belko a pani M. Korenyová. Správu 
vyhotovila Mgr. Natália Dovalová spoločne s pani M. Korenyovou. 

Poslankyňa Mgr. Natáliu Dovalovú informovala, že plán sa sústredí na určené priority cieľových 
skupín: CS 1 Seniori a osoby so zdravotným postihnutím; CS 2 - Rodiny s deťmi a mládežou; CS3 - 
ohrozené skupiny – osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, príslušníci marginalizovanej rómskej 
komunity, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčení. Každá skupina má určené opatrenia a aktivity, ktoré 
sa priebežne každoročne plnia a ktoré sa plánujú plniť až do roku 2027.  

„Pri cieľovej skupine 1 – Plnenie: Obec zabezpečovala stravovanie dôchodcom v zmysle VZN č. 
7/2016, ďalej obec koncom roka 2019 vybudovala bezbariérový prístup pre občanov do 
Komunitného centra a Zdravotného strediska. Úlohou na rok 2020 je pre túto skupinu je: 1. 
Zabezpečiť využitie spoločenskej miestnosti budovy komunitného centra pre vznik klubovej, 
záujmovej a kultúrnej činnosti  seniorov; 2. Zabezpečiť realizáciu prieskumu zameraného na zistenie 
potreby/záujmu o opatrovateľskú službu alebo výpomoc  v domácnosti pre seniorov a zdravotne 
postihnutých občanov obce; 3. Na základe zistenia prieskumu zameraného na zistenie 
potreby/záujmu o opatrovateľskú službu alebo výpomoc v domácnosti pre seniorov a zdravotne 
postihnutých občanov obce zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby daným občanom. Od 
01.09.2020 je plán spustiť poskytovanie sociálnych služieb v Komunitnom centre v Rimavskej Bani. 
Pri cieľovej skupine 2 -  Plnenie: Obec Rimavská Baňa v roku 2019 zabezpečovala ochranu 
ohrozených rodín, detí a mládeže v spolupráci s pracovníkmi Sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže 
a sociálnej kurately pravidelnými stretnutiami v spolupráci so základnou školou. Úlohou na rok 2020 
je pre túto skupinu je: 1. Zabezpečiť využitie spoločenskej miestnosti budovy komunitného centra pre 
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vznik materského centra; 2. Zabezpečiť terénnu sociálnu prácu a poradenské služby pre rodiny 
v krízovej situácii.; 3. Podľa potreby realizovať efektívnu prevenciu v rodinách. 

Pri cieľovej skupine 3 – Plnenie: Obec Rimavská Baňa v roku 2018 realizovala prípravnú fázu 
rekonštrukcie priestorom budúceho komunitného centra, v roku 2019 pokračovala v realizácii 
rekonštrukcie budovy bývalého zdravotného strediska na komunitné centrum a prenájom priestorov 
na ambulanciu. Začiatkom roka 2020 obec Rimavská Baňa bola registrovaná ako poskytovateľ 
sociálnych služieb v komunitnom centre. Poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre bude 
realizované od 1.9.2020. Obec Rimavská Baňa súčasne pripravovala projekt rekonštrukcie materskej 
školy z dôvodu zvýšenia jej kapacít ako prípravu na povinné predškolské vzdelávanie pred nástupom 
do základnej školy. Od  roku 2019 prebieha projekt zameraný na rekonštrukciu Materskej školy 
v Rimavskej Bani. Ukončenie rekonštrukcie materskej školy dodávateľom STAVART s.r.o. je 
naplánované v roku 2021. Projektom MOPS, ktorý je financovaný v rámci OPĽZ prostredníctvom 
MV SR. MV SR s cieľom podporiť komplexné poskytovanie poriadkovej služby v obciach 
s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity obec Rimavská Baňa zabezpečila podporu 
integrácie MRK  do spoločnosti majoritného obyvateľstva prostredníctvom realizácie terénnej 
sociálnej služby – miestnej občianskej poriadkovej služby v obci. Projekt zameraný na Miestnu 
občiansku službu v Rimavskej Bani ďalej pokračuje s účinnosťou do 30.6.2021.“ 
 Na záver svojej správy konštatovala, že úlohy na rok 2020 boli zamerane najmä na existenciu 
komunitného centra, pracovníci komunitného centra sa budú zameriavať, plniť úlohy a pomáhať 
všetkým trom cieľový skupinám.  

