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ZÁPISNICA 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 08.04.2019 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 odkúpenie pozemku EKN 1112/102 

6. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Rimavská Baňa na rok 2019 

7. Výmena okien obecného úradu 

8. Schválenie platu hlavnej kontrolórky obce 

9. Žiadosť o nákup vybavenia do školskej jedálne 

10. Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu 

11. Zaradenie parciel vo vlastníctve obce CKN 430, 439, 570 v zozname JPRL podľa platného 

programu starostlivosti o lesy 

12. Prechod vlastníctva nehnuteľného majetku parcely CKN 52/2 do majetku obce 

13. Poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu 

14. Cenová ponuka SSE na dodávku a montáž plynovej kondenzačnej technológie obecného úradu 

15. Protest prokurátora proti VZN Požiarny poriadok Obce Rimavská Baňa 

16. Projekt Boje SNP v Rimavskej doline o kótu HRB v roku 2019 

17. Správa o MR Sinec-Kokavsko a Rimava Rimavica 

18. Projekt Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa 

19. Projekt Miestna občianska poriadková služba v obci Rimavská Baňa 

20. Informácia o spracovaní projektovej dokumentácie detského ihriska  

21. Integrácia kamerového systému pri futbalovom ihrisku a cintoríne 

22. Stretnutie starostov obcí ohľadne zápisu do 1. ročníka základnej školy 

23. Podpora futbalu 

24. Interpelácie poslancov 

25. Záver 

K bodu 1 a) 

Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Rimavská Baňa, ktoré sa konalo dňa 8. apríla 

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 je zo zákona verejné, preto pozvánka bola doručená poslancom obecného zastupiteľstva, 

zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Rimavská Baňa v zákonom určenej lehote.  

Starostka obce privítala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Oznámila, že poslanec 

Peter Rapčan, sa vopred ospravedlnili a na zasadnutie OZ sa zo služobných povinností nedostaví. 

Poslankyňa Mgr. Natália Dovalová sa na zasadnutie dostavila neskôr. Privítala aj spoluobčanov obce 

p. J. Lubaja a p. M. Lubaja. Oznámila, že zasadnutia sa zúčastní aj hlavná kontrolórka obce Rimavská 

Baňa Ing. Oľga Fabová, ktorá príde neskôr.  

Konštatovala, že na zasadnutí je prítomných 5 poslancov, 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 

poslanci Pavel Hanuska a Ing. Jana Alcnauerová.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 39/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 2  

Starostka obce poslancom obecného zastupiteľstva vopred predložila pozvánku s návrhom 

programu 4. zasadnutie. Starostka obce na začiatku rokovania navrhla presunúť bod 12 ako bod 5 aby 

sa rokovalo o podanej žiadosti p. M. Lubaja, ktorý je prítomný. Ďalej navrhla poslancom doplniť 

rokovanie o bod 8 Schválenie platu hlavnej kontrolórky obce a bod 10 Správa zo zasadnutia komisie 

na ochranu verejného záujmu. 

Poslanci schválili návrh zmeny programu v tomto znení. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 40/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 3 

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Vladimíra Foľka a Ľubomíra Olšiaka . Poslanci 

návrh schválili. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 41/2018, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 4 

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

Uznesením č. 21/2018 – zvolení predsedovia zriadených komisii pri Obecnom zastupiteľstve mali do 

15. marca 2019 zabezpečiť ustanovujúce rokovanie – komisia sociálnych vecí komisie nezasadla - uzn. 

nesplnené. Uznesením č. 28/2018 – bol schválený nákup rebríka na strechu telocvične základnej školy 

- kúpa nebola zabezpečená – uzn. nesplnené. Uznesenie č. 35/2019 – poslanci OZ poverili starostku 

obce rokovaním s majiteľkou  nehnuteľnosti Mgr. Jolanou Geľovou o zámere na kúpu nehnuteľnosti 

„E“  parc. č. 1123, ktorá sa nachádza v areály základnej školy v podiele 1/1 – uzn. nesplnené. 

Na rokovanie sa dostavila poslankyňa Mgr. Natália Dovalová. 

Uznesením č. 38/2018 – poslanci OZ poverili starostku obce zistiť podmienky aktuálnej 

nemajetnosti povinného pri exekučnom konaní v súvislosti s evidovaním nedoplatkov z miestnych 

daní a poplatkov za tuhý komunálny odpad a zistiť záujem občanov obce o nádoby na pravidelný 

odvoz BRKO – v tejto súvislosti starostka obce požiadala zástupkyňu Ing. Janu Alcnauerovú aby spolu 

s p. Kubaliakovou zabezpečili spôsob zisťovania záujmu u občanov obce – uzn. nesplnené..  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 42/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 5 

Prítomní na začiatku bodu 5 privítali na rokovaní obecného zastupiteľstva hlavnú kontrolórku obce 

Ing. Oľga Fabovú, ktorá sa ospravedlnila za neskorší príchod. Starostka obce s prítomnými poslancami 

pokračovali v doplnenom bode rokovania. 

