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ZÁPISNICA 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 03.02.2020 o 17.00 hod. 

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu v Rimavskej Bani 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu Rimavská Baňa 

 

Program rokovania: 

1. a) Otvorenie 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2019 

6. Informácia o finančnom hospodárení Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča 

7. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne 

nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020 

8. Zriadenie kontokorentného úveru indikatívna ponuka OTP Banky 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020 

10. Interná smernica o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu na rok 2020 

11. Správa nezávislého audítora k 31.12.2018  

12. 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 

13. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti na ulici Železničná 

14. Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti na ulici Repno 

15. Zámer kúpy časti nehnuteľnosti rodinný dom do vlastníctva obce na ulici Repno súpisné číslo 38 

16. Zámer nákupu prívesného vozíka 

17. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

18. Doplnenie smerových tabúľ označenia ulíc 

19. Informácia o technickom stave strechy kultúrneho dom  

20. Príprava Fašiangovej zabíjačky 

21. Informácia o verejnom obstarávaní zákazky Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia 

v obci Rimavská Baňa 

22. Informácia o zriadení sociálnej služby Komunitné centrum 

23. Informácia o riešení podnetov občanov 

24. Žiadosti občanov 

25. Interpelácie poslancov 

26. Záver 

K bodu 1 a) 

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

2022, ktoré sa konalo dňa 3. februára 2020 o 17:00 hod., zvolala a viedla starostka Obce Rimavská 

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

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

bola doručená poslancom OZ, 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. Privítala prítomných 

poslancov a uviedla, že hlavná kontrolórka obce Rimavská Baňa bude chvíľu meškať z dôvodu 

autobusového spoja a riaditeľ základnej školy je práceneschopný a preto sa rokovania zastupiteľstva 

nezúčastní. Starostka obce privítala prítomných občanov obce a zamestnancov obecného úradu (podľa 
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prezenčnej listiny). Konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 7 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 Jána Kubaliaka a Petra Rapčana.   

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 115/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 2  

Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 9. zasadnutie aj návrh programu. 

Navrhla presunúť doplniť bod 5 Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2019, o ktorom 

nebolo možné rokovať na minuloročnom zasadnutí, nakoľko neboli rozpočtované prostriedky na 

odmeny.   

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 116/2020, 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: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 117/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 4 

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

Uznesením č. 108/2019 poslanci schválili kúpnu zmluvu medzi obcou Rimavská Baňa a kupujúcim 

Markom Lubajom. O tomto uznesení sa bude rokovať v bode 12. 

Uznesenie č. 109/2019 je splnené, do školskej kuchyne bol zakúpený elektrický bojler a je už aj 

zapojený. 

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

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 118/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 5 

Starostka obce informovala poslancov, že vzhľadom k tomu, že rozpočet vlaňajšieho roka 

neumožnil rokovať o odmenách poslancov navrhuje, aby o tom rokovali dnes. Starostka poslancom 

ozrejmila, že na podľa platných Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Rimavská Baňa poslancovi môže byť priznaná odmena jednorázovo do výšky 200 Eur ročne. 

Finančné hospodárenie v roku 2019 neumožňovalo rokovať o odmenách poslancov na poslednom 

zasadnutí. Starostka obce navrhla prideliť mimoriadne odmeny podľa poslancom, ktorí sa zaslúžili 

o výstavbu detského ihriska a tím, ktorí sa organizačne podieľali na organizácii spoločenských, 

kultúrnych a športových podujatí v roku 2019. Odmeny budú poslancom vyplatené vo výplatnom 

termíne za mesiac január 2020.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 119/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 6 

Vzhľadom na skutočnosť, že riaditeľ základnej školy je práceneschopný, starostka obce 

oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva, že dňa 17. januára 2020 sa spolu s riaditeľom 

a hospodárkou základnej školy zúčastnili pracovného rokovania na Okresnom úrad v Banskej Bystrici, 

na odbore školstva s Ing. Alenou Šebjanovou, pracovníčkou oddelenia špecializovaných činností, ktorú 

oboznámili so situáciou normatívneho financovania základnej školy a s personálnych a organizačných 

obsadením. Na základe informácie hospodárky školy na financovanie mzdových výdavkov na I. stupni 

základnej školy je potrebné mesačne cca 5 500 Eur, na II. Stupni je to cca 14 tisíc Eur a na prevádzkové 

náklady je potrebné mesačne cca 2 100 Eur. Asistenti učiteľa sú financovaní samostatne, ale je potrebné 

ich mzdy dofinancovať z prostriedkov školy. Z tohto dôvodu je každomesačne potrebné 

dofinancovanie výdavkov približne 3 500 Eur. Na spomínanom pracovnom stretnutí sa dohodli s Ing. 

