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ZÁPISNICA 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 05.10.2020 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. Žiadosť o finančný príspevok Komunitné centrum  

6. Návrh rozpočtového opatrenia 4/2020 

7. Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci pre uzatvorenie zmluvy s MF SR 

8. Návrh smernice Pravidlá tvorby obecnej kroniky 

9. Návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov  

10. Cenová ponuka zber a likvidácia TKO cenová ponuka fi Brantner Gemer s.r.o. 

11. Cenová ponuka kamerový systém Hasičská zbrojnica a Komunitné centrum 

12. Cenová ponuka na projektovú dokumentáciu Výstavba pozemných komunikácií pre peších a Spevnenej 

plochy 

13. Prenájom pozemkov vo vlastníctve obce   

14. Prenájom priestorov domu smútku a prevádzku pohrebných služieb 

15. Zrušenie nájomnej zmluvy na prenájom zasadačky 

16. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela registra E č. 305/1 o výmere 144 m2, 303/2 o výmere 327 m2, 

302/3 o výmere 244 m2 

17. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela registra E č. 307/18 o výmere 293 m2 

18. Kúpna zmluva pozemkov pod bytovkou 

19. Kúpna zmluva ostatná plocha parcela registra C č. 1989/13 o výmere 22 m² 

20. Kúpna zmluva záhrada parcela registra C č. 307/23 o výmere 274 m2 

21. Kúpna zmluva záhrada parcela registra C č. 307/20 o výmere 297 m2 

22. Kúpna zmluva záhrada parcela registra C č. 307/21 o výmere 294 m2 

23. Kúpna zmluva záhrada parcela registra C č. 307/22 o výmere 295 m2 

24. Interná smernica 10/2020 o opatreniach na zamedzenie úniku alebo šírenia nepôvodných druhov na 

území obce Rimavská Baňa a do jej okolia 

25. Realizácia projektu Wifi4EU 

26. Interpelácie poslancov 

27. Záver 

K bodu 1 a) 

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

2022, ktoré sa konalo dňa 5. októbra 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 

a na webovom sídle obce v zákonom určenej lehote. Zdôraznila, že 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 6 poslanci a tak je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslanec Peter 
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Rapčan sa vopred za neprítomnosť na zasadnutí z pracovných dôvodov ospravedlnil. Starostka 

privítala riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr. Vojtecha Eleka a predstavila Mgr. Katarínu Turisovú, ako vedúcu 

pracovníčku – odbornú garantku novo-otvoreného Komunitného centra Rimavská Baňa, ktoré je 

v prevádzke od septembra 2020.  
 

K bodu 1 b) 

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

uznesení poslanci Ján Koreny a Ľubomír Olšiak. 
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 189/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 2  

Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 13. zasadnutie aj návrh programu, 

ktorý obsahoval 25 bodov. Z dôvodu prítomnosti p. Mgr. Turisovej - garantky KC a riaditeľa ZŠ 

s MŠ navrhla poslancom presunúť bod „Žiadosť o finančný príspevok KC“ na rokovanie 5 bodu. 

A vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré nastali až po doručení pozvánky navrhla poslancom OZ 

doplniť body rokovania: o bod č. 17 žiadosť p. Resutíkovej „Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela 

registra „E“ č. 307/18 o výmere 293 m2“, ďalej o bod č. 18 „Kúpna zmluva pozemkov pod bytovkou“ 

z dôvodu jeho vysporiadania a doplniť bod č. 24 „Interná smernica 10/2020“ z dôvodu kontroly 

inšpekcie životného prostredia a potreby určenia opatrení na zamedzenie úniku alebo šírenia 

nepôvodných druhov (inváznych rastlín) na území obce a jej okolia.  

Poslanci OZ odôvodnenému programu porozumeli, nemali výhrady či iné pozmeňujúce návrhy 

a schválili program zasadnutia vo vyššie uvedenom znení. 
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 190/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 3 

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Jána Kubaliaka a Mgr. Natália Dovalovú. 

Poslanci návrh starostky obce schválili. 
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 191/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 4 

Starostka obce vyhodnotila plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Informovala obecné 

zastupiteľstvo, že:  

Uznesením č. 167/2020 – bolo schválené navýšenie dotácie ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča o sumu 

116,82 Eur na dodávku a montáž žalúzií v dočasných priestoroch materskej školy – uznesenie 

splnené – dotácia bola poskytnutá a poukázaná na účet ZŠ dňa 27.7.2020.  

Uznesením č. 168/2020 – bolo schválené uzatvorenie dodatku č. 1 zmluvy o prenájme nebytových 

priestorov a odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov – uznesenie splnené - 

s MUDr. Prokopovou bol dodatok z zmluve uzatvorený dňa 12.8.2020.  

Uznesením č. 169/2020 – OZ uložilo starostke obce povinnosť zverejniť zámer prenajať nebytový 

priestor na obecnom úrade – uznesenie splnené - zámer prenájmu nebytových priestorov na obecnom 

úrade M. Kubaliakovej bol zverejnený 14.9.2020.  

Uznesením  č. 170/2020 – OZ schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy s vlastníkom nehnuteľnosti 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavská Baňa na zámer realizácie projektu rekonštrukcie 

odstavnej plochy za určených podmienok – uznesenie splnené - Nájomná zmluva s Cirkevný zbor 

ECAV na prenájom pozemku pod kostolom bola uzatvorená dňa 17.8.2020.  

Uznesením č. 171/2020 – OZ schválilo kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva obce od predávajúceho 

a to parcely registra parcely registra „C“ č. 129/1, č. 129/2, č. 129/3, č. 129/4 – uznesenie nesplnené - 

Kúpna zmluva na pozemky od J. Kleina a M. Szabóovej nebola uzatvorená.  
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Uznesením č. 172/2020 - OZ schválilo kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva obce Rimavská Baňa, a 

to parcelu registra „E“ č. 1122 – uznesenie splnené - Kúpna zmluva s p. Uhrínovou bola uzatvorená 

dňa 26.8.2020.  

Uznesením č. 173/2020 – OZ zámer kúpy nehnuteľnosti na vybudovanie urnového hája v areáli 

obecného cintorína na parcele registra „C“ č. 1145/20, ďalej zámer kúpy nehnuteľnosti do vlastníctva 

Obce Rimavská Baňa, a to parcelu registra „E“ č. 1124 v správe SPF na ktorej je umiestnená stavba 

ZŠ dohodou o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva a zámer kúpy parcely registra E“ 

č. 1124 – uznesenie v konaní – obec podpísala so SPF dohodu o delimitácii pozemkov, ktorá je 

aktuálne na podpise druhou zmluvnou stranou.  

Uznesením č. 174/2020 – OZ schválilo predaj prebytočného majetku parcely registra „C“ č. 

307/22 a poverilo starostku obce zverejniť zámer odpredaja nehnuteľného majetku 15 dní pred 

schvaľovaním – uznesenie splnené – zámer predaja pani J. Murínovej bol zverejnený na mieste 

obvyklom v obci dňa 17.8.2020 

Uznesením č. 175/2020 – OZ schválilo predaj prebytočného majetku parcely registra „C“ 

č. 307/23 a poverilo starostku obce zverejniť zámer odpredaja nehnuteľného majetku 15 dní pred 

schvaľovaním – uznesenie splnené – zámer predaja pani Ľ. Sujovej bol zverejnený na mieste 

obvyklom v obci dňa 17.8.2020 

Uznesením č. 176/2020 – OZ schválilo predaj prebytočného majetku parcely registra „C“ č. 

