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ZÁPISNICA 

zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 02.12.2019 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 opätovné odkúpenie pozemku parcela registra C-KN č. 53 

6. Návrh na zaradenie členov do Dobrovoľného hasičského zboru obce Rimavská Baňa 

7. Rozhodnutie o neuplatňovaní programového rozpočtu obce Rimavská Baňa na rok 2020  

8. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2022 

9. Prevádzkový poriadok pohrebiska úhrada za kopanie hrobu 

10. Návrh VZN o poskytovaní finančnej sociálnej pomoci z rozpočtu obce 

11. Návrh VZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou 

12. Návrh VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou  

13. Návrh VZN o miestnych daniach na území obce 

14. Informácia o zmene cenníka k Zmluve o zneškodňovaní tuhého komunálneho odpadu od 

1.11.2019 Technickými službami mesta Hnúšťa 

15. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

16. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 

17. Žiadosť Základnej školy na opravu v zariadení školského stravovania (ohrievač vody) 

18. Kúpna zmluva na pozemok parcela registra C č. 1112/4 – ostatná plocha v k.ú. Rimavská Baňa 

o výmere 983 m2 zapísaného na LV 437 v podiele ½ 

19. Zmena výšky členského príspevku ZMOS na rok 2020 

20. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 

21. Harmonogram kultúrnych podujatí na rok 2020 

22. Informácia o schválení dotácie na projekt Wifi4you 

23. Informácia o riešení podnetov občanov 

24. Interpelácie poslancov 

25. Záver 

K bodu 1 a) 

V poradí ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva v Obci Rimavská Baňa, volebného obdobia 

2018-2022, ktoré sa konalo dňa 2. decembra 2019 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, spolu s materiálmi na rokovanie. Pozvánka bola 

zverejnená na úradnej tabuli, na webovom sídle Obce Rimavská Baňa a vyhlásená v miestnom 

rozhlase v zákonom určenej lehote.  

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

privítala štyroch prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku obce Rimavská Baňa, občanov obce 

a prítomných zamestnancov obce (podľa prezenčnej listiny). Poslanec Peter Rapčan a Ján Kubaliak sa 

8. rokovania nezúčastnia z dôvodu práce neschopnosti. Konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 4 

poslanci a tak je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

K bodu 1 b) 

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

poslanec Pavel Hanuska a Vladimír Foľk.   
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Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 94/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 2  

Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 8. zasadnutie aj návrh programu. 

Navrhla presunúť bod 17. Žiadosť o opätovné odkúpenie pozemku parcela registra C-KN č. 53, 

z dôvodu prítomnosti žiadateľky a rokovať o nej v bode 5.   

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 95/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 3 

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Janu Alcnauerovú a Mgr. Natáliu 

Dovalovú. Poslanci návrh starostky schválili. 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 96/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 4 

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

Uznesením č. 80/2019 poslanci schválili poskytnutie dotácie pre ZRPŠ – uznesenie splnené – dňa 

17.10.2019 bola dotácia zaslaná na účet uvedený v žiadosti predsedníčky.  

Uznesením č. 84/2019 OZ schválilo kúpu pozemkov pri Hasičskej zbrojnici od p. Ing. 

Hricovíniho CSc. – uznesenie splnené –  kúpno-predajná zmluva bola s p. Hricovínim uzatvorená, 

zverejnená na webovom sídle obce a kúpna cena uhradená , následne bol do katastra nehnuteľností 

podaný návrh na vklad, o ktorom ešte nebolo rozhodnuté. 

Uznesením č. 85/2019 OZ schválilo zámer predaja prebytočného majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a poverilo starostku obce zverejniť v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred 

schvaľovaním odpredaj nehnuteľného majetku – uznesenie splnené – zámer predaja bol zverejnený 

a vyvesený na úradnej tabuli obce ako aj na webovom sídle obce 15 dní pred zasadnutím OZ.  

Uznesením č. 87/2019 OZ schválilo výšku dotácie na vyplatenie odchodného pri odchode na 

predčasný starobný dôchodok pracovníčky ZŠ s MŠ J. Palkoviča – uznesenie nesplnené – ku dňu 

zasadnutia OZ neboli splnené podmienky nároku na odchodné, odchodné bude pravdepodobne 

vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac december 2019.   

Uznesením č. 88/2019 OZ zobralo na vedomie delimitačný protokol 12/2019/MPO – po podaní 

návrhu na vklad do katastra nehnuteľností bol následne zaslaný výpis z katastra nehnuteľností 

o delimitácii a o zápise pozemkov do vlastníctva obce.  

Uznesením č. 90/2019 OZ schválilo vyradenie DHM s inventárnym číslom 0010028 – uznesenie 

splnené – drobný hmotný majetok obce bol z evidencie účtovníctva vyradený.  

Uznesením č. 91/2019 OZ schválilo odpísanie nevymožiteľných pohľadávok za miestne dane 

a poplatky – uznesenie splnené – pohľadávky boli zo systému miestnych daní a poplatkov ako aj 

z účtovníctva odpísané.  

Hlavná kontrolórka obce Rimavská Baňa v rámci témy odpísania pohľadávok informovala 

o komunikácii s právnikom, ktorý sa vyjadril, že na základe § 7 ods. 3 Zákona o miestnych daniach 

a poplatkov v z.n.p. musí obec vyrubovať všetkým poplatníkom aj tým, ktorí sa v obci nezdržiavajú, 

ale majú v obci trvalý pobyt, vo VZN nie je možná úprava. Jednou z možností je vyrubiť poplatky za 

tuhý komunálny odpad a následne schváliť ich nevymožiteľnosť, ďalšiu možnosťou je spísanie 

úradného záznamu z miestneho zisťovania o poplatníkoch, ktorí sa v obci dlhodobo nezdržiavajú a ich 

pobyt nie je známy začiatkom roka 2020.  