Šebjanovou, že urobí analýzu výdavkov a personálneho obsadenia základnej školy a na najbližšom 

stretnutí navrhne riešenia tejto situácie. Starostka obce doplnila informáciu o skutočnosť, že základná 

škola má uzatvorený splátkový kalendár na platby za poistné do sociálnej poisťovne v mesiaci 

december, na ktoré nemali na konci kalendárneho roka prostriedky, napriek tomu, že v dohodovacom 

konaní v novembri 2019 Ministerstvo školstva dofinancovalo normatívne prostriedky sumou 20 tisíc 

Eur. Starostka obce upozornila poslancov, že ak by boli potrebné personálne zmeny, ktoré by mali za 

následok ukončenie pracovného pomeru, pracovník má nárok na odstupné, ktoré nie je dofinancované 

od štátu. Na otázku poslankyne Mgr. Dovalovej, či majú pracovníci pracovné zmluvy na dobu neurčitú, 

odpovedala starostka obce, že všetci pracovníci majú pracovné zmluvy na dobu neurčitú a že už boli 

upravené pracovné pomery školníka a upratovačky na skrátené úväzky. Hlavná kontrolórka obce 

navrhla, aby sa stretnutie na odbore školstva uskutočnilo napriek pracovnej neschopnosti riaditeľa 

školy.  

Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o skutočnosti, že firmy 

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

na zaplatenie dvoch faktúr v sumách 102,48 Eur a 310,08 Eur za práce, ktoré boli realizované niekedy 

v priebehu roka 2018 na zariadeniach školskej jedálne. Obe faktúry neboli vystavené v čase realizácie, 

v základnej škole k nim neexistuje objednávka ani montážny list. Pracovníčka školskej jedálne p. 

Národová potvrdila, že p. Porubiak v roku 2018 realizoval opravu dvoch zariadení, ale nemá vedomosť 

o tom, kto práce objednával a potvrdzoval ich realizáciu. V tom období bola vedúcou školskej kuchyne 

p. Jendrálová a riadenie pracovníkov vykonávala p. Katreniaková, hospodárka. Obe pracovníčky už 

nie sú zamestnancami základne školy. Hlavná kontrolórka obce Ing. Fabová oboznámila poslancov 

s tým, že uvedenú situáciu už riešila s riaditeľom základnej školy. Vyzvali písomne dodávateľa prác 

na stretnutie a ohliadku miesta realizácie prác. Poslankyňa Ing. Alcnauerová navrhla skontrolovať, či 

nejde o duplicitne vystavené faktúry za už vykonanú práce a to tak, že vyhľadať všetky faktúry od 

tohto dodávateľa. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 120/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 7 

 Starostka obce informovala o podmienkach výzvy na poskytnutie dotácie na podporu  sociálnych 

a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020. 

Vlani sme tiež požiadali o dotáciu na bezbarierovú rampu ku komunitnému centru, ale boli sme 

neúspešní. V tomto roku sme spolu s učiteľkami základnej školy spracovali potreby základnej školy 

a materskej školy na doplnenie vybavenia učební, šatní, kuchyne a herne. Nakoľko bude materská 

škola rekonštruovaná a herňa bude pristavená vo väčšej výmere, bude potrebné zariadenie herne 

doplniť. Obec Rimavská Baňa v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Juraja Palkoviča 

v Rimavskej Bani dlhodobo vytvára podmienky, aby sa každé dieťa bez výnimky cítilo v škole dobre, 

aby do nej chcelo chodiť, aby ju považovalo za svoju. Výška požadovanej dotácie je 17 916 Eur 

a finančná spoluúčasť obce by bola 950 Eur. Rozpočet je spracovaný na konkrétne výdavky tovarov, 

ako napr. detské šatňové skrinky, lavice do šatne, ležadlá, stoly, stoličky, nábytková zostava, koberec, 



4 

umývadlá, preliezka, športové potreby, spoločenské hry, elektrický varný kotol. 3.2.2020 bol 

posledným dňom, kedy sa mohlo do výzvy zapojiť. V prípade súhlasu poslancov, bude potrebné 

dodatočne zaslať uznesenie ku žiadosti.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 121/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 8 

Ďalej starostka obce pokračovala s indikatívnou ponukou od OTP banky o poskytnutí 

kontokorentného úveru na účely preklenutia časového nesúladu v príjmoch a výdavkoch bežného 

rozpočtu  klienta s 1 ročnou splatnosťou. Obec Rimavská Baňa realizuje projekt miestnej občianskej 

poriadkovej služby a od registrácie sociálnej služby Komunitné centrum bude zamestnávať aj 

pracovníčky komunitného centra. To má za následok, že je časový nesúlad medzi mesačnými 

mzdovými výdavkami a refundáciou týchto výdavkov z projektu. Takáto situácia nastala napríklad na 

konci kalendárneho roka 2019, kedy uzatvorením štátnej pokladne neboli prostriedky, ktoré sme 

vynaložili na mzdy členov hliadky refinancované v roku 2019, ale budú až začiatkom mesiaca február 

v roku 2020. Medzitým už vznikli ďalšie výdavky na ich mzdy. Mesačné príjmy z podielových daní 

takto nebudú postačovať na náklady na mzdy a dotáciu na originálne kompetencie základnej školy. 