307/20 a poverilo starostku obce zverejniť zámer odpredaja nehnuteľného majetku 15 dní pred 

schvaľovaním – uznesenie splnené – zámer predaja pánovi M. Krištofa bol zverejnený na mieste 

obvyklom v obci dňa 17.8.2020 

Uznesením č. 177/2020 – OZ schválilo predaj prebytočného majetku parcely registra „C“ č. 

307/21 a poverilo starostku obce zverejniť zámer odpredaja nehnuteľného majetku 15 dní pred 

schvaľovaním – uznesenie splnené – zámer predaja pána J. Farkaša a M. Farkašovej bol zverejnený 

na mieste obvyklom v obci dňa 17.8.2020 

Uznesením č. 185/2020 – OZ poverilo starostku obce rokovať s fi VALEO, s.r.o. o podmienkach 

prenájmu domu smútku v Rimavskej Bani – uznesenie splnené – starostka obce rokovala s VALEO, 

s.r.o. o výsledky rokovania  

K správe o plnení uznesení neboli žiadne pripomienky, starostka obce Mgr. Elena Polóniová 

vyzvala poslancov na predloženie návrhu uznesenie.  
  Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 192/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 5 

Z dôvodu prítomnosti Mgr. Kataríny Turisovej – odbornej garantky Komunitného centra 

Rimavská Baňa, poslanci pri schválili presun bodu 24 na rokovanie v 5 bode. Na začiatok rokovania 

tohto bodu sa odborná garantka komunitného centra predstavila a poďakovala za pozvanie. Oznámila 

prítomným, že komunitné centrum poskytuje svoje služby od 1.9.2020 každodenne. Majú prijatých 

78 klientov/návštevníkov. Služby poskytujú pre občanov Rimavskej Bane, predovšetkým poskytujú 

služby sociálnej pomoci pre skupinu detí, seniorov, nezamestnaných, matky s deťmi, vytvárajú 

aktivity pre jednotlivé skupiny ľudí. Už v prvý mesiac začali spoluprácu s UPSVaR, so sociálnou 

kuratelou a spolupracujú aj s ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča. Pomáhajú občanom pri úradných či 

charitatívnych záležitostiach. Nakoľko ich práca vyžaduje rôzne aktivity, na ktoré nemajú pomôcky 

v mene Komunitného centra Rimavská Baňa žiadala OZ o finančný príspevok na rok 2020 vo výške 

100,- Eur na drobné výdavky, zabezpečenie hier a pomôcok na tvorbu aktivít so skupinami. 

Informovala, že prostredníctvom malých grantov sa už  prvom mesiaci snažili získať finančné 

prostriedky na kúpu hier, pomôcok na edukáciu, vrátane vybavenia KC.  

Starostka obce objasnila financovanie komunitného centra. Rekonštruovali sme budovu KC. 

Interierové vybavenie KC obec postupne zaobstarala z rozpočtu, nakoľko výdavky na vybavenie 

projekt rekonštrukcie nezahŕňal. Obsadené sú tri pozície pracovníčok komunitného centra, ktoré sú 

financované z Národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít II. fáza“, ktorý obec získala. V rámci projektu je regionálnou 
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koordinátorkou pani Mgr. Gazsová, s ktorou ohľadom náplne činností KC úzko spolupracujú a ktorá 

im je pri výkone nápomocná. Mzdové výdavky na pracovné pozície sú plne financované z NP 

v prípade splnenia podmienok v zmysle zmluvy o spolupráci s MV SR. Mzdy troch pracovníčok však 

hradí obec, až následne po predložení žiadosti o refundáciu mzdových výdavkov, vrátane celej 

potrebnej dokumentácie KC, sú mzdové náklady refundované t.j. o 2-3 mesiace po podaní žiadosti 

plus poskytnutie paušálneho príspevku vo výške 100,- Eur určené na prácu s cieľovými skupinami. 

Výdavkami obce sú náklady na réžiu t.j. elektrina, voda, upratovanie. Z dôvodu epidemiologických 

opatrení financovala obec aj výdavky na zakúpenie hygienických utierok, rúšok, rukavíc a 

dezinfekcie. Obec čerpá kontokorentný úver, ktorý pomáha preklenúť obdobie od úhrady miezd 

členov MOPS a aktuálne aj komunitných pracovníkov.   

Starostka informovala a zároveň poďakovala v mene všetkých za sponzorský dar od rodiny 

Dirbákovej, ktorá poskytla komunitnému centru dar 150,- Eur vrátane sladkostí pre návštevníkov, 

ako poďakovanie obci, čím chceli vyjadriť vďaku pri poskytnutí sociálnej pomoci v rodine.  

Následne dala poslancom rokovať o žiadosti o finančný príspevok. Poslankyňa a zároveň 

predsedníčka komisie sociálnych vecí a školstva pri Obecnom zastupiteľstve v Rimavskej Bani Mgr. 

Dovalová mala záujem o podanie informácii ohľadom aktivít s dôchodcami. Mgr. Turisová –  

odborná garantka KC informovala, že dôchodcov oslovili a tiež občanov, aby prišli pozrieť nové 

priestory komunitného centra, málo ľudí však prišlo spontánne. Dôchodcovia sa stretli aj za účelom 

spoločného stretnutia a podania  návrhu na aktivity, ktoré by ich zaujali. Nakoľko je ale zvýšené 

riziko ohrozených skupín dôchodcov a epidemiologická situácia, ktorá prevláda je taká aká je, 

opatrenia a odporúčania sú aby pri organizovaní aktivít s touto cieľovou skupinou boli poskytovatelia 

sociálnych služieb opatrný. Odporúčania regionálneho koordinátora sú aby aktivity s dôchodcami 

začínali opatrne, a nie vo veľkých skupinách.  

Poslanci OZ následne hlasovali o predloženej žiadosti a schválili poskytnutie finančného 

príspevku v sume 100,- Eur.  
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 193/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 6 

Starostka obce pokračovala v rokovaní s predloženým materiálom na návrh zmeny rozpočtu 

v roku 2020 rozpočtovým opatrením č. 4/2020, 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: 

nedaňové príjmy – viazanie príjmov o:      49 000,00 Eur 

2. v zmysle § 14 ods. 2  písmena c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov:  

bežné výdavky – viazanie výdavkov o:     49 000,00 Eur 

Starostka obce konštatovala, že dôvodom úpravy rozpočtu je zníženie počtu zamestnancov v ZŠ 

s MŠ Juraja Palkoviča, následkom čoho sa znižujú výdavky na mzdy v porovnaní so schváleným 

rozpočtom. Zníženie nedaňových príjmov o 49 000,- a bežných výdavkov o 49 000,- má za následok 

vyrovnaný rozpočet.  