Žiadateľ M. Lubaj, informoval prítomných poslancov o žiadosti so zámerom o odkúpenie pozemku 

na parcele E-KN č. 1112/102, druh pozemku trvalý trávnatý porast, výmera pozemku 1 371m2 

vlastnícky podiel obce 1/2. Objasnil, že ide o pozemok vedľa parciel C-KN č. 1111/1 a č. 1111/2 vedľa 

starého mlyna, ktorý odkúpil od firmy Agrokol, spol. s r.o. a od roku 2018 je ich vlastníkom. Svoju 

žiadosť podal za účelom kúpy pozemku na podnikateľské účely a na usadenie sa v obci s rodinou 

v rodinnom dome, ktorý by postavil. Informuje tiež, že je pre neho dôležité rozhodnutie poslancov OZ, 

z dôvodu prípravy projektovej dokumentácie.  

 Starostka obce informovala, že ide o pozemok Obce Rimavská Baňa v spoluvlastníctve so 

Slovenskou republikou v podiele ½ - je to spoločná nehnuteľnosť v zmysle Zákona č. 97/2013 

o pozemkových spoločenstvách v správe pozemkového fondu, o ktorú sa dlhodobo staral p. Fikejz.  

Prítomní rokovali o predloženej žiadosti p. Lubaja a o stave či pozemok prebytočný je alebo nie je. 

Prioritou poslancov obce v tomto volebnom období je odkúpenie pozemkov do vlastníctva obce 

a zabezpečenie atraktívnejších podmienok na stavbu rodinných domov a prilákanie mladých rodín do 

obce. Ing. Jana Alcnauerová informovala, že v priemyselnej zóne nemôžu byť stavané rodinné domy 

iba zmenou územného plánu – mal by sa územný plán aktualizovať, oznámila že pri zámere stavania 

rodinných domov v uvedenej lokalite, môže byť problém povoľovanie vstupu z cesty 1. triedy. 

Starostka obce zistí dôvod spoločnej nehnuteľnosti v pozemkovoknižnej vložke. Poslanci spoločne 
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rozhodli, že o predaji budú rokovať po prerokovaní vzťahov na LV č. 437, parcela E-KN č. 1112/102 

na Katastri nehnuteľností SR. 

K bodu 6 

 Starostka obce informovala prítomných o predloženom pláne kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Rimavská Baňa na rok 2019: 

I. polrok 2019 – apríl: Stanovisko k hospodáreniu za rok 2018 (záverečný účet obce); Máj – Jún: 

Hospodárenie Základnej školy s materskou školou so zameraním na školskú jedáleň, výber 

poplatkov ŠKD a MŠ. 

II. Polrok 2019 – september: hospodárenie obce za I. polrok 2019, kontrola dodávateľských faktúr obce 

za obdobie 2018 a I. polrok 2019; október – november: kontrola vybavovania sťažností za I. Polrok 

2019, kontrola vedenia evidencie obyvateľstva; December: Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na 

rok 2020 – 2022, vykonanie finančnej kontroly na obecnom úrade.  

Vyzvala prítomných poslancov k podaniu otázok na plán kontrolnej činnosti. Poslanci OZ nemali 

k plánu hlavnej kontrolórky obce žiadne pozmeňujúce návrhy, otázky a plán schválili.  

 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 43/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 7 

Starostka obce pokračovala v rokovaní s témou výmeny okien na obecnom úrade. Informovala, že 

na zasadnutí vlády SR, dňa 19.03.2019 bolo predložené rozhodnutie o poskytnutí účelovej dotácie 

v sume 3 000 Eur na bežné výdavky na akciu „Výmena okien na obecnom úrade“ z Ministerstva 

financií SR v nadväznosti na bod C.1 uznesenia vlády SR č. 59 z 13. februára 2019. Dotáciu možno 

použiť do 31.12.2019. Na rokovaní jednali o tom, či sa vymení len časť okien alebo celá budova 

obecného úradu. Starostka obce  následne informovala, že na budove obecného úradu je potrebné 

vymeniť 23 okien v predpokladanej cene zákazky spolu s parapetmi, žalúziami, sieťkami a 

vyspravením stien v sume cca 8 000 Eur. 

Poslankyňa Mgr. Natália Dovalová prišla s myšlienkou, že montážne práce okien na obecnom 

úrade by vedel zabezpečiť aj p. Korytiak, ktorý v obci býva a s vykonanou prácou má skúsenosti. 

V prípade odsúhlasenia by prišiel priestory vymerať a išlo by o prijateľnejšiu sumu za osadenie a 

vyspravenie. Cenu za materiál by po vymeraní a určení technických parametrov nacenila firma 

Montag, s.r.o. z Rimavskej Soboty.  

Starostka konštatovala, že ak by sa obstarával materiál na okná na poschodí v zasadacej miestnosti, 

v rozhlasovej miestnosti, v sobášnej miestnosti a v miestnostiach na prízemí, potrebná by bola výmena 

17 okien a 19 žalúzií, v tom prípade by sa jednalo o sumu cca 4 620 Eur, čo by predstavovalo 

spoluúčasť obce 1 600 Eur. K záveru tejto informácie starostka obce konštatovala, že predchádzajúce 

obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 15/2015 prerokovalo a súhlasilo s výmenou okien na budove 

obecného úradu z rozpočtu obce.  