Tento nesúlad by nám pomohol prekonať kontokorentný úver, ktorý je ale potrebné vyrovnať 

v kalendárnom roku.  

Podmienky poskytnutia takéhoto úveru boli výsledkom rokovania výsledkom predloženej ponuky, 

kde je výška úveru 20 tisíc Eur, doba čerpania 1 rok od podpisu zmluvnej dokumentácie s možnosťou 

prolongácie na ďalšie obdobie, spôsob čerpania je priebežne debetnými operáciami na úverovom účte, 

poplatok za poskytnutie úveru vo výške 150 Eur, poplatok za nečerpanie úveru je 0.25 % a za vedenie 

úverového účtu je poplatok 5,80 Eur mesačne.  

Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so skutočnosťou, že obce a mestá riešia preklenutie 

časového nesúladu touto formou. Poslanci sa informovali ohľadne marže, ktorá je 1,23 % p.a. Poslanec 

Ľubomír Olšiak sa zdržal hlasovania o tomto uznesení.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 1 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 122/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 9 

Starostka obce informovala poslancov o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ing. 

Oľgy Fabovej na rok 2020. V prvom polroku bude kontrolovať hospodárenie základnej školy so 

zameraním na školskú jedáleň, bude pripravovať stanovisko k hospodáreniu za rok 2019 a záverečný 

účet obce a vybavovanie sťažností za II. polrok 2019. V druhom polroku bude kontrolovať 

hospodárenie obce, vyberanie miestnych daní a pripravovať stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 

2021 až 2023. Starostka obce vyzvala poslancov na doplnenie plánu práce hlavnej kontrolórky. 

Poslanci nemali žiadne návrhy.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 123/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 10 

Starostka obce v tomto bode vyzvala zamestnankyňu Ing. Janu Oravcovú, aby ozrejmila obsah 

Internej smernice starostky obce č. 1/2020 o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu na rok 2020. 

Zamestnankyňa informovala prítomných, že obec tvorí sociálny fond podľa podmienok 

ustanovených zákonom o sociálnom fonde a vyššej kolektívnej zmluve. Sociálny fond obec tvorí 

z 1,5 % z hrubých miezd zamestnancov obce. Tieto finančné prostriedky sa tvoria a odvádzajú každý 

mesiac na samostatný bankový účet. Poľa novej smernice platnej od 01.01.2020 Príspevok zo 

sociálneho fondu môžu zamestnanci využiť nasledovne: 1. hlavnou zmenou je zvýšený príspevok zo 

SF na 1 stravný lístok zamestnanca (hodnota 4,00 Eur) vo výške 0,60 z pôvodných 0,22 Eur; 2. 

v platnosti zostal nárok na čerpanie Vianočného príspevok vo výške 50 Eur 1 x ročne, ktorý bude 

poukázaný vo výplate za mesiac november v decembri príslušného kalendárneho roka - tento príspevok 
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môžu byť vyplatené len zamestnancom, ktorí sú v pracovnom pomere viac ako 3 mesiace a pomernou 

časťou podľa počtu odpracovaných mesiacov zamestnanca. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 124/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 

K bodu 11 

Bodom č. 11 pokračovala starostka obce v rokovaní o správe nezávislého audítora pre štatutárny 

orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidovane účtovnej jednotky Obce Rimavská Baňa k 31.12.2018. 

V liste obecnému zastupiteľstvu audítorka Ing. Katarína Karczagová uvádza, že overila stav vedenia 

účtovníctva, dlhodobý majetok, pohľadávky, záväzky, výnosy budúcich období, konsolidáciu 

a rozpočtové hospodárstvo. Obec v roku 2018 zaznamenala prírastok v neobežnom majetku v sume 

99 867,26 Eur, ide o rekonštrukciu miestnej komunikácie a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. 

Audítorka zistila rozdiel medzi stavom vykázaným v hlavne knihe a evidenciou dlhodobého majetku. 

Pri konsolidácii vzájomných transakcii konsolidujúce účtovné jednotky vykazujú rozdielne hodnoty. 