Ďalej situáciu a informácie doplnil prítomný Mgr. Elek, riaditeľ ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča, ktorý 

začal pozitívnou správou, že počet žiakov oproti minulému šk. roku vzrástol o 8 detí spolu je žiakov 

96. V MŠ je k septembru 2020 19 detí, od januára 2021 vzrastie tento počet na 21 prijatých. MŠ je 

aktuálne v priestoroch prístavby telocvične. Rekonštrukcia budovy fi Stavart, s.r.o. napreduje, 

v zimnom období je plánovaná rekonštrukcia interiéru a následne do konca šk. roka by mohli byť deti 

už v nových priestoroch. Prešiel k informácii, ktorá súvisí s týmto bodom a teda k radikálnym no 

nepríjemným krokom, ktoré z finančných dôvodov musel vykonať. Boli prepustení dvaja 

zamestnanci. Pri personálnych zmenách bola prepustená Mgr. Cieniková na 1. stupni a p. Belková, 
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ktorá upratovala a zastupovala počas materskej dovolenky. Rozhodol tak vzhľadom na odpracované 

roky a výšku odstupného, ktoré bolo vyplatené. Pri iných zamestnancoch by výška predstavovala 2 – 

3 mesačné odstupné na čo finančné prostriedky neboli. Ďalšia personálna zmena bola vykonaná na 

pozícii hospodárky. Účtovníčka resp. hospodárka pracuje len na dve hodiny týždenne. Zároveň 

informoval, že bola zrušená funkcia zástupkyne ZŠ Mgr. Rohárovej. Tieto zmeny boli nevyhnutné 

vzhľadom na počty detí a finančný príspevok na každého žiaka t.j. normatív. Pozícia školníka 

a kuriča tiež nebola z finančných dôvodov obsadená. Údržbárske práce pomáha v tomto období robiť 

zamestnanec obecného úradu P. Hanuska, ktorému vyjadril vďaku a taktiež vyjadril vďaku celému 

obecnému úradu, za spoluprácu a tiež za pomoc pri kosení areálu, taktiež za práce pri rekonštrukcií 

dievčenských WC, na ktoré získali finančné prostriedky z projektu, ktoré pripravili pedagogičky ZŠ.   
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 194/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

Mgr. Elek - riaditeľ ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča a Mgr. Turisová – odborná garantka KC spoločne 

poďakovali prítomným a spoločne opustili rokovaciu miestnosť. 
 

K bodu 7 

Starostka obce pokračovala návrhom na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci MF 

SR. Ďalej pokračovala, v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných 

celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda 

Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. 

Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené 

uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné 

návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych 

pôsobností. Suma NFV – maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky z júna 2020. Pre Obec Rimavská Baňa je 

maximálna výška 11.540,00 €. Predloženie žiadosti o NFV je v termíne do 31. októbra 2020. 

K návrhu predložila vypracované stanovisko hlavného kontrolóra. Návratnú finančnú výpomoc musí 

schváliť zastupiteľstvo obce. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov 

vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020, t.j. bez obmedzenia určenia, 

môžu byť čerpané aj na bežné výdavky, práve na zabezpečenie plynulého chodu samosprávy, 

použitím do 31. decembra 2020. Splatnosť je v ročných splátkach vždy do 31.októbra príslušného 

kalendárneho roka pričom splatnosť prvej splátky je v roku 2024.  

Starostka obce informovala o písomnom stanovisku hlavného kontrolóra k dodržaniu a prevereniu 

podmienok pre prijatie NFV z MF SR. „V zmysle ustanovenia § 17 ods. zákona 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, 

len ak: a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

roka a b) suma splátok nenávratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V súlade s ustanovením § 11 ods. 

4) písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. rozhodovanie o prijatí úveru je 

vyhradené obecnému zastupiteľstvu.“  

Na základe spracovaného materiálu a stanoviska HK sú podmienky obce pre prijatie NFV splnené: 

 1. aktuálny stav dlhu obce k 31.08.2020 = celková suma dlhu ku skutočným príjmom za 

predchádzajúci rok 9,46 % so započítaním návratnej finančnej výpomoci je to 11,32 % čo je menej 

ako 60 %;  

2. výpočet ročných splátok vrátane úhrady výnosov = celková suma ročných splátok návratných 

zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov predstavuje 3,63 % o je menej ako 25 % 

Záverečné stanovisko hlavnej kontrolórky obce: „Na základe údajov, ktoré som mala k dispozícií 

a z vyššie uvedeného vyplýva, že obidve podmienky na prijatie návratných finančných zdrojov 

financovania v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) a písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy sú dodržané“. 
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Poslanci OZ, konštatovali že keďže finančná výpomoc je neúročná a pokryje finančne ťažkú 

situáciu schválili prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 11 540,- 

Eur. Poslanec Ľubomír Olšiak sa hlasovania zdržal, ostatní poslanci OZ hlasovali za schválenie 

návratnej finančnej výpomoci.  
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 1 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 195/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 K bodu 8 

Starostka obce pokračovala témou tvorby obecnej kroniky, ktorá sa aktuálne nevedie. Možno to 

nie je to najdôležitejšie avšak samotná tvorba je dôležitá a zároveň je to jedna z originálnych 

kompetencií obce. Každá obec teda musí viesť kroniku. Základnou úlohou obce pri výkone 

samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Kronika obce 

ako jedinečný dokument je nositeľom posolstva minulosti a súčasnosti, zaznamenaného pre budúce 

generácie o každodennom úsilí obyvateľov obce a samosprávnych orgánov obce, starajúcich sa 

o tento všestranný rozvoj a má nezastupiteľné miesto pri poznaní minulosti obce. Starosta obce 

a obecné zastupiteľstvo obce starostlivo vytvárajú podmienky a zázemie pre cieľavedomé 

zhromažďovanie záznamov o kľúčových udalostiach na území obce a ich chronologické a objektívne 

spracovávanie a zaznamenávanie v kronike obce. Ďalej pokračovala opisom, že zápisy  v obecnej 

kronike mapujú a zaznamenávajú v časovom slede počas kalendárneho roka udalosti v obci v 

rôznych oblastiach života obce a obyvateľov obce. Udalosti, ktoré sa odohrali v rámci regiónu, kraja, 

alebo štátu sa zaznamenajú v obecnej kronike len v prípade, ak majú bezprostredný vzťah k obci 

Rimavská Baňa. Obec pri výbere kronikára prihliada na jeho znalosti o obci, osobnostnú a občiansku 

vyspelosť, dokumentačné a literárne zručnosti, spoločenský rozhľad a politickú neutralitu. Pán M. 

Kušpál, by mal záujem viesť obecnú kroniku a má zozbierané materiály a zaznamenané udalosti.  

Smernicu o pravidlách tvorby obecnej kroniky tvorila za súčinnosti starostky obce p. JUDr. 

Jurčová. Súčasťou kroniky môžu byť aj veľmi striedme výtvarné prvky dokumentačným atramentom 

a sprievodnej dokumentácie napr. nosiče fotografii, videá, plagáty, pozvánky, oznamy. Zápisy, majú 

časový sled počas kalendárneho roka a zameriavajú sa najmä na: stručný prehľad najdôležitejších 

globálnych a celoštátnych udalostí roka; prehľad demografického vývoja obce; významné udalosti 

v obci (voľby, zloženie orgánov obce, obec v médiách, zmena kronikára); významné návštevy v obci, 

partnerstvá s inými obcami, zahraničné cesty; hospodárenie obce (rozpočet obce, dotácie, investície, 

starostlivosť o pamiatky, starostlivosť o životné prostredie, obchody a služby  v obci); verejný život 

v obci (činnosť spolkov, športové a kultúrne podujatia, výročia, verejné oceňovanie); udalosti 

v školstve (demografický vývoj, investície, úspechy); sociálna starostlivosť (nezamestnanosť, 

starostlivosť o zraniteľné skupiny, sociálna pomoc); cestovný ruch v obci; právnické soby zriadené, 

alebo založené obcou (investície, úspechy, zmena manažmentu); počasie (meteorologické anomálie); 

ostatné mimoriadne udalosti v obci. O výbere kronikára rozhoduje starosta obce v súlade s 

ustanoveniami týchto Pravidiel. Kronikár spracuje text pre zápis do obecnej kroniky za kalendárny 

rok a 1x ročne ho v súlade s ustanoveniami týchto Pravidiel predloží obecnému zastupiteľstvu obce 

na prerokovanie a schválenie. 