Poslanci zobrali správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva na vedomie.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 97/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 
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K bodu 5 

Tento bod rokovania bol presunutý z bodu č. 17 z dôvodu prítomnosti žiadateľky pani Š. Kožiakovej 

na zasadnutí OZ. Poslanci spoločne rokovali o  žiadosti o odkúpenie pozemku na parcele C-KN č. 53 

o výmere 127 m2, ktorá je vo vlastníctve obce. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že parcela C-KN č. 53, 

ktorú žiada spolu s manželom odkúpiť leží medzi parcelami C-KN č. 54 (rodinný dom rod. Kožiakovej) 

a parcelou 52/1, ktorá je tiež v ich vlastníctve.  

Poslanec V. Foľk, navrhol odkúpiť celý pozemok rodiny Kožiakovej do vlastníctva obce, vzhľadom 

k tomu, že by do budúca bolo možné tento priestor využiť na vybudovanie menšieho parku 

s parkoviskom za kultúrnym domom a podobne.  

Poslanci OZ prerokovali aj možnosť zámeny parcely C-KN č. 52/1 s parcelou C-KN č. 53, ktorú p. 

Kožiaková žiada odkúpiť. Konštatovali, že v prípade ak by došlo k zámene rodina by mala prístup 

k rodinnému domu len od hlavnej cesty. Pani Kožiaková návrh poslancov zobrala na vedomie a spolu 

s rodinou ich návrh prekonzultujú.  

Pani Kožiaková, mala ďalej pripomienku na hluk a neprimerané správanie sa v miestnosti „ping-

pongárne“, kde sa mládež zdržiava. Starostka obce informovala, že hliadka MOPS rieši podnet a má 

za úlohu kontrolovať situáciu v miestnosti kultúrneho domu. V prípade výskytu hluku a neprimeraného 

správania sa mládeže v priestoroch je potrebné volať hliadku MOPS, ktorá v rámci náplne práce rieši 

takéto situácie s mladými priamo na mieste.  

K bodu 6 

Starostka obce navrhla vymenovať Pavla Hanusku a Jána Adama, ml. za nových členov 

Dobrovoľného hasičského zboru obce Rimavská Baňa, po absolvovaní školenia základnej prípravy 

členov hasičských jednotiek.   

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 98/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 7 

Starostka obce bode 7 informovala, že podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. rozpočet obce 

obsahuje programy, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce, to neplatí, ak obecné 

zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2 000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce.  

Hlavná kontrolórka obce Rimavská Baňa oznámila poslancom OZ, že nie je potrebné schvaľovať 

neuplatnenie programového rozpočtu každý rok a je možné schváliť neuplatnenie programového 

rozpočtu na roky 2020 až 2022, t.j. do konca volebného obdobia. Poslanci OZ schválili neuplatňovanie 

programového rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022.   

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 99/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 8 

Starostka obce ďalej informovala, že rozpočet je základným nástrojom hospodárenia, ktorým sa 

riadi financovanie úloh a funkcií územnej samosprávy. Rozpočet Obce Rimavská Baňa na roky 2020-

2022 je zostavený v súlade s právnymi normami. Rozpočet Obce Rimavská Baňa na rok 2020 je 

navrhnutý ako vyrovnaný vo výške 819 070 €. Bežný rozpočet je zostavený v súlade s § 10 ods. 7 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. ako prebytkový. 

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, pričom tento schodok bude krytý prebytkom bežného 

rozpočtu. Rozpočet na roky 2021- 2022 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov záväzný. Bežné príjmy rozpočtu sú plánované v čiastke 679 704,00 €, výdavky 

660 786,36 €, bežný rozpočet je naplánovaný s prebytkom v sume 18 917,64 €. Kapitálový rozpočet 

je plánovaný s príjmami v sume 139 316,83 Eur (tzn. posledná žiadosť o platbu za komunitné centrum, 

rekonštrukcia materskej školy a výstavba pódia, ak budeme úspešní v žiadosti o NFP). Výdavky sú 

plánované aj so spoluúčasťou obce t.j. pri KC je ešte spoluúčasť v čiastka 1 408 Eur a pri materskej 
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škole 4 663,09 EUR. Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky úverov, ktoré budú 

v nasledovnom období vyššie vzhľadom na úver na rekonštrukciu zdravotného strediska. Úver budeme 

splácať od 20.02.2020 do 20.11.2024  posledná splátka 750,- 20.12.2024. 

Daňové príjmy: v roku 2020 sa očakávajú v celkovej výške 245 906 €, ktoré obec získa z dane 

z príjmov fyzických osôb poukázaných miestnej samospráve, z daní z nehnuteľností a ostatných 

miestnych daní a poplatkov. Výnos dane z príjmov FO je na rok 2020 rozpočtovaný vo výške 220 000 

€, daň z nehnuteľností je rozpočtovaná vo výške 17 166 € a ostatné miestne dane a poplatky sú 

rozpočtované vo výške 8 740 €. 

Nedaňové príjmy: v roku 2020 sa očakávajú v celkovej výške 37 908 €. Sú to príjmy z prenajatých 

budov a priestorov, z administratívnych poplatkov, z predaja výrobkov, tovarov a služieb, za materskú 

školu a školský klub detí, za stravné, z úrokov z vkladov, z dobropisov. Z toho vlastné príjmy ZŠ s MŠ 

J. Palkoviča sú vo výške 23 090 €. 

Granty a transfery: v roku 2020 sa očakávajú v celkovej výške 395 890 €. Sú v nich zahrnuté financie 

na školstvo, matriku a register obyvateľstva, register adries, životné prostredie, projekty cez ÚPSVaR, 

voľby, projekt MOPS, dotácia na stravu. 

Hlavná kontrolórka obce prezentovala svoje stanovisko k navrhovanému rozpočtu 2020-2022. 