Audítorka doporučuje zahrnúť do plánu hlavnej kontrolórky obce preverenie hospodárenia školy so 

zameraním na príjmovú časť rozpočtu, evidenciu majetku a vykonanie inventarizácie majetku 

a záväzkov. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 125/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 

K bodu 12 

Starostka obce informovala prítomných poslancov OZ, že Okresný úrad Rimavská Sobota, 

katastrálny odbor príslušný rozhodovať o návrhu na vklad práv k nehnuteľnostiam do katastra 

nehnuteľností vydal dňa 16.1.2020 na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 18.12.2019 uzavretej účastníkmi 

konania Predávajúci: Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa, SR a Kupujúci: 

Marek Lubaj, Fľaková 18/26, 980 53 Rimavská Baňa, SR rozhodnutie, ktorým návrh na vklad zamieta. 

Dôvodom je, že nebola splnená zákonná podmienka prevodu majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z., a to rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva o prevode majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov. Prevod pozemku registra C-KN s parcelným číslom 1112/4, ostatná plocha o 

výmere 983 m2 bol schválený 4 prítomnými poslancami z celkové počtu 7 poslancov, čo nepredstavuje 

zákonom stanovenú trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v predmetný deň boli zúčastnení 4 poslanci. Dvaja sa ospravedlnili z dôvodu práceneschopnosti. 

Starostka obce navrhla predmetné uznesenie obecného zastupiteľstva zrušiť a rokovať o zmluve 

opätovne.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 126/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 

Rokovanie pokračovalo rokovaním o schvaľovaní 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 7. 

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.  

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 

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

Katastra nehnuteľností v Rimavskej Sobote.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 127/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 13 

 V tomto bode rokovania starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou p. Jarmily 

Bagačkovej o odkúpenie časti parcely, ktorá je vo vlastníctve obce Rimavská Baňa, ale má ju rodina 

Bagačkovcou v užívaní už od päťdesiatich rokov minulého storočia. Jedná sa o parcelu registra C-KN 

č. 1993/8 v katastri územia obce Rimavská Baňa oddeleného z parcely registra E-KN č. 1993/6 

zastavaná plocha podľa geometrického plánu č. G1 513/2019, ktorý nechala vypracovať Obec 

Rimavská Baňa a jeho obstaranie stálo 320 EUR. Geometrickým zameraním vzniknutý pozemok 

parcela registra C-KN č. 1993/8 o výmere 231 m2 by sa stal prebytočným majetkom obce Rimavská 

Baňa a navrhovaná cena za odkúpenie predmetne nehnuteľnosti by bola rovnaká, ako pri obdobnom 

vysporiadaní pozemkov v intraviláne obce, kedy boli na uvedených pozemkoch vybudované stavby, 

v tomto prípade oplotenie.  

Poslanci rokovali o predmetnom geometrickom pláne, ktorý bol vypracovaný tak, aby v ňom bola 

z predmetnej parcely oddelená parcela pre výstavbu budúceho chodníka od mosta po komunitné 

centrum. Z tohto dôvodu sa rozhodli, že cena prebytočnej nehnuteľnosti by bola navýšená polovicou 

výdavkov za obstaranie geometrického plánu tzn. 160 Eur. Poslanci schválili trvalú prebytočnosť 

majetku obce Rimavská Baňa pozemok, parcela registra C-KN č. 1993/8 v katastri územia obce 

Rimavská Baňa oddeleného z parcely registra E č. 1993/6 zastavaná plocha podľa geometrického plánu 

č. G1 513/2019 a zámer predaja prebytočného majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pretože pozemok svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 

stavbou súpisné číslo 106 v spoluvlastníctve žiadateľky, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina 

všetkých poslancov na základe § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov za účelom odpredaja tohto majetku žiadateľkou: a to pozemok parcela registra C-KN 

č. 1993/8 o výmere 231 m2 a v katastri územia obce Rimavská Baňa zapísaného na LV 439 v podiele 

1/1, kúpna cena je 1,20 Eur/m2  + započítanie nákladov na vypracovanie geometrického plánu. Poverili 

starostku obce zverejniť v zákonnej lehote najmenej 15 dní pred schvaľovaním odpredaja 

nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa pozemok, pozemok – záhrada, parcela registra C-KN 

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

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

zreteľa. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 128/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 14 

Starostka obce pokračovala žiadosťami občanov z ulice Repno o kúpu časti nehnuteľnosti vo 

vlastníctve obce Rimavská Baňa, ktoré priamo hraničia s ich nehnuteľnosťami. Občania k svojej 

žiadosti priložili geometrický plán.  