Poslanci OZ schválili predložený návrh internej smernice o „Pravidlách tvorby obecnej kroniky“, 

vyjadrili názor, že je dobré aby sa schválenie neodkladalo a aby sa priebežne kronika tvorila.  
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 196/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 9 

V rokovaní prítomní pokračovali žiadosťou pani M. Kubaliakovej a plynutím uznesenia 

č. 169/2020, ktorým mala starostka obce poverenie vyhotoviť do 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. Toto uznesenie bolo splnené a zámer 

bol zverejnený dňa 14.9.2020. Účel a predmet navrhovanej zmluvy s pani M. Kubaliakovou je 

poskytovanie masérskych služieb v obci a prenájom nebytových priestorov (kancelárie) na poschodí 
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obecného úradu v Rimavskej Bani. Prenajímaná plocha predstavuje spolu 16,32 m2. Navrhovaná 

výška nájomného vyplývajúca zo zmluvy je vo výške 120,- Eur ročne za celý prenajatý priestor, 

v ktorej sú zahrnuté náklady za služby spojené s užívaním (elektrina, kúrenie, voda). Zmluvné strany 

raz ročne prehodnotia výšku nájomného. Pani M. Kubaliaková - nájomca bude zabezpečovať údržbu 

prenajatých priestorov na vlastné náklady v úplnom rozsahu. Nájomca súčasne s prenajatými 

priestormi môže užívať spoločné priestory/chodba, sociálne zariadenie a to bezplatne.  

Starostka obce podala podnet na prerokovanie tohto bodu prítomnému obecnému zastupiteľstvu. 

Obecné zastupiteľstvo služby v obci prijalo a návrh zmluvy o prenájme s M. Kubaliakovou schválili.  
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 197/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 10 

 Starostka obce ďalej pokračovala rokovaním 13. zasadnutia témou, ktorá súvisí s ukončením 

zmluvného vzťahu s Technickými službami mesta Hnúšťa a to ku dňu 1.1.2021  dôvodu ukončenia 

prevádzky skládky TKO v Hnúšti sa ku dňu 31.12.2020 uzatvára II. etapa zatiaľ čo III. etapa nie je 

schválená a odvoz bude musieť riešiť iná firma. Jediná firma na vývoz TKO v okolí je fi Brantner 

s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, ktorá obci aktuálne zabezpečuje separovaný 

dopad. Nakoľko k firme vývozom TKO od roku 2021 prechádzame medzi poslednými (spolu s Rim. 

Brezovom, Kyjaticami, Lehotou nad Rimavicou), cenová ponuka za zber a likvidáciu TKO na 

jednotlivé druhy nádob sú uvedené bez DPH a cena je nasledovná a líši sa od súm obcí, s ktorými  

má firma zmluvu niekoľko rokov:  

Zvoz TKO na litre odpadu 

 

Ramenáče – VOK-y 

 110 1,10 €/ks 
 Vývoz 1 ks VOK /Manipulácia 

a odvoz na skládku/ 
230 €/ks 

 240 2,10 €/ks  Vývoz 2 ks VOK 130 €/ks 

 1 110 9,50 €/ks  Vývoz 3 ks VOK 110 €/ks 

 Vrecia /uložené 

osobitne/ 
1,10 €/ks 

 Uloženie /podľa typu odpadu – 

TKO/ 
42 €/t 

 Uloženie odpadu 42 €/t  

 

Podmienkou uzatvorenia zmluvy je obdobie min. 1 rok a max. 5 rokov. Pri osobnom stretnutí 

s obchodnou manažérkou fi Brantner, s.r.o. pani J. Nagyovou rokovali o rôznych možnostiach 

pomoci obci v prípade uzatvorenia zmluvy napr. doplnenie odpadových nádob, výpomoc pri 

budovaní menších zberných dvorov, stanovíšť.  

Poslankyňa Ing. Alcnauerová konštatovala, že do budúcna skládky TKO nebudú podporované 

vôbec a podporované budú spaľovne, ktoré sú momentálne v rámci SR 2: Bratislava a Košice.  

Starostka obce informovala, že cca 8 rokov bude odpad umiestňovaný na 45 km vzdialenú skládku 

TKO v Tornali. Fi Bratner realizuje odvoz TKO v dvojtýždňových cykloch, Brezovo má záujem 

o dvojtýždňové cykly a Kyjatice by chceli mesačný vývoz. Vývoz TKO je počítaný podľa počtu 

nádob v obciach a počtu vriec, čím sa mení spôsob výpočtu ton tuhého komunálneho odpadu, čo 

bude pre obyvateľov zmena a je potrebné urobiť o tom osvetu medzi občanmi. 

Ing Jana Alcnauerová doplnila informáciu tým, že firma Branter má len jedno vývozné auto 

z váhou. Firma neváži tonáž osobitne každej obci. Na začiatku kvartálu zisťujú priemer váhy jednej 

kupy výpočtom: tonáž za odvoz delene počet nádob v obci. Váženie robia námatkovo/náhodne. Od 

januára 2022 je schválená novela zákona o odpadoch, ktorá zavádza povinnosť váhy v zberovom aute 

t.j. všetky firmy budú mať vývozné autá s váhou.  

Starostka obce ďalej pokračovala, že nemáme si akú inú firmu vybrať, ide o rozhodnutie na aké 

obdobie bude zmluva uzatvorená a čo by sme od fi Brantner žiadali ako pomoc, myšlienkou bolo 

vybudovanie zberného dvoru alebo kúpa dvoch 1 100 litrových kotajnerov do cintorína. Bežná cena 

kontajneru je cca 300 - 350 Eur. Plastové sa lámu a nevydržia. Cena za uloženie odpadu nie je závislá 

od dĺžky obdobia na ktorú uzatvorí obec zmluvu. Ceny za uloženie  odpadu sa môžu meniť z roka na 
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rok v roku 2019 to bolo 36 Eur/t a rok 2020 je to 42 Eur/t. Fi Brantner námatkovo kontroluje odpad 

v jednotlivých nádovách, ak tam budú zložky, ktoré sa majú separovať, nevyvezú takú nádobu na 

odpad.  

Starostka obce oznámila, že je spokojná s mierou separácie v obci Rimavská Baňa. Nakoľko sú 

separované plastové vrecia dôkladne počítané informovala, že pri vývozoch sme odovzdávali 160-

200 vriec a v mesiaci september 2020 obec odovzdávala 500 separovaných plastových vriec. Pokiaľ 

plastové vrecia nie sú poriadne separované firma dotrieďovaný odpad fakturuje. Separácie skla, sa 

taktiež  výrazne zlepšila. Napriek tomu, že percento separácie by sme tento rok opäť zvýšili je možné 

že suma za vývoz, uskladnenie vzrastie. O príspevok z envirofondu sme zatiaľ ako obec nežiadali 

nakoľko na príspevok majú nárok tie mestá a obce, ktoré za rok 2019 dosiahli mieru separácie 30 a 

viac percent. Agenda obce o separácii je skutočne preukázateľná a zdokladovaná. 