Informovala, že rozpočet bol predložený obecnému zastupiteľstvu v zmysle zákona 583/2014 Z.z.  

o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy. Pre rok 2020 je záväzný, ďalšie roky sa zostavujú 

výhľadovo a nie sú pre obec záväzné. Konštatovala, že rozpočet obce bol zverejnený podľa platnej 

legislatívy dňa 07.11.2019 t.j. min. 15 dní pred rokovaním OZ. Spracovaný je v štruktúre položiek bez 

funkčnej klasifikácie vrátane rozpočtovej organizácie zriadenej obcou t.j. ZŠ s MŠ J. Palkoviča, ktorá 

má právnu subjektivitu. Konštatovala, že rozpočet je vyrovnaný a je nastavený dobre. Je v ňom veľa 

rozvojových záležitostí financovaných z projektových financií. Problém, ktorý môže vzniknúť je 

dôsledkom znižovania podielových daní. Hovorí sa o navýšení o 5% ale predpokladom je navýšenie 

len o 3,8 %. Ďalší problém, ktorý môže mať negatívny vplyv na rozpočet je zvyšovanie miezd pre 

pedagogických zamestnancov vrátane zákonného zvyšovania tarifných platov a kredity zamestnancov, 

ako aj zvýšenie miezd administratívnych pracovníkov pri výkone práce vo verejnom záujme. Je vhodné 

osloviť aj vedenie ZŠ s MŠ, aby racionalizovali svoje výdavky v škole. Hlavná kontrolórka považuje 

za potrebné brať do úvahy aj riziko zvyšovania nákladov za vývoz a uskladnenie tuhého komunálneho 

odpadu.  

Hlavná kontrolórka obce v závere svojho stanoviska: „Odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh 

rozpočtu obce na roky 2020-2022 schváliť. Po schválení rozpočtu je potrebné v zmysle § 12 ods. 1 

zákona č. 583/2004 Z.z. schválenú dotáciu pre rozpočtovú organizáciu oznámiť riaditeľovi školy 

a rozpísať na položky a podpoložky s termínom do 15 dní od schválenia rozpočtu. Taktiež je potrebné 

rozpísať aj transfer zo štátu.“   

Poslanci OZ zobrali odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce na vedomie, prerokovali návrh 

rozpočtu na rok 2020 a následne schválili rozpočet obce Rimavská Baňa na rok 2020 vrátane rozpočtu 

príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácii  zriadenej obcou zostavený ako vyrovnaný, v ktorom je 

výška rozpočtových príjmov celkom 819 070 Eur a rozpočtových výdavkov celkom 819 070 Eur.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 100/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

 

K bodu 9 

Ďalej starostka obce pokračovala s potrebou prerokovania „Prevádzkového poriadku pohrebiska 

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

poskytovanie služieb, ktorý bol schválený po verejnom zhromaždení a zrušení tzv. „sporiadkov“ 

(spolupatričnosť) zo dňa 25.02.2016. V cenníku bola uvedená cena za kopanie hrobu vrátane uloženia 

truhly a zasypania hrobu v lete aj v zime sumou 40 Eur, ktorú hradila rodina pozostalého.  

Obec zabezpečuje kopanie hrobu pomocou zamestnancov zamestnaných cez projekt, ktorý má 

odmenu za vykonávanie prác nad rámec pracovných činností. Kopači sú traja, ktorí žiadajú za 

vykonané práce spolu 120 € netto. Na zabezpečenie prípravy a realizácie smútočného obradu v dome 

smútku v Rimavskej Bani obec uzatvára dohodu o vykonaní práce na 50,00 Eur Brutto (celková cena 

práce cca 66 €) táto výška odmeny je z časti pokrytá poplatkami pozostalých za užívanie priestorov 
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domu smútku (uloženie pozostatkov, vystavenie pozostatkov, využitie priestorov a vykurovanie). 

Ročne ide o cca 2-6 pohrebov.  

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

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

službou financujú v celej výške, v okolí je to firma napr. Valeo, Kamenárstvo Ulický. To je jedna 

z alternatív. Starostka obce navrhla OZ prerokovať výšku ceny za kopanie hrobu, nakoľko obec 

dopláca na realizáciu smútočného obradu vrátane kopania hrobu stovky Eur (v dôsledku zvyšovania 

miezd).  

Hlavná kontrolórka obce Rimavská Baňa informovala, že zabezpečovanie služby kopania hrobu 

je nad rámec povinností obce. Starostka obce ďalej informovala, že kopanie zabezpečuje zamestnanec 

MOPS. Nájsť partiu kopačov je častokrát problém, najmä z dôvodu, že nie sú pravidelne k dispozícií. 

Touto formou obec Rimavská Baňa pomáha finančne rodinám v prípade nečakaných a ťažkých 

životných situáciách. 

Poslanci OZ navrhli do budúceho zastupiteľstva vyčísliť reálnu výšku výdavkov za poskytnutie 

služby kopania hrobu vrátane nákladov na odmenu.  

K bodu 10 

Starostka obce v tomto bode vyzvala zamestnankyňu M. Kubaliakovú aby predložila poslancom OZ 

návrh „VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RIMAVSKÁ BAŇA 

O POSKYTOVANÍ FINANČNEJ SOCIÁLNEJ POMOCI Z ROZPOČTU OBCE“. Návrh VZN  bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 13.11.2019 do 30.11.2019. 

Zamestnankyňa M. Kubaliaková predložila poslancom OZ návrh VZN. Informovala, že Obec 

Rimavská Baňa poskytuje oprávneným osobám pravidelný ročný finančný sociálny príspevok vo 

forme príspevku obyvateľom obce s trvalým pobytom v obci Rimavská Baňa, ktorý dovŕšil vek 70 

rokov. Tento príspevok je poskytnutý z rozpočtu obce pravidelne 1 x ročne v hotovosti z pokladne 

obce. Príspevok je vo výške 8,30 Eur/kalendárny rok. Taktiež poskytuje pravidelný mesačný príspevok 

na stravovanie vo forme príspevku na stravovanie obyvateľom obce Rimavská Baňa ktorý je zároveň 

poberateľom niektorej z dôchodkovej dávky (starobný dôchodok, predčasne starobný dôchodok, 

invalidný dôchodok alebo vdovský/vdovecký dôchodok). Zabezpečenie stravovania je 

prostredníctvom ZŠ s MŠ J. Palkoviča v Rimavskej Bani, alebo externým zmluvne zabezpečením 

stravovacím zariadením, napr. Ján Ulický Fantastic alebo Jana Nirházová (Hubert). Ďalej konštatovala, 

že príspevok obce na 1 teplé jedlo je 0,50 Eur.  