Jedná sa o žiadosť firmy Rimadrev o odpredaj majetku obce, pozemok – ostatná plocha, parcela 

registra C č. 1458/8 a pozemok – ostatná plocha, parcela registra C č. 1989/12 v katastri územia obce 

Rimavská Baňa, žiadosť Jána Oravca a manž. Ivety o odpredaj majetku obce, pozemok – ostatná 

plocha, parcela registra C č. 1458/9 a pozemok – ostatná plocha, parcela registra C č. 1989/10 v katastri 

územia obce Rimavská Baňa a žiadosť Mgr. Elena Polóniovej o odpredaj majetku obce, pozemok – 

ostatná plocha, parcela registra C č. 1458/7 a pozemok – ostatná plocha, parcela registra C č. 1989/11 

v katastri územia obce Rimavská Baňa. Vzhľadom na situáciu, že jedným zo žiadateľom je aj starostka 

obce, ozrejmila poslancom zastupiteľstva, že podľa § 9a ods. 6 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v platnom znení obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na 

fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci starostom obce. Uvedené ustanovenie vylučuje starostu iba z 

možnosti nadobudnúť veci z majetku obce len v tom prípade, keď sa realizuje tzv. priamy predaj. Podľa 

§ 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ustanovenia odsekov 1 až 7 sa 

nepoužijú pri prevode majetku obce, a to pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom 

osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná 
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zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej 

tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený 

počas celej tejto doby. 

Starostka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva, že nakoľko sa ona zúčastňuje 

rokovania obecného zastupiteľstva o veci, na ktorej má osobný záujem, oznamuje obecnému 

zastupiteľstvu svoj osobný záujem o kúpu nehnuteľností na ulici Repno pred hlasovaním o tejto veci. 

Jedná sa o pozemok parcela CKN 1458/7 Ostatná plocha o výmere 64 m2 a parcela CKN 1989/11 

Ostatná plocha o výmere 139 m2 v katastri územia obce Rimavská Baňa zapísaného na LV 211 

v podiele 1/1. 

Poslanci schválili trvalú prebytočnosť majetku obce Rimavská Baňa pozemok, parcely registra C 

č. 1458/7, 1458/8, 1458/9, v katastri územia obce Rimavská Baňa oddelených  z parcely registra C č. 

1458/3 druh pozemku ostatná plocha podľa geometrického plánu 51423707-1/2020 vyhotoveného dňa 

16.01.2020, Milanom Čajkom, autorizačne overeného 17.01.2020, Ing. Katarínou Ádámovou a  úradne 

overeného Ing. Michalom Lumnitzerom  dňa 21.01.2020 číslo G1 20/2020, trvalú prebytočnosť 

majetku obce Rimavská Baňa pozemok, parcely registra C č.  1989/10, 1989/11, 1989/12 v katastri 

územia obce Rimavská Baňa oddeleného z parcely registra C č. 1989/7 druh pozemku zastavaná plocha 

podľa geometrického plánu 51423707-1/2020 vyhotoveného dňa 16.01.2020, Milanom Čajkom, 

autorizačne overeného 17.01.2020, Ing. Katarínou Ádámovou a  úradne overeného Ing. Michalom 

Lumnitzerom  dňa 21.01.2020 číslo G1 20/2020. 

Poslanci schválili zámer predaja prebytočného majetku obce Rimavská Baňa parcela registra C 

č. 1458/6 a parcela registra C č. 1989/10 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože pozemok 

nachádzajúci sa v intraviláne obce Rimavská Baňa je pre obec nevyužiteľný, na pozemku nie je možné 

budovať samostatne stojace stavby a žiadatelia Ján Oravec a manž. Iveta sa o ne riadne starajú. 

Pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku parcele registra C č. 85/12 a 85/11, ktoré žiadatelia 

vlastnia a užívajú. Na schválenie zámeru je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov na základe § 9a, 

ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za účelom odpredaja tohto 

majetku žiadateľom: a to pozemok parcela CKN 1458/6 Ostatná plocha o výmere 76 m2 a parcela CKN 

1989/10 Ostatná plocha o výmere 219 m2 v katastri územia obce Rimavská Baňa zapísaného na LV 

211 v podiele 1/1, kúpna cena je 1,20 Eur/m2. 

Poslanci schválili zámer predaja prebytočného majetku obce Rimavská Baňa parcela registra C č. 