Poslanci OZ konštatovali, že zazmluvniť sa na 5 rokov je dlhá doba a vzhľadom k možným 

zmenám rozhodli o dvojtýždňovom zbere a likvidácii TKO fi Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 

344, 979 01 Rimavská Sobota a tiež poverili starostku obce uzatvoriť zmluvu fi Brantner Gemer na 

dva roky. O možnostiach pomoci vzhľadom k dvojročnému zmluvnému vzťahu bude starostka obce 

s firmou ešte rokovať. Konštatovali, že je potrebné zdôrazňovať občanom, aby nemali vrecia okolo 

kúp resp. vyloženú kupu ktorá je len polovične plná.  
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 198/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

Ku koncu bodu starostka obce poslancov oboznámila, že posledné zastupiteľstvo sa bude konať 

7.12.2020, bude potrebné prerokovať výšku poplatkov za TKO a tiež miestnu daň. Miestne dane boli 

vyrúbené rozhodnutím len v tomto období, nakoľko sme občanov nechceli začiatkom leta v ťažkej 

finančnej situácii počas epidémie zaťažovať.  

K bodu 11 

Starostka obce ďalej oznámila o doručení troch cenových ponúk od fi D-Set, s.r.o: doplnenie 

kamerového systému 1 ks k Hasičskej zbrojnici a 2 ks do Komunitného centra jedná sa o kamery 

s prísvitom do 50 m v cenovej ponuke za 1 694,58 Eur; zabezpečovací systém v komunitnom centre, 

ústredňa, detekcia pohybu, teplotný detektor 958,60 Eur; oprava zabezpečovacieho zariadenia 

obecného úradu 586,14 Eur, nakoľko je už zastaralé.  

Starostka obce konštatovala, že spolu predstavujú cenové ponuky sumu 3 240,- Eur. Ďalej 

informovala, že v rámci projektu Wifi4EU máme optiku vedenú, aj k verejným budovám Hasičskej 

zbrojnice a ku Komunitnému centru. Ak by sme mali do budúcna záujem o zabezpečovacie 

zariadenia a kamerový systém k týmto budovám, bude to finančne a materiálne jednoduchšie. 

Prítomní poslanci OZ sa zhodli, že vzhľadom k finančnej situácii v obci, nebudú teraz o tomto 

hlasovať aj vzhľadom k tomu, že obec aktuálne disponuje 15 kamerami a žiadny vandalizmus sa 

v obci dlhšie obdobie nezaznamenal. 

K bodu 12 

Rokovanie 13. zasadnutia pokračovalo predložením cenovej ponuky fi CSANK, s.r.o., Povstania 

1677/5, Rimavská Sobota za vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti. Ponuka 

na výstavbu pozemných komunikácií pre peších smerom od hasičskej zbrojnice ku komunitnému 

centru v sume 1 600,- Euro. Spevnená plocha v lokalite pod kostolom pri fare 1 200,- Euro. 

Realizácia projektu na spevnenie plochy resp. odstavnú plochu by sa obec mohla pokúsiť financovať 

prostredníctvom NFP z prostriedkov MAS Malohont. Je možné, že nám prostriedky poskytnú avšak 

chodník bude obec financovať z vlastného rozpočtu.  

Starostka obce oboznámila prítomných, že s realizáciou projektov je možné začínať len ak je 

k dispozícií vypracovaná projektová dokumentácia bez nej nie je možné získať finančné prostriedky 

z iných finančných zdrojov. Predbežné resp. možné dispozičné riešene parkoviska a úpravu okolia 

parkoviska, vizualizáciu na „Vybudovanie záchytného parkoviska pri fare“ má obec vypracovanú 

firmou VIZUALL z roku 2019. Je dôležité určiť vhodnú formu spevnenia plochy ako aj odvodnenia. 
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Starostka obce pokračovala oznámením, že ľudia sa z Kraskovskej ulice sa sťažujú, že nie je 

kadiaľ prechádzať. Minulý rok 2019 bola Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity 

vyhlásená výzva na vybudovanie chodníkov pre peších k dostupnosti služieb v obciach avšak v tom 

čase a ani doposiaľ nemáme projektové dokumentácie vypracované. Zároveň pri realizácii projektov 

treba myslieť aj na vysporiadanie pozemkov. Časti parciel ktorými by prechádzal chodník sú 

v správe SPF, ktorý vyžaduje minimálne územné rozhodnutie na chodník pre peších, bez toho kúpa 

pozemku nie je možná.  

Poslanec V. Foľk, vyjadril názor, že považuje zámer spevnenia plochy pod kostolom resp. 

vybudovanie parkoviska  a úpravu jeho okolia za vhodné, a skrášlilo by to priestor v obci.  

Poslanec J. Kubaliak, oznámil jeho názor schváliť vypracovanie projektových dokumentácii, inak 

sa nič realizovať nedá, avšak nemá vôbec prehľad o tom, koľko to môže stáť PD u iných 

projektových inžinierov.  

Starostka pred hlasovaním oboznámila prítomných, že na vypracovanie projektových 

dokumentácií na cestné stavby je len málo záujemcov resp. projektových inžinierov v okolí.  Na 

ohliadku Ing. Csanka sme čakali niekoľko mesiacov. 

Po diskusii a po prejednaní, poslanci OZ schválili vypracovanie projektovej dokumentácie na 

vybudovanie chodníka pre peších ku komunitnému centru do sumy max. do výšky 1 600 Eur. A pri 

verejnom obstarávaní na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu odstavnej plochy 

pod kostolom určiť sumu max. do 1200 Eur. 
 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 199/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 13 

Starostka pokračovala ďalším bodom rokovania o prenájme poľnohospodárskej pôdy vo 

vlastníctve obce. Obec vlastní poľnohospodársku pôdu, ktorú zčasti obhospodarujú právnické alebo 

fyzické osoby, ktoré dostávajú za obhospodarovanie dotáciu z pôdohospodárskej platobnej agentúry. 

V katastri obce sa jedná o 4 užívateľov pôdy: Agrokol, spol. s r.o., ekofarmaKRAJŇÁK, s.r.o. ďalej 

Ján Hanuska a Viera Sabová. Obec uvedenú pôdu nevyyužíva, ani neplánuje využívať  a je potrebné  

vyriešiť regulárne uzatvorenie zmluvného vzťahu obce so skutočným užívateľom. Informovala 

obecné zastupiteľstvo, že ide o nakladanie s obecným majetkom a je potrebné aby poslanci OZ 

rozhodli, akým spôsobom sa určí prenájom užívaného majetku (verejnou obchodnou súťažou alebo 

inštitútom osobitného zreteľa, pri ktorom je potrebné opodstatnené odôvodnenie).  

„V zmysle ust. § 13, ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov platí, že ak 

nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy, má právo na prednostné uzavretie novej 

nájomnej zmluvy na pozemok, ktorý nájomca doteraz užíval, za nájomné v obvyklej výške; to 

neplatí, ak pri skončení nájmu uplynutím dohodnutého času trvania nájmu alebo uplynutím 

výpovednej lehoty prenajímateľ podniká v poľnohospodárstve alebo ak má byť nájomcom blízka 

osoba prenajímateľa alebo právnická osoba, ktorej je prenajímateľ členom alebo spoločníkom, alebo 

ide o pozemok, ktorý je podľa osobitného predpisu určený na iné ako poľnohospodárske účely, alebo 

ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku. Ak došlo k porušeniu práva 

nájomcu podľa prvej vety uzatvorením nájomnej zmluvy s inou osobou, takýto právny úkon 

prenajímateľa je neplatný“ Starostka obce po podaní informácie vyzvala prítomných poslancov, aby 

rokovali o možnostiach spôsobu akým postupom bude určený prenájom PO/FO a tiež o spôsobe 

ocenenia v prípade prenájmu  za hektár resp. za 1 m2. 

Poslanec Ján Kubaliak žiadal o popis lokality obhospodarovaných území, ktoré má obec v pláne 

prenajímať.  