Starostka obce ďalej informovala, že znižovaním podielových daní od štátu, mnoho obcí podobné 

sociálne služby občanom rušia. Seniori obedy využívajú a majú o ne záujem. Tieto benefity by 

starostka obce chcela ponechať a preto navrhla OZ prerokovať a schváliť VZN o poskytovaní finančnej 

sociálnej pomoci.  

Poslanci OZ nemali voči návrhu VZN výhradu a schválili ho.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 101/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

 

K bodu 11 

Bodom č. 11 pokračovala zamestnankyňa M. Kubaliaková, ktorá predložila poslancom OZ ďalší 

návrh „VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RIMAVSKÁ BAŇA O ÚHRADÁCH 

ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU“. Návrh VZN  bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce a na webovom sídle obce od 13.11.2019 do 30.11.2019, na pripomienkovanie.  

Hlavným predmetom úpravy predloženého návrhu VZN je určenie sumy na úhradu za sociálne 

služby poskytované obcou, úprava spôsobu určenia sumy na úhradu za sociálne služby, úprava 

podmienok a spôsob platenia úhrady za sociálne služby. Obec Rimavská Baňa bude poskytovať 

sociálnu službu v komunitnom centre bezplatne.  

Obec, ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb, je zapísaná do registra poskytovateľov 

sociálnych služieb podľa § 62 a nasl. Zákona č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách  a poskytuje 

sociálnu službu krízovej intervencie poskytovanú v zariadení komunitného centra v zmysle § 24 d 

zákona o sociálnych službách.  Sociálnu službu poskytuje obec ako poskytovateľ sociálnej služby 
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v priestoroch komunitného centra v obci Rimavská Baňa. Sociálnu službu poskytuje obec ako 

poskytovateľ sociálnej služby ambulantnou a terénnou formou. Schválenie VZN vrátane cenníka za 

poskytovanie služieb je jedným z dokumentov potrebných pri registrácii sociálnej služby. Registrácia 

prechádza cez žiadosť o vydanie rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 

v Rimavskej Sobote na uvedenie priestorov komunitného centra v obci Rimavská Baňa do prevádzky.  

Poslanci OZ schválili predložený návrh VZN bez výhrad.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 102/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

 

K bodu 12 

Starostka obce informovala prítomných poslancov OZ, že obec ako zriaďovateľ financuje  v rámci 

originálnych kompetencií obce materskú školu, školský klub detí a zariadenie školského stravovania. 

Finančné krytie rozpočtu obce na tento účel je zabezpečené na základe výnosu dane z príjmov, ktorý 

plynie do rozpočtu obce podľa zákona č. 564/2004 Z. z. Výnos dane z príjmov rozdeľuje a poukazuje 

obciam nasledovne, 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 

predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce, 

32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho 

kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie. 

40 % podľa počtu žiakov, detí a poslucháčov škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov k 15. 

septembru, 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, s trvalým pobytom na území 

obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

Predpokladaný objem finančných prostriedkov, ktoré dostane obec do vlastných príjmov z výnosu 

dane z príjmov sa nevypočítava ako 40 % podiel z výnosu dane z príjmov, ale na základe jednoduchého 

výpočtu, prepočítaný počet žiakov, detí a poslucháčov škôl a školských zariadení v územnej 

pôsobnosti obce krát hodnota jednotkového koeficientu (prognózovaná ročná suma pripadajúce na 

jedného prepočítaného žiaka, dieťa a poslucháča).  

Ďalej pokračovala zamestnankyňa M. Kubaliaková. Výška finančných prostriedkov na kalendárny 

rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení je návrhom VZN určená 

nasledovne: na financovanie materskej školy s kapacitou 17 detí sa jedná o prostriedky vo výške 2 

536,52 Eur na dieťa t.j. celkovo vo výške 43 121 Eur ročne. Školská jedáleň s kapacitou žiakov 60 

žiakov sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu obce vo výške 545,91 Eur na žiaka t.j. 32 775 

Eur ročne. Školský klub detí s kapacitou 22 žiakov dostane sumu 169 Eur na žiaka, celkovo sumu 3720 

Eur. 

Starostka obce doplnila návrh o informáciu, že v školskej jedálni aj v školskom klube detí usporili 

prostriedky na mzdové výdavky zamestnaním 3 pracovníčok z projektu úradu práce. 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 103/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

 

K bodu 13 

 V tomto bode rokovania starostka obce vyzvala zamestnankyňu Ing. Oravcovú, ktorá predložila 

poslancom OZ návrh ďalšieho „VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RIMAVSKÁ 

BAŇA O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE“. Návrh VZN  bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce od 13.11.2019 do 30.11.2019, na pripomienkovanie.  

Zamestnankyňa, ktorá má v pracovnej náplni správu miestnych daní a poplatkov konštatovala, že 

predmetom pôvodného VZN č. 2/2019 boli miestne dane vrátane dani z nehnuteľností (pozemky, 

stavby, byty). Návrhom VZN o miestnych daniach sa časť miestnych daní z nehnuteľností vyňala 

a bude tvoriť samostatné VZN o ktorom sa rokovalo v bode 15.  

Toto VZN upravuje a ukladá na území obce miestnu daň za psa (článok II. VZN) výška sadzby dane 

za psa ostáva nemenná vo výške 6,00 Eur za každého jednotlivého psa, zníženie tejto miestnej dane je 

možné o 50 % pre daňovníka, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP.  

Miestna daň za užívanie verejného priestranstva (článok III. VZN) bola pripomienkovaná žiadosťou 

doplniť v § 6 VZN účel miestnej dane o písm. i) verejnú zeleň. Rokovaním k § 8 navrhnutého VZN 
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poslanci OZ určili jednotnú sadzbu za osobitné druhy užívania verejného priestranstva 0,30 Eur za 

každý m2 na jeden kalendárny deň, daňovník je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť k miestnej 

dani. Osobitným užívaním verejného priestranstva je: umiestnenie predajného zariadenia, umiestnenie 

zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, lešenia a ostatných 

stavebných zariadení a veľkoobjemových kontajnerov, umiestnenie skládky stavebného materiálu, 

skládky tuhých palív, umiestnenie cirkusu, lunaparku a podobných atrakcií a za trvalé parkovanie 

vozidla mimo vyhradeného parkoviska.  