1458/8 a parcela registra C č. 1989/12 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože pozemok 

nachádzajúci sa v intraviláne obce Rimavská Baňa je pre obec nevyužiteľný, na pozemku nie je možné 

budovať samostatne stojace stavby a žiadateľ firma Rimadrev s.r.o sa o ne riadne stará. Pozemky sú 

bezprostredne priľahlé k pozemku parcele registra C č. 85/10, ktorú žiadateľ vlastní a užíva. Na 

schválenie zámeru je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov na základe § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona 

č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za účelom odpredaja tohto majetku žiadateľom: a to 

pozemok parcela CKN 1458/8 Ostatná plocha o výmere 87 m2 a parcela CKN 1989/12 Ostatná plocha 

o výmere 121 m2 v katastri územia obce Rimavská Baňa zapísaného na LV 211 v podiele 1/1, kúpna 

cena je 1,20 Eur/m2. 

Poslanci schválili zámer predaja prebytočného majetku obce Rimavská Baňa parcela registra C č. 

1458/7 a parcela registra C č. 1989/11 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože pozemok 

nachádzajúci sa v intraviláne obce Rimavská Baňa je pre obec nevyužiteľný, na pozemku nie je možné 

budovať samostatne stojace stavby a žiadateľ Mgr. Elena Polóniová sa o ne riadne stará. Pozemky sú 

bezprostredne priľahlé k pozemku parcele registra C č. 85/11, ktorú žiadateľ vlastní a užíva. Na 

schválenie zámeru je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov na základe § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona 

č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za účelom odpredaja tohto majetku žiadateľom: a to 

pozemok parcela CKN 1458/7 Ostatná plocha o výmere 64 m2 a parcela CKN 1989/11 Ostatná plocha 

o výmere 139 m2 v katastri územia obce Rimavská Baňa zapísaného na LV 211 v podiele 1/1, kúpna 

cena je 1,20 Eur/m2. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 129/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 15 

Starostka obce pokračovala v rokovaní zámerom obce Rimavská Baňa získať do vlastníctva obce 

nehnuteľnosti v okolí kultúrneho domu. Starostka obce predbežne rokovala s pánom Ľubomírom 

Ultisom, ktorý je vlastníkom parcely CKN č. 56/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 699 m2 

a rodinný dom súpisné číslo 38 v podiele 1/2. Druhý spoluvlastník pán Ján Ultis sa dlhodobo v obci 

nezdržiava a k jeho právam k nehnuteľnosti sú exekučné tituly. Starostka obce sa snaží s menovaním 

skontaktovať. V rodinnom dome žije teraz matka pán Ultisa, ktorá vzhľadom k svojmu veku 

a zdravotnému stavu nevie nehnuteľnosť udržiavať v dobrom stave a žiadala, aby jej obecný úrad 

pomohol nájsť ubytovanie, ktoré by dokázala zo svojho dôchodku zaplatiť. Nemá záujem ísť do 

domova sociálnych služieb. Pani Ultisová nemá trvalý pobyt v predmetnej nehnuteľnosti, ani v obci 

Rimavská Baňa. Dlhodobo sa však v obci zdržuje a starostka obce v spolupráci s firmou Rimadrev sa 

jej počas tejto zimy snažila pomôcť palivovým drevom. Poslanci vyjadrili svoj záujem o to, aby sa táto 

časť obce v budúcnosti využila na výstavbu a jedinou cestou ako to zabezpečiť je kúpa predmetnej 

nehnuteľnosti. V prípade ak by sa podarilo vyrokovať aj zámenu pozemkov s p. Kožiakovou, bol by 

zámer ešte reálnejší. Poslanci poverili starostku obce rokovať s pánom Ľubomírom Ultisom 

a vzhľadom k tomu, že podľa harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva je nasledujúci termín 

až o 2 mesiace, navrhli aby starostka obce zvolala zasadnutie obecného zastupiteľstva hneď po 

rokovaní s pánom Ľubomírom Ultisom.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 130/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 

K bodu 16  
V tomto bode bol predložený návrh poslanca obecného zastupiteľstva Petra Rapčana na kúpu 

prívesného vozíka valníkového s rezervným kolesom s držiakom, zakladacím klinom s držiakom 

a zosilnenou nápravou. Výhodou prívesných vozíkov s odnímateľnými bočnicami a uložením kolies 

pod ložnou plochou je možnosť prevozu rôznych varov presahujúcich rozmery vozíka. Potreba kúpy 

vozíka podľa poslanca vznikla zo skúsenosti, že musíme vozík na prevážanie stále požičiavať. 

Starostka obce reprodukovala žiadosť členov miestnej občianskej služby a aktivačných 

pracovníkov na kúpu vozíka za rider na prevoz plastov, ktoré každý štvrtok zvážajú spred domov 

obyvateľov. Je to služba, ktorá má priamy vplyv na mieru separácie, nakoľko si obyvatelia na ňu zvykli. 