Starostka obce informovala, predložila OZ situačné mapy lokalít. Konštatovala, že užívajú: 

Agrokol, spol. s.r.o. ide o parcely registra „C“ č. 1189 orná pôda, parcely registra „E“ č. 397 TTP, č. 

1261 orná pôda, č. 1386 ostatná plocha v katastri územia obce Rimavská Baňa. Viera Sabová užíva 

parcelu registra „E“ č.  399 TTP v katastri územia obce Rimavská Baňa. Ján Hanuska užíva parcely 

registra „E“ č.  1176 orná pôda v katastri územia obce Rimavská Baňa. EkofarmaKRAJŇÁK, s.r.o., 
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parcely registra „E“ č. 842/3 TTP, č. 798/1 orná pôda, č. 798/2 orná pôda, č. 798/3 orná pôda, č. 

798/4 orná pôda, č. 799/1 TTP, č. 799/2 TTP, č. 799/3 TTP, č. 799/4 TTP, č. 797 orná pôda v katastri 

územia obce Rimavská Baňa.  

Zdôraznila, že užívatelia obhospodarujú len časti týchto parciel, za ktoré dostávajú finančnú 

dotáciu podľa takzvaných „dielov“, ktoré spravuje PPA. Nájomný vzťah však odporúča na celé 

parcely podľa evidencie katastra nehnuteľností a nie len na časti týchto parciel. Starostka obce 

informovala aj o tom, že s užívateľmi jednala, okrem pána Krajňáka a návrh ceny za 1 hektár je vo 

výške 30,- Eur. Nemožno odlíšiť sumy pre právnické osoby a osobitne pre fyzické osoby. Pri hodnote 

30,- Eur m2. Sabová cca 0,4 m2/12 €/rok. J. Hanuska cca 0,5 ha/15 €/rok. Krajnák 2,5 ha /75  €/rok. 

Agrokol spol. s r.o. 1,9 ha/57 €/rok.  

Starostka obce konštatovala, že ak OZ schváli uzatváranie zmlúv o prenájme ide o obdobie 10 

rokov avšak podmienky nájomnej zmluvy budú predmetom rokovania nasledujúceho zasadnutia. 

V tomto bode mohli uznášať sa a schvaľovať 1. verejnú súťaž alebo osobitný zreteľ a 2. cenu za 1 ha. 

Zámer prenájmu musí byť zverejnený v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

obecným zastupiteľstvom. Nasledujúce zasadnutie je plánované o dva mesiace t.j. začiatkom 

decembra 2020, dovtedy bude potrebné nastaviť podmienky prenájmu.  

Ján Kubaliak vyjadril názor, že z dôvodu užívania len časť parciel pre malých podnikateľov 

/Sabová, Hanuska/ by to bola pre nich finančne náročné resp. pomer čo užívajú na čo dostávajú 

dotáciu a aká je celá výmera parciel môže byť nevýhodné hlavne pre malých hospodárov.  

Poslanci rokovali o výške sumy a spoločne sa zhodli, že nevedia podľa čoho sa bonita pôdy určí 

a hodnotí a prečo je v Rimavskej Bani oproti okolitých obcí bonita nižšia.  

Poslanec Kubaliak vyslovil názor, že by bolo dobré zistiť aké dreviny na TTP parcelách rastú. 

V prípade drevín na parcelách, ktoré je možné ďalej spracovať, vyčistiť resp. vyrúbať tieto plochy 

a následne drevo využiť napríklad zoštiepkovaním resp. sa použijú pri akciách obecného úradu, ktoré 

budú po pandémii možné organizovať. Zvýši sa tým hodnota, úžitková plocha aj pre prenajímateľa 

a aj obec z toho niečo bude mať. Oznámil záujem ohliadnuť parcely.  

Poslanci súhlasili napokon rozhodli o dočasnej prebytočnosti majetku, zámer ponechať do nájmu 

dočasný majetok obce osobitným zreteľom pretože vyššie uvedený užívatelia parcely užívajú, 

dlhodobo ich zveľaďuje a riadne sa o ne starajú. Poslanci prijali o tomto bode pre každého užívateľa 

osobitné uznesenie č. 200/2020 – 203/2020.  
 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 200/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 201/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 202/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 203/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 14 

Ďalším bodom starostka obce pokračovala podaním informácie o nových skutočnostiach pri 

prenájme priestorov domu smútku a prevádzke pohrebných služieb v obci Rimavská Baňa. 

Vyplývajúc z Uznesenia č. 185/2020 z predchádzajúceho zasadnutia OZ poverilo starostku obce 

rokovať s firmou VALEO, s.r.o. o podmienkach prenájmu DS.  

Poslanec Ľubomír Olšiak opustil rokovaciu miestnosť.  

Informovala, že nastali nové skutočnosti pri jednaní s firmou Valeo, s.r.o., ktorá mala záujem 

o pohrebné služby. Pán V. Macove dlhoročne v prípade smútočných udalostí spolupracoval s obcou 

a mal záujem spolupracovať aj s pohrebnou službou Valeo, s.r.o. Avšak Pán V. Macove následne 

odmietol pracovať pre vyššie uvedenú firmu z dôvodu iných pracovných príležitostí, ktoré sa mu 
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medzi časom naskytli. Pri službách spojených s prípravou a realizáciou smútočného obradu obec na 

základe pracovnoprávneho vzťahu (DoVP) poskytovala finančnú odmenu vo výške 50,- Eur brutto. 

Firma Valeo ponúkala finančnú odmenu 100,- mesačne za pravidelnú údržbu a kontrolu DS t.j. 

1200,- /rok a v prípade realizácie smútočného obradu odmenu navyše. Poslanec Ľ. Olišak sa vrátil na 

rokovanie. Nakoľko nie je iná osoba, ktorá by mala záujem vykonávať túto činnosť pre pohrebné 

služby, firma Valeo, s.r.o. upustila od záujmu prenajímať si dom smútku. Preto starostka obce 

vyzvala poslancov OZ, že pokiaľ nájdu alebo majú typ na osobu, ktorá by o vykonávanie týchto 

činností mala záujem nech o tom obecný úrad informujú.   
 

K bodu 15 

Ďalšou informáciou v podaní starostky bolo, že Mgr. Legényová – advokátka, ktorá si prenajímala 

malú zasadaciu miestnosť na prízemí obecného úradu. Požiadala obec v mesiaci september 2020 

o zrušenie nájomného vzťahu vzhľadom na pracovnú vyťaženosť nebude poskytovať služby v našej 

obci. Zmluvný vzťah je teda ukončený. Priestor je v tomto čase prázdny. Je tam zavedená voda. 

Konštatovala, že tento priestor na prízemí je vhodný na zriadenie napr. zriadenia malej knižnice 

alebo na poskytovanie napr. kaderníckych či iných služieb pre podnikateľov, nechala poslancov do 

budúcna prehodnotiť túto myšlienku.  

K bodu 16 

Dňa 18.09.2020 bola Obecnému úradu doručená žiadosť p. Zlaty Majanovej. Predmetom nej 

bola žiadosť o odkúpenie pozemku Obce Rimavská Baňa: parcely registra „E“ č. 305/1 vo výmere 

144 m2, č. 303/2 vo výmere 327 m2, č. 302/3 vo výmere 244 m2 evidovaná na LV č. 439,  ktorá sa 

nachádza v blízkosti pozemku za rodinným domom vo vlastníctve žiadateľky.  

Poslanci rokovali, nemali ani k tejto žiadosti žiadne výhrady, nakoľko si obyvatelia ulice Sever 

postupne vysporadúvajú pozemky za rodinnými domami, ktoré sú vo vlastníctve obce a prístup k nim 

je len z pozemkov vlastníkov. 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 Z. 