Miestna daň za predajné automaty (článok IV. VZN) ročná sadzba dane ostáva nemenná vo výške 

48,00 Eur za každý jednotlivý predajný automat (kávomaty, automat na rýchle občerstvenie, 

cukrovinky, vody,...). Miestna daň za nevýherné hracie prístroje (článok V. VZN) ich ročná sadzba sa 

odlišuje na elektrický prístroj na počítačové hry 204,00 Eur (výherné videohry) a mechanický prístroj, 

elektronický prístroj, automat a iné zariadenie na zábavné hry (šípky, biliard, stolný futbal). V návrhu 

VZN bola sadzba 45,00 Eur. Suma bola prerokovaná a schválená na 48,00 Eur z dôvodu 

jednoduchšieho prepočtu sadzby na pomernú časť podľa počtu mesiacov prevádzky automatu. Poslanci 

OZ zobrali návrh VZN o miestnych na vedomie a po prerokovaní schválili VZN č. 7/2019 

s pozmeňujúcou úpravou, uvedenou vyššie.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 104/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

 

K bodu 14 

Starostka obce pokračovala informatívnou správou o zmene cenníka k Zmluve o zneškodňovaní 

tuhého komunálneho odpadu od 01.11.2019 s Technickými službami mesta Hnúšťa.  

Na predchádzajúcom 7. zasadnutí OZ sa rokovalo o výške poplatkov za TKO, o nedoplatkoch za 

TKO a prepočítala sa aj výška nákladov za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu na jedného 

obyvateľa obce.  

Zamestnankyňa M. Kubaliaková objasnila aktuálnu situáciu: odo dňa konania 7. zasadnutia OZ vznikli 

nové skutočnosti jednou z nich je nový cenník za uskladnenie odpadu platný od 01.11.2019 ktorým sa 

menia ceny nasledovne:  

 Ceny platné 

do 

31.10.2019 

(bez DPH) 

Ceny platné 

od 

01.11.2019 

(bez DPH) 

Rozdiel 

Cena za odvoz odpadu za 1 Mth 73,97 € 73,97 € 0,00 € 

Cena za uskladnenie 

komunálneho odpadu za 1 tonu 
32,51 € 33,00 € 0,49 € 

Cena za uloženie ostatného 

odpadu na skládke za 1 tonu 
39,54 € 40,13 € 0,59 € 

Cena za odvoz veľkoobjemového 

kontajnera – jazdný výkon cena 

za 1 km 

1,29 € 1,30 € 0,01 € 

Zdržanie vozidla 15 minút 3,66 € 3,71 € 0,05 € 

Pokračovala starostka obce správou, že Technické služby dňa 20.11.2019 doručili informatívnu 

správu o ďalšej zmene cenníka služieb platného od 1.1.2020 z dôvodu zakúpenia nového kompaktora 

na pravidelné zhutňovanie skládky na základe nariadenia „Slovenskej inšpekcie životného prostredia 

so sídlom v BB“. Mesto zabezpečilo Kompaktor a to dlhodobým prenájmom v sume 4 020 Eur 

mesačne, čo ročne reprezentuje sumu 48 240 Eur. V roku 2019 uskladnili jednotlivý dodávatelia na 

skládke TKO 6 366,78 ton. Po prepočte na jednu tonu tak stúpnu ceny za uloženie 1 tony odpadu o 7,58 

€/bez DPH = 9,00 €/s DPH. Ďalej pokračovala správou, že naša obec na skládku do konca roka 2019 

vyvezie cca 85 ton čo predstavuje navýšenie ceny o ďalších 765 € za kompaktor + navýšenie cenníka 

za vývoz a uskladnenie. Nadviazala tému na predchádzajúce 7. zasadnutie OZ, na ktorom sa rokovalo 

o výške poplatkov za TKO a prepočítala sa výška nákladov za vývoz a uskladnenie komunálneho 

odpadu na jedného obyvateľa obce v priebežnej sume. V roku 2019 sa zvýšili výdavky na uloženie 
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odpadu a to z 5,04 Eura na 12 Eur. Táto suma bude v roku 2020 zvýšená podľa toho aká bude konečná 

miera separácie obce. Ak by to bolo na úrovni vlaňajšieho roka znamená to, že poplatky za uloženie 

odpadu sa zvýšia dvojnásobne na 24 Eur + poplatok za kompaktor a navýšenie cien za vývoz 

a uskladnenie. Na minulom zasadnutí zastupiteľstvo rokovalo o zvýšení poplatku za TKO na 15,00 Eur 

avšak vtedy neboli známe nové skutočnosti. Ak by to bolo na úrovni vlaňajšieho roka znamená to, že 

poplatky za uloženie odpadu sa zvýšia nie na 24 Eur ale vyššie o ďalšie 2,00 Eur na jedného obyvateľa. 

OZ zobralo novú správu o cenníku TSM Hnúšťa na vedomie.  

Starostka obce pokračovala informáciou, že okrem zakúpenia kompaktora sa bude skládka približne 

za 2 roky uzatvárať, bude potrebné vybudovať novú skládku. Novú skládku je po povolení možné 

využívať len cca 10 rokov. Po roku 2025 nebude možné povoľovanie nových skládok odpadov, do 

budúcna by malo existovať cca8 spaľovní rozmiestnených v každom regióne na zneškodnenie 

odpadov.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 105/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

 

K bodu 15 

 Starostka obce pokračovala podnetom občana obce pána S. Mareka, ktorý navrhol zmeniť 

harmonogram vývozov TKO z dvoch týždňov na tri týždne. Informovala, že po prepočte návrhu pána 

Mareka sa zmení počet vývozov nasledovne: rok 2020 má 53 týždňov, počet vývozov by bol 26 x 

(vývoz 26x90€=2 340€) a ak by sa znížil počet vývozov na každý tretí týždeň t.j. 17 vývozov = úspora 

9 vývozov x 90 € = 810 €. Ďalšou výhodou tohto návrhu je, že bolo by viditeľnejšie množstvo tuhého 

komunálneho odpadu v jednotlivých nádobách a tým aj posúdenie mieri separácie odpadov 

v jednotlivých domácnostiach. Predložila poslancom návrh na prerokovanie. Poslanci OZ hovorili 

o tom, že by bolo správne vedieť, ktoré rodiny vôbec neseparujú, jednali o tom, či by TSM Hnúšťa 

pristúpili k takejto zmene a či nie je zákonne dané vyvážanie TKO každé 2 týždne nakoľko po 

informovaní spoločnosti Brantner je vyvážanie BRO nutné vyvážať každé 2 týždne. Hlavná 

kontrolórka obce poznamenala, že vzhľadom na rozpočet obce na rok 2020 je suma 15 Eur pri 

výdavkoch cca 24 Eur nízka nakoľko ani zďaleka nepredstavuje reálnu výšku nákladu za vývoz.  