Starostka upozornila na skutočnosť, že tento výdavok nie je plánovaný v rozpočte obce v tomto 

roku, preto bude možné ho realizovať až v čase, keď bude vypočítaný prebytok hospodárenia 

z minulého roka. V programe rokovania tohto zastupiteľstva je aj rozpočtové hospodárenie, v ktorom 

budú znížené príjmy aj výdavky rozpočtu na tok 2021 z dôvodu nižších podielových daní obci.  

Poslanci rokovali o potrebe kúpy plachty na bočnice vozíka, ale rozhodli sa ju nezakúpiť. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 131/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 

K bodu 17  

 Starostka obce informovala poslancov o návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2020. Nakoľko sa 

rozpočet schvaľoval v roku 2019 a vtedy nie je stanovená výška podielových daní na rok 2020, po 

zverejnení je predpokladaná výška o 5 771 € nižšia. Starostka obce navrhuje vykonať rozpočtové 

opatrenie č. 1/2020, ktorým sa zníži rozpočet obce Rimavská Baňa na rok 2020 vrátane rozpočtu 

príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácii  zriadenej obcou, v ktorom je výška rozpočtových príjmov 

celkom 813 292 Eur a rozpočtových výdavkov celkom 813 292 Eur. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 132/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 18  

 Starostka obce tlmočila  žiadosť obyvateľov na doplnenie smerových tabúľ v obci, ktoré sú 

zničené alebo odcudzené. Jedná sa hlavne na označenie smeru k uliciam Sever, Strana, Železničná 

a Kraskovská. Poslanci rokovali o predmetnom návrhu a súhlasili dobudovaním označenia.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 133/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 19 

Starostka obce oboznámila prítomných s technickým stavom budovy kultúrneho domu, ktorý sme 

museli v decembri riešiť urgentnou opravou zatekania strechy. Oprava bola hradená z rozpočtu obce 

v sume 404 Eur. Stav nehnuteľnosti v obci sa podarilo stabilizovať rekonštrukciou miestnej 

komunikácie v Repne, opravou strechy domu smútku, rekonštrukciou hasičskej zbrojnice, celkovou 

rekonštrukciou zdravotného strediska. V tomto roku sa chystá rekonštrukcia materskej školy. Zostáva 

nám tak budova kultúrneho domu, zatekanie strechy, skorodovaný odkvapový systém spôsobujú 

problémy s mokrými stenami. Dom je zapísaný v registri národných kultúrnych pamiatok ako pamätný 

dom, rodný dom Juraja Palkoviča. Hľadať zdroje na financovanie rekonštrukcie bude možné, ak 

budeme mať projektovú dokumentáciu. Na riešenie havarijného stavu strechy rozpočet obce nebude 

stačiť. Je pokrytý rovnakou krytinou ako bola na zdravotnom stredisku a tá bola vo veľmi zlom stave. 

V prípade ak by sme chceli využiť zdroje napríklad na zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov budeme musieť rokovať s pamiatkármi ohľadne možných postupov.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 134/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 20 

V nasledujúcom bode starostka obce pokračovala informatívnou správou o najbližšej akcii 

obecného zastupiteľstva a dobrovoľných hasičov. Dňa 22.2.2020 je naplánovaná „Fašiangová 

zabíjačka“. Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že rozdelenie úloh bude na spoločnom 

stretnutí v priebehu nasledujúceho týždňa. Stretnutia sa zúčastní aj pracovníčka obecného úradu, ktorá 

zabezpečí nákup. 

Starostka obce pozvala poslancov obecného zastupiteľstva na tradičné „Fašiangové stretnutie 

seniorov obce“, ktoré sa bude konať v piatok 7. februára 2020 o 16.00 hodine v kultúrnom dome.   

 

K bodu 21 

Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o priebehu zákazky Rekonštrukcia 

a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa, ktorá bola vyhlásená dňa 10.1.2020 

Výzvou na predkladanie ponúk zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dňa 

3.2.2020 Obec Rimavská Baňa zrušila postup zadávania zákazky na základe nesúladu, ktorý bol zistený 

v podkladoch pre vypracovanie ponuky.  Na základe bodu 17 výzvy si verejný obstarávateľ vyhradzuje 

právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky neuzavrieť zmluvu a zrušiť použitý 

postup zadávania zákazky. Následne verejný obstarávateľ Obec Rimavská Baňa pristúpi k zadaniu 

zákazky opätovne.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 135/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 22 

Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o postupe prác pri zriadení sociálne 

služby Komunitné centrum. Po kolaudačnom konaní nasledovalo posudzovanie k žiadosti o vydanie 

rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote a žiadosť 

o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb banskobystrického kraja na VÚC BB. 