Starostka obce by bola za zváženie zriadenia riadnej opatrovateľskej služby pre občanov. 
Prostredníctvom projektu zamestnanosti z UPSVaR cez projekt § 54 Zosúladenie rodinného 
a pracovného života máme dočasne zamestnanú M. Hanuskovú, ktorá poskytuje služby výpomoci 
v domácnosti občanov, ktorí prejavia záujem je to pani Fašková, rod. Krausová aj rod. Lubajová. 
V prípade poskytovania klasickej opatrovateľskej služby je to tzv. „TOS-ka“ – by žiadateľ o sociálnu 
službu musel byť posúdený, t.j. musela by byť určená jeho odkázanosť na sociálnu službu. Formou 
dotazníkov by zamestnanci komunitného centra v Rimavskej Bani, mohli získavať informácie o čo 
majú v obci obyvatelia záujem. Či by chceli naďalej prijímať služby poskytované ako výpomoc 
v domácnosti (spoločník, pomocné práce pri upratovaní, kosení a pod.) alebo by bol väčší záujem 
o klasickú opatrovateľskú službu, tak isto by zisťovali o aké aktivity by v komunitnom centre bol 
záujem. 

Poslanci hlasovali a zobrali predloženú správu komisie o plnení úloh KPSS obce Rimavská Baňa 
za rok 2019 na vedomie.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 187/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 28 

V tomto bode starostka obce vyzvala predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri 
Obecnom zastupiteľstve v Rimavskej Bani - Jána Kubaliaka, aby informoval ostatných o správe zo 
zasadnutia. 

Predseda komisie J. Kubaliak informoval, že zasadnutie komisie sa konalo dňa 23.júna 2020 
a prítomní boli predseda a dvaja členovia komisie: Mgr. Dovalová a P. Rapčan. Hlavným dôvodom 
zasadnutia, bolo vykonanie kontroly podľa ustanoveného Zákona č. 375/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verených funkcionárov za kalendárny rok 2019. Starostka obce 
Rimavská Baňa doručila dňa 31.03.2020 „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
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pomerov za rok 2019“ – ktoré bolo predmetom kontroly. Komisia pristúpila k otvoreniu obálky 
a zobrala na vedomie oznámenie starostky obce. Komisia konštatovala, že oznámenie bolo 
predložené v termíne, v určenom rozsahu a majetkové pomery verejnej funkcionárky Mgr. Eleny 
Polóniovej – starostky obce Rimavská Baňa a spĺňajú podmienky uložené Zákonom č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Predseda komisie 
informoval,  že členovia jeho komisie jednohlasne hlasovali o kladnom výsledku kontroly.  

Prítomní poslanci zobrali správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu na 
vedomie. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 183/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 29 

V rámci interpelácie poslancov poslankyňa Ing. Jana Alcnauerová predsedníčka komisie 
financií, výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia informovala, 
že sa stretli kvôli projektovým zámerom Obce Rimavská Baňa na nové programové obdobie 2020-
2027 o zasadnutí. Na najbližšie 13. zasadnutie prinesie zoznam projektov, ktoré spolu s členmi 
komisie naplánovali. 

Starostka obce pokračovala o informácii z kontroly vybudovania novej stavby na potoku Repno 
na ulici Repno. Delimitačným rozhodnutím bola zverená správa Herichovského a Repnianskeho toku 
Správe povodia Slanej Rimavská Sobota. Pôvodným správcom boli Lesy SR. Pán Šichta vybudoval 
za rodinným domom popri toku opornú stavbu bez ohlásenia v ochrannom pásme. Pri kontrole na 
mieste boli prítomný zástupcovia povodia Slanej a nemali žiadne výhrady k existencii stavby.  