V nadväznosti na bod 14 pokračovala Ing. Oravcová o návrhu „VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO 

NARIADENIA OBCE RIMAVSKÁ BAŇA O MIESTNYCH POPLATKOCH ZA KOMUNÁLNE 

ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY“. Návrh VZN  bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce od 13.11.2019 do 30.11.2019, na pripomienkovanie. Informovala, že návrh 

VZN stanovuje: sadzby miestneho poplatku, hodnotu koeficientu pre stanovenie ukazovateľa 

produkcie komunálnych odpadov, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, 

podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a zdokladovať pre zníženie alebo odpustenie 

poplatku a osoby oprávnené na zníženie alebo oslobodenie od poplatku. Článok II § 4 hovorí o sadzbe 

poplatku, ktorá bola stanovená sumou 0,0411 €/osoba na kalendárny deň t.j. 15,00 €/osoba na jeden 

kalendárny rok z pôvodných 0,03562 € t.j. 13,00 €/osoba na jeden kalendárny rok. Poslanci OZ 

rokovali o výške miestneho poplatku, zvážili informatívnu správu prejednanú v bode 14 a napokon 

schválili zvýšenie poplatku za tuhý komunálny odpad na 0,0466 €/ osoba na kalendárny deň t.j. 17,00 

€/osoba na kalendárny rok.   

Ďalej informovala v § 7 o zmenách v podmienkach preukázania povinnosti poplatníka pre 

zníženie, alebo odpustenie v prípadoch, ak je poplatník študent študujúci v rámci SR mimo región 

obce, preukáže žiadosť o zníženie avšak z dôvodu opatrení na znižovaním administratívnej záťaže 

nebude preukazovať doklad o návšteve školy. Pripomienkou v § 7 bolo doplniť ods. (8) znením: „Ak 

má  poplatník za predchádzajúce obdobie nedoplatky na miestnom poplatku, obec jeho žiadosť 

o zníženie/odpustenie zamietne.“  

Ďalším pozmeňujúcim návrhom bolo v § 8 – Osoby oprávnené na zníženie poplatku o 50 % - 

vypustiť písm a) zníženie poplatníkom fyzickým osobám starším ako 62 rokov. Pôvodné znenie bolo 

80 rokov a samostatne žijúci občania avšak zákon túto kategóriu nepozná a prokurátor by mohol takéto 

znenie VZN napadnúť -  v kalendárnom roku bolo zníženie uplatnené pri 7 osobách. Pri týchto osobách 

by sme odstránili tvrdosť zákona a dali individuálnu úľavu. Poslanci schválili vypustenie uvedeného 

znenia.  
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Poslankyňa Mgr. Dovalová, informovala o správe z televízie, že v prípade občanov, ktorí sú dlžní 

na miestnej dani z nehnuteľnosti alebo na poplatku za TKO na základe exekučného príkazu polícia SR 

odoberie vodičské preukazy.  

K tejto informácii starostka obce podotkla, že občania sú po medializácii tejto informácii omnoho 

disciplinovanejší a po zaslaní predvolania na ústne prejednanie nedoplatkov z jednotlivými občanmi, 

bol výber miestnych daní a poplatkov v mesiaci december efektívnejší čím sa podarilo znížiť 

nedoplatky. 

Poslanci prerokovali návrh na zmenu harmonogramu vývozu, výšku poplatku za TKO a schválili 

VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré bude 

v schválenom znení po spracovaní úprav zverejnené na webovom sídle obce Rimavská Baňa najneskôr 

do 15.12.2019.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 106/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

 

K bodu 16  
V tomto bode bol predložený návrh na „VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE 

RIMAVSKÁ BAŇA O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ÚZEMÍ OBCE“. Návrh VZN  bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 13.11.2019 do 30.11.2019, na 

pripomienkovanie. 

Ing. Oravcová informovala, že obec na svojom území ukladá nasledovné dane z nehnuteľností: a) 

daň z pozemkov v § 4 Článku II. návrhu VZN je určená sadzba dane z pozemkov, ktorá je v rovnakej 

výške v porovnaní z predchádzajúcim obdobím avšak navrhla zosúladiť poradie pozemkov od písm. 

a) po písm. h) podľa prílohy daňového priznania, ktoré vydalo Ministerstva Financií SR. b) daň zo 

stavieb v § 6 sa sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb za každý m2 zastavanej plochy nemenia, mení 

sa však výška sadzby pre viacpodlažné stavby o príplatok 0,04 Eura za každé ďalšie podlažie okrem 

prvého nadzemného podlažia. Suma príplatku za viacpodlažnú stavbu je jednotná pre všetky druhy 

stavby. Zákon umožňuje rozlíšiť sadzby len v rôznych častiach obce nie pre jednotlivé druhy stavieb. 

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, táto daň ostáva nemenná a to za každý začatý 

m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške 0,043 Eur.  