Registráciu sme získali 31.1.2020. Starostka obce informovala, že v tomto čase čakáme na otvorenie 
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výzvy na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok národný projekt Komunitné služby v 

mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza. Po skúsenostiach 

so zamestnávaním členov miestnej občianskej poriadkovej služby si starostka obce uvedomuje veľkú 

dôležitosť výberu pracovníkov, ktorí budú mať nielen adekvátne vzdelanie na jednotlivé pozície, ale 

aj chuť pracovať, prispievať k zmierňovaniu napätí v komunite a byť neformálnym mediátorom 

prípadných konfliktov. Podľa starostky obce najzraniteľnejšou skupinou sú deti a aby bolo využívanie 

voľného času detí kultúrne a účelné, je nutné splniť dve podmienky. Prvou je existencia samotných 

možností na trávenie voľného času detí, a druhou je výchova k pozitívnemu tráveniu voľného času 

detí. Pri tento téme sa poslanci obecného zastupiteľstva informovali o živote rodiny, ktorá sa do obci 

prisťahovala koncom minulého roka z Brezna. Starostka informovala, že hliadka riešila niektoré 

incidenty, ako je vyberanie odpadkov z košov upozornením. Posledný incident sa stal, keď si občan 

nechal tašku s nákupom za krčmou a členka rodiny si ju zobrala. Uvedené už obec rieši v súčinnosti 

s políciou.  

Starostka obce informovala poslancov, že detská lekárka ordinuje v budove obecného úradu, 

nakoľko v zdravotnom stredisku, aj v komunitnom centre ešte chýbajú na oknách žalúzie. Získanie a 

všeobecného lekára do druhej ambulancie začala starostka rokovaním s mladou lekárkou, ktorá by sa 

mala čoskoro vyjadriť.  

Starostka obce informovala, že 31.1.2020 bola v komunitnom centre kontrola na mieste zo 

sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Ľudské zdroje a po kontrole bude uhradená 

posledná faktúra firmy Stavart, s.r.o..  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 136/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 23 

Starostka obce informovala o požiadavke, ktorá bola doručená prostredníctvom webovej aplikácie 

Odkaz pre starostku, aby boli hlásenia miestneho rozhlasu zverejňované na webovom sídle obce 

v textovom formáte. Starostka obce vysvetlila, že webový portál spravuje aj napĺňa textom ona. Náš 

web je spravovaný na Websupport-e vo wordpresse. Je to publikačný systém pre webstránky, nie je to 

klasický redakčný systém aký poskytujú profesionálne firmy ako produkt pre správu webu. Je to takto 

oveľa lacnejšie, platíme len priestor. Starostka obce už rokovala s firmami, ktoré poskytujú 

profesionálne riešenia pre obce, ale zdajú sa jej to zbytočné náklady, ktoré by zaťažili rozpočet obce. 

Do budúcna je potrebné počítať aj s týmto výdavkom, avšak umožnilo by to, aby jednotlivé kategórie 

spravovali aj pracovníci obce. Hlásenia obecného rozhlasu bude dopĺňať na webové sídlo obce. Hlavná 

kontrolórka upozornila, že to nie je štandard, ktorý musí obec spĺňať. Starostka obce vysvetlila, že pre 

správu obce je dôležité, aby sme boli nielen transparentný, ale umožnili občanom získavať informácie 

rôznymi formami. Zasielanie SMS správ je veľmi dobrý nástroj, ktorí občania žiadajú.  

Ďalej starostka obce pokračovala informáciou, že po odchyte túlavých psov z chovu našich 

občanov v poslednej dobe je veľmi veľkým problémom odchyt nechcených psov, ktoré nezodpovední 

chovatelia v obci nechajú. Je potrebné vybudovať karanténnu stanicu, vonkajšej klietky, kde by boli 

odchytené zvieratá do ich umiestnenie, či už v útulku, alebo u nových majiteľov. Poslanci rokovali 

o mieste umiestnenia klietky.  

 

K bodu 24 

V rámci bodu 24 neboli doručené obecnému úradu žiadne žiadosti od občanov. 

 

K bodu 25 

V rámci bodu 25 neboli žiadne interpelácie poslancov a pokračovalo sa k záverečnému bodu 

9. zastupiteľstva. 
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K bodu 26 

V záverečnom bode starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 9. zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Následne konštatovala, že boli vyčerpané všetky body programu rokovania 

a tak vyhlásila 9. zasadnutie za ukončené o 20:00 hod. 

 

 

Overovatelia zápisnice:  
 

Ján Kubaliak 

 

 

Peter Rapčan 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 

 

 

 

Mgr. Elena Polóniová  

starostka obce 