Majanová sa o ne dlhodobo riadne stará. Pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku parcele 

registra „C“ č. 307/24, ktorú žiadateľ vlastní a užíva. Kúpnu cenu navrhujú vo výške 1,20 Eur/m2. Na 

nasledujúcom 14. zastupiteľstve bude možné schváliť kúpnu zmluvu vrátane ceny. 
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 204/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 17 

Doplnený bod 17 bol z dôvodu doručenia žiadosť od pani Márii Resutíkovej dňa 01.10.2020, 

predmetom ktorej bol zámer odkúpiť pozemok vo vlastníctve Obce Rimavská Baňa: parcely registra 

„C“ č. 307/18 vo výmere 293 m2 evidovaná na LV č. 211,  ktorá sa nachádza v blízkosti pozemku za 

rodinným domom vo 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 M. Resutíkovej sa o ne dlhodobo riadne stará. Pozemky sú 

bezprostredne priľahlé k pozemku parcele registra „C“ č. 307/30, ktorú žiadateľ vlastní a užíva. 

Kúpnu cenu navrhujú vo výške 1,20 Eur/m2. Na nasledujúcom 14. zastupiteľstve bude možné 

schváliť kúpnu zmluvu vrátane ceny. 
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 205/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 18 

Poslanci pokračovali rokovaním o kúpnej zmluve pod bytovkou. Starostka obce ozrejmila 

situáciu, že Uznesením OZ č. 72/2019 bola schválená trvalá prebytočnosť majetku obce Rimavská 

Baňa pozemok, parcela registra „C“ č. 850/3 v katastri územia obce Rimavská Baňa oddeleného 

z parcely registra „E“ č. 842/1 TTP podľa geometrického plánu č. G1 243/2019 a zámer predaja 

prebytočného majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Následne 

Uznesením OZ č. 166/2020 bolo zrušené toto uznesenie v bode B ods. 3 (podiel 1/6) a prijaté bolo 

uznesenie, kde bol schválený podiel spoločne využívaného pozemku podľa spoluvlastníckeho podielu 

v bytoch bytovky. Ďalším krokom je potrebné prerokovanie uzatvorenia podmienok kúpnej zmluvy 

medzi obcou a vlastníkmi bytovky.  

Poslanci OZ jednohlasne schválili kúpnu zmluvu na parcelu registra „C“ č. 850/3, ZPaN 199 m2 

podľa výšky podielu v bytoch medzi Obcou Rimavská Baňa a: 1. Turis Pavel, Ing a Anna Turisová 

(podiel 7776/746456 za kúpnu cenu 83,27 Eur); 2. Sujová Juliana (podiel 7776/46456 za kúpnu cenu 

83,27 Eur); 3. Bendová Janka (podiel 7806/46456 za kúpnu cenu 83,60 Eur); 4. Mišurda Pavol, 

Rimavská Baňa (podiel 7806/46456 za kúpnu cenu 83,60 Eur); 5. Ľupták Jozef, Ľuptáková Silvia po 

½ (spoluvlastnícky podiel 7646/46546 za kúpnu cenu Ľupták Jozef 40,94 Eur, Ľuptáková Silvia 

40,94 Eur); 6. Antalíková Viktória (podiel 7646/46456 za kúpnu cenu 81,88 Eur). Celkový výška 

predaja nehnuteľného majetku v sume 497,50 € slovom: štyristodeväťdesiatsedem eur 50 centov. 
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 206/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 19  

Uznesením č. 157/2020 písm B) poslanci OZ schválili prebytočnosť majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, pretože pozemok parcela registra „C“ č. 1989/13 o výmere 22 m2 

nachádzajúci sa v intraviláne obce Rimavská Baňa, je pre obec nevyužiteľný. Žiadateľ M. Kušpál sa 

o nehnuteľnosť riadne stará a má o ňu záujem zároveň je vlastníkom priľahlej parcely registra „C“ 

85/9. Zámer odpredaja nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa obecným zastupiteľstvom bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce www.obecrimavskabana.sk v zákonnej 

lehote od 17.08.2020 t.j. 15 dní pred schvaľovaním.  

Poslanci zobrali na vedomie návrh kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj parcely „C“ č. 1989/13 – 

ostatná plocha v katastri územia obce Rimavská Baňa, zapísanej na LV č. 211 za kúpnu cenu 1,20 

Eur/1m2 t.j. 26,40 Eur za podmienok, že náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva 

a správneho poplatku za vklad nehnuteľnosti do evidencie katastra nehnuteľností znáša kupujúci. 
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 207/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 20 

Poslanci spolu so starostkou obce pokračovali v rokovaní schvaľovaním predaja pozemku 

žiadateľke pani Ľ. Sujovej, parcela registra „C“ č. 307/23 – záhrada v k.ú. obce Rimavská Baňa 

o výmere 274 m2 zapísaného na LV č. 211. Na predchádzajúcom 12. zasadnutí OZ Uznesením č. 

175/2020 bod B2 poslanci schválili trvalú prebytočnosť majetku obce a zámer predaja prebytočného 

majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože pozemok o ktorý p. Ľ. Sujová žiada je 

pre obec nevyužiteľný, nemá samostatný prístup a na pozemku nie je možné budovať samostatne 

stojace stavby a žiadateľka sa o ne riadne stará. Pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku 

(rodinnému domu) v jej vlastníctve. 

Starostka obce informovala, že obec dňa 17.08.2020 zverejnila v súlade s § 9 ods. 8 písm. e) 

Zákona č. 138/1991 Zb. zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s Uznesením OZ č. 175/2020.  

Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadnu výhradu a schválili uzatvorenie kúpnej zmluvy 

medzi obcou Rimavská Baňa pani Ľubomírou Sujovou za kúpnu cenu 1,20 Eur/m2 t.j. 328,80 Eur za 

podmienok, že náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva a správneho poplatku za vklad 

nehnuteľnosti do evidencie katastra nehnuteľností znáša kupujúci. 

http://www.obecrimavskabana.sk/
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Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 208/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 21 

Postúpili k téme predaja pozemku žiadateľovi M. Krištofovi, parcela registra „C“ č. 307/20 – 

záhrada v k.ú. obce Rimavská Baňa o výmere 297 m2 zapísaného na LV č. 211. Na predchádzajúcom 

12. zasadnutí Uznesením č. 176/2020 bod B2 poslanci schválili trvalú prebytočnosť majetku obce 

a zámer predaja prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože pozemok 

o ktorý pán M. Krištof žiada je pre obec nevyužiteľný, nemá samostatný prístup a na pozemku nie je 

možné budovať samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o ne riadne stará. Pozemky sú bezprostredne 

priľahlé k pozemku (rodinnému domu) v jeho vlastníctve. 

Starostka obce informovala, že obec dňa 17.08.2020 zverejnila v súlade s § 9 ods. 8 písm. e) 

Zákona č. 138/1991 Zb. zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s Uznesením OZ č. 176/2020.  

Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadnu výhradu a schválili uzatvorenie kúpnej zmluvy 

medzi obcou Rimavská Baňa pánom Milanom Krištofom za kúpnu cenu 1,20 Eur/m2 t.j. 356,40 Eur 

za podmienok, že náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva a správneho poplatku za vklad 

nehnuteľnosti do evidencie Okresnému úradu, odbor Katastra nehnuteľností v Rimavskej Sobote 

budú réžii kupujúceho 
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 209/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 22 

Pokračovali schvaľovaním predaja pozemku žiadateľom J. Júliusa Farkaša a Magdalény 

Farkašovej BSM, parcela registra „C“ č. 307/21 – záhrada v k.ú. obce Rimavská Baňa o výmere 

294 m2 zapísaného na LV č. 211. Na predchádzajúcom 12. zasadnutí Uznesením č. 177/2020 bod B2 

poslanci schválili trvalú prebytočnosť majetku obce a zámer predaja prebytočného majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože pozemok o ktorý rodina Farkašová žiada je pre obec 

nevyužiteľný, nemá samostatný prístup a na pozemku nie je možné budovať samostatne stojace 

stavby a žiadateľ sa o ne riadne stará. Pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku (rodinnému 

domu) v ich vlastníctve. 

Starostka obce informovala, že obec dňa 17.08.2020 zverejnila v súlade s § 9 ods. 8 písm. e) 

Zákona č. 138/1991 Zb. zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s Uznesením OZ č. 177/2020.  

Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadnu výhradu a schválili uzatvorenie kúpnej zmluvy 

medzi obcou Rimavská Baňa pánom J. Farkašom a pani M. Farkašovou za kúpnu cenu 1,20 Eur/m2 

t.j. 352,80 Eur za podmienok, že náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva a správneho 

poplatku za vklad nehnuteľnosti do evidencie Okresnému úradu, odbor Katastra nehnuteľností 

v Rimavskej Sobote budú réžii kupujúceho 
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 210/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 23 

Jednanie postúpilo k téme predaja pozemku žiadateľke J. Murínovej, parcela registra „C“ č. 

307/27 – záhrada v k.ú. obce Rimavská Baňa o výmere 295 m2 zapísaného na LV č. 211. Na 

predchádzajúcom 12. zasadnutí Uznesením č. 174/2020 bod B2 poslanci schválili trvalú 

prebytočnosť majetku obce a zámer predaja prebytočného majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, pretože pozemok o ktorý pani J. Murínová žiada je pre obec nevyužiteľný, nemá 

samostatný prístup a na pozemku nie je možné budovať samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o ne 

riadne stará. Pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku (rodinnému domu) v jeho vlastníctve. 
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Starostka obce informovala, že obec dňa 17.08.2020 zverejnila v súlade s § 9 ods. 8 písm. e) 

Zákona č. 138/1991 Zb. zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s Uznesením OZ č. 174/2020.  

Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadnu výhradu a schválili uzatvorenie kúpnej zmluvy 

medzi obcou Rimavská Baňa pani Jankou Murínovou za kúpnu cenu 1,20 Eur/m2 t.j. 354,00 Eur za 

podmienok, že náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva a správneho poplatku za vklad 

nehnuteľnosti do evidencie Okresnému úradu, odbor Katastra nehnuteľností v Rimavskej Sobote 

budú réžii kupujúceho 
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 211/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 24 

Po prerokovaní a schválení predajov nehnuteľného majetku obce do vlastníctiev jednotlivých 

žiadateľov pokračovali prítomní poslanci spoločne so starostkou obce informáciou o povinnom 

opatrení na prijatie Internej smernice č. 10/2020 o opatreniach na zamedzenie úniku alebo šírenia 

nepôvodných druhov na území obce Rimavská Baňa a do jej okolia. 

V polovici februára 2020 bolo obci doručené oznámenie o výkone štátneho dozoru v zmysle § 7 

ods. 1 písm. b) zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych 

nepôvodných druhov zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia Banská Bystrica.  

Štátny dozor IŽP BB vykonal kontrolu na plnenie povinností v oblasti prevencie a manažmentu 

introdukcie nepôvodných druhov rastlín /zamedzenie rozširovania a výskytu nepôvodných druhov 

rastlín/. Následne vydal IŽP BB Rozhodnutie č. RZ 27588/2020, v ktorom obci Rimavská Baňa 

nariaďujú (okrem iného) prijatie Internej smernice, ktorá je hlavným predmetom rokovania bodu 23. 

Oznámila že v k.ú. Rimavská Baňa je výskyt 5 druhov inváznych rastlín: Ambrózia palinolistá, 

Zlatobyľ obrovská a Zlatobyľ kanadská, Netýkavka žliazkatá, Pohánkovce. 

 Starostka obce oznámila, že dôvod prečo sme boli vybraní na kontrolu inváznych rastlín štátnym 

dozorom IŽP B. Bystrica nie je známy. Sprievodným materiálom rokovania o tomto bode boli aj 

situačné mapy presných lokalít, kde sú invázne rastliny umiestnené.  

Starostka obce poďakovala poslankyni Ing. Alcnauerovej za pomoc pri tvorbe smernice, ktorá 

rieši základné ustanovenia a samotný postup zamedzovania výskytu. V zmysle vyhotovenej 

smernice: Obec priebežne upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov prostredníctvom 

webovej stránky a informačnej tabuli obce. Informuje o inváznom druhu, jeho popis, zobrazenie 

a spôsob odstránenia. Obec informuje o územných lokalít v k.ú, kde sa invázne rastliny vyskytujú 

napr. formou letákov. Obec v jarných mesiacoch každoročne, zabezpečí edukáciu o inváznych 

druhoch rastlín žiakov ŽS s MŠ J. Palkoviča. Obec zabezpečuje pravidelnú následnú kontrolu 

výskytu inváznych rastlín. Obec zabezpečuje odstránenie v súlade s Vyhláškou ŽP SR č. 450/2019, 

ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania nepôvodných rastlín. 

Poslanci schválili vyhotovenú internú smernicu č. 10/2020. 
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 212/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 25 

Starostka obce pokračovala bodom o realizácii projektu „Wifi4EU“, dňa 19.9.2020 začalo 

trojročné diaľkové monitorovanie inštalovaného zariadenia projektu Wifi4EU. Cieľom je potvrdiť 

nepretržitú funkčnosť siete a jej dostupnosť pre občanov. Diaľková kontrola bola úspešná. Agentúra 

INEA preplatila inštaláciu spoločnosti Nitranet, s.r.o., víťaznému dodávateľovi v zmysle  podmienok 

a výsledkov verejného obstarávania. Informovala, že na tento projekt je z podpory priamo európskej 

komisie. Obec zabezpečovala len verejné obstarávanie, nevynaložila žiadne finančne výdavky 

z rozpočtu obce na zabezpečenie projektu wifi. Ďalej informovala, že projektom Wifi4EU máme 

optiku vedenú, aj k verejným budovám Hasičskej zbrojnice a ku Komunitnému centru. Ak by sme 

mali do budúcna záujem o zabezpečovacie zariadenia a kamerový systém k týmto budovám, bude to 
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finančne a materiálne jednoduchšie. Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o trojročnom 

diaľkovom monitorovaní a o úspešne zrealizovanom projekte „Wifi4EU“. 
Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 213/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

Po prerokovaní bodu 25 poslanec Ľubomír Olšiak poďakoval a opustil rokovaciu miestnosť.  
 

K bodu 26 

V rámci interpelácie poslancov poslankyňa Mgr. Dovalová, informovala o prosbe občanov, aby 

pri hlásení obecného rozhlasu pri udalostiach spojených s úmrtím v obci, bola smútočná pieseň 

spúšťaná dlhšie. Starostka obce spoločne s prítomnými zamestnankyňami obecného úradu zabezpečia 

predĺženie smútočnej hudby. Ďalšie podnety od poslancov neboli. 
 

K bodu 27 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

starostka obce Mgr. Polóniová poďakovala všetkým prítomným za účasť. Následne vyhlásila 

13. zasadnutie za ukončené o 20:00 hod. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ján Koreny 

 

 

Ľubomír Olšiak 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 