Starostka obce pri závere pripomienkovania VZN informovala prítomných poslancov že v článku 

III. sa v porovnaní z predchádzajúcim znením VZN doplnilo: „Správca dane oslobodí od dane 

z nehnuteľností daňovníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť v súlade s ustanoveniami 

osobitného predpisu v prospech obce na podporu plnenia jej úloh“. A to na základe uzatvorenia 

zmluvy o dobrovoľníctve a pokiaľ je dobrovoľník vlastníkom resp. daňovníkom. Dobrovoľníctvo je 

možné zazmluvniť len s fyzickou osobou, ktorá dobrovoľne pomáhala obci za predchádzajúci 

kalendárny rok minimálne 20 hodín. Ďalšou výhodou dobrovoľníctva okrem odpustenia daní 

z nehnuteľností je aj možnosť poskytnúť až 3% dane z príjmov zo závislej činnosti pri ročnom 

zúčtovaní dane.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 107/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

 

K bodu 17  

Po schvaľovaní Všeobecne záväzných nariadení obce, pokračovali prítomní poslanci spolu so 

starostkou obce so schvaľovaním predaja pozemku parcela registra C-KN č. 1112/4 – ostatná plocha 

v k.ú. obce Rimavská Baňa o výmere 983 m2 zapísaného na LV č. 437. Na predchádzajúcom zasadnutí 

OZ poslanci schválili trvalú prebytočnosť majetku obce na parcele C-KN č. 1112/4 a zámer predaja 

uvedeného prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože pozemok svojim 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s užívanými pozemkami žiadateľa pána M. Lubaja, 

ďalej poverili starostku obce zverejniť odpredaj nehnuteľného majetku na úradnej tabuli a na webovom 

sídle obce. Starostka obce informovala, že obec v jej zastúpení dňa 22.10.2019 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. 85/2019.  
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Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadnu výhradu a schválili uzatvorenie kúpnej zmluvy 

medzi obcou Rimavská Baňa a pánom Marekom Lubajom za kúpnu cenu 1 774,50 Eur a poverili 

kupujúceho na spísanie a podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva Okresnému úradu, odbor 

Katastra nehnuteľností v Rimavskej Sobote vo vlastnej réžií.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 108/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

 

K bodu 18  

 Starostka obce predložila žiadosť Základnej školy na opravu v zariadení školského stravovania 

(ohrievač vody v školskej kuchyni) z dôvodu jeho poškodenia a kvapkania. Poslanci OZ schválili kúpu 

nového ohrievača do jedálne ZŠ.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 109/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

Ďalej informovala o výzve na úhradu dlžnej sumy dvoch faktúr č. 1900014 v sume 310.08 Eur 

splatnej 24.2.2019 a faktúry č. 1900015 v sume 102,48 Eur splatnej 15.2.2019 dodávateľa Chladmont, 

s.r.o. Rimavská Sobota. Oznámila že pán Porubiak doručil výzvu priamo obci ako zriaďovateľovi dňa 

07.11.2019. Starostka obce po výzve s pánom Porubiakom telefonicky komunikovala dňa 12.11.2019. 

Informovala, že po telefonickej dohode s ním sa koncom mesiaca november stretnú na 

prekonzultovanie priamo v ZŠ.  

Pán Porubiak má v úmysle započítať aj úroky z omeškania. Zvláštnosťou tejto situácie je, že Mgr. 

V. Elek, riaditeľ ZŠ s MŠ J. Palkoviča, ktorý pôsobí vo svojej funkcií od 01.08.2018 žiadnu 

fakturovanú opravu s pánom Porubiakom nerealizoval. FA bola vyhotovená dňa 28.01.2019 a ďalšia 

dňa 29.01.2019, oprava sa však musela realizovať ešte za bývalého vedenia v školskom roku 

2017/2018. Faktúra od dodávateľa Chladomont, s.r.o. nebola ŽS doručená ani evidovaná až do času 

výzvy. Objednávky ani dodacie listy o vykonaných prácach a o použitom materiály, taktiež nie sú 

evidované. V prípade preukázania konkrétnych vykonaných prác bude musieť obec ako zriaďovateľ 

uhradiť spolu 412,56 Eur. 

 

K bodu 19 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že jednou z úloh obce v oblasti regionálneho školstva je 

aj financovanie škôl a školských zariadení, a to nielen tých, ktorých zriaďovateľom je samotná obec 

ale aj iný zriaďovateľ. Základný rámec poskytovania finančných prostriedkov školám a školských 

zariadeniam obcou vychádza z ustanovenia § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve v platnom znení.  

Z tohto dôvodu boli obecnému úradu zaslané žiadosti o poskytnutie spolufinancovania na 

prevádzky Centra voľného času v Hnúšti, ktoré navštevujú aktuálne 3 žiaci. Je v právomoci OZ 

rozhodnúť o pridelení dotácie pre jednotlivé centrá voľného času, na základe žiadosti zriaďovateľa.  

Poslanci obecného zastupiteľstva rokovali o výške poskytnutia príspevkov pre Centrum voľného 

času a schválili prispievať CVČ v Hnúšti podľa žiadosti 79,00 €/1 dieťa/1 kalendárny rok, táto suma 

bude prepočítaná alikvotnou čiastkou podľa mesiacov, v ktorých žiak CVČ navštevuje.  

V prípade žiadosti zriaďovateľa CVČ mimo územia obce (zaradeného do siete škôl a školských 

zariadení) o poskytnutie dotácie na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci, môže 

obec poskytnúť dotáciu aj na základe zmluvy (dohody) o poskytnutí finančných prostriedkov a spôsobe 

ich kontroly. Takúto zmluvu s iným zriaďovateľom CVČ má starostka obce od nového školského roku 

2020/2021 záujem uzatvoriť.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 110/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 
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K bodu 20 

V nasledujúcom bode starostka obce pokračovala informatívnou správou o zmene výšky členského 

príspevku ZMOS na rok 2020. Oznámenie bolo doručené obecnému úradu dňa 11.11.2019. Nakoľko 

miera inflácie za rok 2018 bola podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 2,5%, výška 

členského príspevku bol v roku 2019 0,167 eur/obyvateľ. Výpočet na rok 2020 je nasledovný: 0,167 x 

2,5 % = 0,171175 eur. po zaokrúhlení na 3 desatinné miesta = 0,171 eur na 1 obyvateľa. Členom ZMOS 

je cca 2000 obcí. V obci Rimavská Baňa je to zvýšenie členského príspevku o cca 20,00 Eur. Poslanci 

OZ zobrali informatívnu správu na vedomie. 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 111/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 21 

Na začiatku volebného obdobia 2018-2022 prejavili poslanci OZ záujem o plánovaní pevných 

termínov zasadnutí. Starostka obce navrhla poslancom pokračovať v plánovaní a predložila na 

prerokovanie harmonogramu zasadnutí zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa na rok 2020 v termínoch: 

3.2.2020, 6.4.2020, 1.6.2020, 3.8.2020, 5.10.2020, 7.12.2020. Návrh bol schválený bez výhrad. 

- Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 112/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 22 

Z dôvodu, že MAS Malohont každoročne spracováva kalendár podujatí na nasledujúci rok bolo 

potrebné naplánovať akcie na rok 2020, poslanci OZ prerokovali plán harmonogramu kultúrnych 

podujatí v obci Rimavská Baňa na rok 2020 a určili ich termíny nasledovne:  

Dátum akcie Názov akcie 

25.1.2020 Hasičský ples 

7.2.2020 Fašiangové stretnutie seniorov 

22.2.2020 Fašiangová zabíjačka 

2.5.2020 100 jarných kilometrov 

30.4.2020 Stavanie mája 

7.5.2020 Vatra Slobody 

31.5.2020 Váľanie mája 

20.6.2020 Juniáles  

16.10.2020 "Z úcty k Vám" 

4.12.2020 Mikuláš 

5.12.2020 Stolno-tenisový turnaj – 6. ročník o pohár starostky obce 

31.12.2020 Novoročný ohňostroj 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 113/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 23 

Starostka obce informovala o úspešnom zapojení sa do projektu EÚ WiFi4EU Call 3 na získanie 

15 000 Eur na podporu myšlienky bezplatného pripojenia Wi-Fi na verejných priestranstvách 

v obciach pre občanov aj návštevníkov obce. Do tejto výzvy sme sa zapojili po 3. krát. Slovenská výzva 

bola omnoho administratívne náročnejšia ako vyhlásená výzva Európskej únie. Stačilo 

prostredníctvom portálu zaslať žiadosť o projekt v stanovenom čase. Obec Rimavská Baňa aktuálne 

čaká na podpísanie zmluvy európskou komisiou a následne bude zvolená firma, ktorá bude schopná 

poskytnúť kvalitnú wifi sieť s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps.   

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 114/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 
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K bodu 24 

V tomto bode informovali členovia komisie verejného záujmu o problémoch, ktoré riešili členovia 

komisie v súčinnosti so starostkou obce na uliciach Hlavná, Repno a Sever. 

 

K bodu 25 

V rámci tohto bodu starostka obce informovala o spoločnom projekte ZMOSu a Lesov SR na 

zakúpenie kalamitného dreva. Predmetom spoločného projektu je predaj kalamitného ihličnatého dreva 

– ihličnatej vlákniny z lokality odvozné miesto predávajúceho LESY Slovenskej republiky štátny 

podnik. Partnermi projektu sú LESY Slovenskej republiky štátny podnik a Združenie miest a obcí 

Slovenska. Kalamitné drevo je určené pre obyvateľov miest a obcí Slovenskej republiky. Subjektom, 

ktorý bude predkladať objednávku na kalamitné drevo, je obec. Kontaktnou osobou za Lesy Slovenskej 

republiky štátny podnik sú referenti obchodu na príslušných odštepných závodoch. 

Cena za kalamitné drevo – ihličnatú vlákninu je stanovená nasledovne: 15,20 €/m3 bez DPH,t.j. 

18,24 €/m3 s DPH z lokality odvozné miesto v parite EXW bez naloženia na dopravný prostriedok. 

Dopravné náklady hradí kupujúci, t.j. príslušný obecný resp. mestský úrad. Čas realizácie predaja 

kalamitného dreva 20.11.2019 – 31.12.2019. Mechanizmus predaja Predaj kalamitného dreva sa bude 

realizovať v spolupráci s obcami. Zmluvný vzťah a predaj bude realizovaný medzi obcou a LESY 

Slovenskej republiky štátny podnik. Obec zistí záujem svojich obyvateľov o dodávku kalamitného 

dreva a zašle objednávku s uvedením množstva dreva príslušnému Odštepnému závodu LESY 

Slovenskej republiky štátny podnik. Referent obchodu v zmysle objednávky pripraví kúpnu zmluvu. 

Po zverejnení kúpnej zmluvy v centrálnom registri zmlúv (CRZ) zašle obci požiadavku na zálohovú 

platbu v hodnote objednaného množstva kalamitného dreva. Po úhrade zálohovej faktúry je možný 

výdaj drevnej hmoty z lokality odvozné miesto. Obec zabezpečí predaj a distribúciu dreva svojim 

občanom. Kontakt Lesy SR Rimavská Sobota, Ing. Milan Sýkora.  

Poslanci OZ konštatovali, že môže ísť o veľmi znehodnotené drevo nízkej kvality. Spoločne 

konštatovali že, nevýhody pre obec sú početné: 1. celá správa takejto agendy by bola v réžii obce, 2. 

dovoz kalamitného dreva do obce hradí samotná obec z vlastného rozpočtu, na čo finančné prostriedky 

v tomto období nie sú, 3.  nutnosť skladovania takéhoto dreva v obci, kým sa nenájde záujemca, obec 

nemá priestory na skladovanie.  

Starostka obce informovala, že jedna občianka už záujem o takéto drevo vyjadrila. Starostka obce 

bude s ňou po konzultácii so zástupcom dodávateľa komunikovať. 

 

K bodu 26 

V záverečnom bode starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 8. zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Pozvala všetkých na plánované akcie „Rozsvietenie Vianočného stromčeka“, 

dňa 6.12.2019 o 16:00 hod. a tiež na 5. ročník „Stolno-tenisový turnaja  o pohár starostky obce“, dňa 

7.12.2019 v telocvični ZŠ Juraja Palkoviča.  

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

8. zasadnutie za ukončené o 20:00 hod. 

 

 

Overovatelia zápisnice:  
 

Vladimír Foľk 

 

Pavel Hanuska 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 

 

 

 

Mgr. Elena Polóniová  

starostka obce 