Ing. Alcnauerová nesúhlasila s výstavbou, zo zákona má byť prístup k potoku a nakoľko je tam 
vybudovaný oporný múr, môže to spôsobiť problémy. Poslanec Ján Kubaliak navrhuje urobiť 
oficiálnu správu o tom, aký výsledok a neadekvátny postoj pri rokovaní na mieste povodie Slanej 
dalo.  

Poslankyňa Mgr. Dovalová, opísala aj situáciu na potoku pri rodinnom dome rodiny Dirbákovej 
na ulici Kraskovskej, kde je potok celý zarastený trávou, chrapaždím časť vŕby zasahuje do el. 
vedenia a potok nemá kadiaľ tiecť. Starostka obce informovala, že k tomuto stavu už volala 
elektrikárov a vŕba mala byť opílená. O tom, že tak nevykonali informáciu nemala. Po zasadnutí 
telefonicky zabezpečí aby problém odstránili. Povodie Slanej bude s najväčšou pravdepodobnosť 
čistiť toky v ich správe len v prípade ak získajú na to financie a keď bude vyriešená situácia 
spôsobená záplavami v Muráni.  

Poslankyňa Ing. Alcnauerová mala na otázku na účel využitia tenisového ihriska, nakoľko tam 
v poslednom čase videla hrať rôzne športy napr. futbal. Starostka obce objasnila, že nejde 
o multifunkčné ihrisko ale bola by za zabezpečenie mantinelov, ktoré by umožnili hrať aspoň 
nohejbal. Kúpa mantinelov však v momentálnej finančnej situácii nie je možná. Pri iných športových 
hrách sa umelý trávnik a povrch znehodnocuje. Pôvodná projektová dokumentácia bola na 
vybudovanie tenisového a volejbalového ihriska. Aktuálne vychádzajúc z výsledkov rokovania na 11. 
zasadnutí bod 20 je tenisové ihrisko prístupné každému pokým nebudú problémy a zistené 
poškodzovanie majetku. Žiadneho správcu nemáme, kľúče sú na obecnom úrade. V prípade, ak sú 
s užívateľmi tenisového ihriska nejaké problémy, ničia majetok alebo poprípade hrajú iné športy je 
potrebné ich napomenúť. Priestory tenisového ihriska kontrolujú a v prípade potreby upozorňujú aj 
členovia MOPS.  
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Poslanec V. Foľk mal otázku na to či by nebolo vhodné umiestniť prevádzkový poriadok. 
Starostka obce informovala, že prevádzkový poriadok tenisového ihriska je na požadovanom mieste. 
To že návštevníci neakceptujú nariadenia prevádzkového poriadku a hrajú tam aj iné športy ako sú 
určené, musíme dohliadnuť. 

Poslanec Ján Kubaliak spolu s ostatnými poslancami konštatovali, že povrch sa inými športami 
na aké je určené poškodzuje. Pokiaľ by užívatelia chceli využívať priestor na iné športové hry, 
jednoznačne mal byť pri vybudovaní povrch iný a kvalitnejší. Umelý trávnik, ktorý je na ihrisku 
umiestnený, je len ako imitácia umelého trávnika, je to ako koberec. Povrch sa hýbe podklad ostáva 
nerovný odvodnenie urobili provizórne, z toho dôvodu tam stojí aj voda a tvorí sa mach. 

Poslanci mali otázku aj na výsledky výberového konania na pracovníkov Komunitného centra 
v Rimavskej Bani. Do výberového konania sa prihlásilo 11 uchádzačov. Výberové konania na 
obsadenie troch pracovných pozícií sa konalo dňa 16.07.2020 od 9:00 hod.. Starostka obce 
neoznámila výsledky výberového konania z dôvodu, že sú na kontrole u sprostredkovateľského 
orgánu MV SR, a pokiaľ nie sú skontrolované a odsúhlasené, môžu nastať zmeny.  

 
K bodu 30 

Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 12. zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. Následne konštatovala, že boli vyčerpané všetky body programu rokovania a tak 
vyhlásila 12. zasadnutie za ukončené o 20:50 hod. 
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