Poslanec Vladimír Foľk mal otázku, či nie je v pláne zamúrať medziposchodie na obecnom úrade, 

konštatoval, že v tej časti obecného úradu je v zimnom období takmer najväčší únik tepla. Starostka 

obce poznamenala, že to v pláne zatiaľ nie je a bol by to veľký stavebný zásah.  

Poslanci OZ, tému zamúrania medziposchodia, nechali na neskoršie prerokovanie 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 44/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 8 

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

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

mzdovú a personálnu agendu obecného úrad, aby informovala o zmene a o výpočte mzdy hlavného 

kontrolóra obce.  

Zamestnankyňa obecného úradu informovala, že zo štatistických údajov je známa priemerná 

nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2018 vo výške 1 013 Eur. 

Výpočet mesačnej mzdy hlavnej kontrolórky obce sa prepočítava nasledovne: 1 013,00 x 1,28 

(koeficient) x  0,1 (úväzok) = po zaokrúhlení 130,00 € /mesačne Brutto. 
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Plat mesačne: 130,00 Eur v hrubom, nakoľko sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Určený plat 

hlavného kontrolóra obce na rok 2019 je s účinnosťou od 01.01.2019. 

Poslanci obecného zastupiteľstva porozumeli a informáciu zobrali na vedomie.  

 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 1 
Za: Ing. Jana Alcnauerová, Vladimír Foľk, Pavel Hanuska, Ján Kubaliak, Mgr. Natália Dovalová 

Zdržal a hlasovania: Ľubomír Olšiak 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 45/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 9 

V rokovaní pokračovala starostka obce o žiadosti o nákup vybavenia do školskej jedálne v ZŠ 

s MŠ Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani. Vedúca jedálne p. Kulišeková žiada o zakúpenie nového 

varného kotla z dôvodu nefunkčnosti súčasného. V žiadosti uvádza zakúpenie nového plynového 

varného kotola v objeme 85 l, s uvedením priebežnej cenovej ponuky vo výške 1 970 Eur bez DPH. 

Ďalej v prílohe žiadosti uvádza aj zoznam riadov, ktoré sú potrebné na vybavenie školskej jedálne a to: 

1. Hrniec vysoký s pokrievkou (nerezový) - 1 ks (36,6 l) predpokladaná suma 91,80 Eur; 2. Hrniec 

nízky s pokrievkou (nerezový) - 1 ks (12,90 l) predpokladaná suma 56,90 Eur; 3. Rajnica na omáčku 

(nerezová) - 1 ks (3,00 l) predpokladaná suma 30,11 Eur; 4. Taniere hlboké (tvrdené sklo 240 mm) - 

50 ks predpokladaná suma 40,00 Eur; 5. Taniere plytké (tvrdené sklo 250 mm) - 30 ks predpokladaná 

suma 18,00 Eur; 6. Poháre duritové (0,230 dcl) - 60 ks predpokladaná suma 22,80 Eur. Uvedené sumy 

sú bez DPH. 

V rámci uvedenej žiadosti, starostka obce pripomenula, že deti v poslednom ročníku materských 

škôl majú obedy zadarmo od januára 2019 a žiaci základných škôl od septembra 2019. Žiadosť 

o zakúpenie uvedeného vybavenia úzko súvisí s novelou zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, z ktorej bude dotácia vo výške 1,20 Eur na každé dieťa za každý 

deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na 

vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu. Z uvedeného dôvodu je potrebné dokúpiť aj vybavenie 

školskej jedálne a vymeniť nefunkčný kotol v školskej kuchyni.  

Poslanec Ján Kubaliak mal otázku na výšku výdavkov z obce na ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča. 

Starostka obce informovala, že mesačne ide na výdavky originálnych kompetencií obce suma 6 224,00 

Eur (na platy a prevádzkové náklady materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne), ostatné 

financie prichádzajú z Okresného úradu odbor školstva a z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. 

Pripomenula, že podielové dane, ktoré prichádzajú obci sú o 40 % - 45 % vyššie z dôvodu, že vo obci 

máme a prevádzkujeme ZŠ s MŠ. Dostávame takto vyššie podielové dane, ktoré nám pomáhajú 

financovať školu. Oznámila, že aktuálna kapacita jedálne je cca 50 žiakov, nakoľko máme 70 žiakov 

od septembra 2019 sa prestravujú v 2 fázach. Podľa názoru starostky obce vzniknuté a vrátené 

preplatky energií originálnych kompetencií by sa mohli využiť na obstaranie požadovaného vybavenia 

školskej jedálne a kuchyni.  

Prítomní poslanci rokovali o žiadosti o dotáciu na vybavenie školskej jedálne a kuchyni. 

Konštatovali, že výmena kotla je nemalá investičná záležitosť. Zvažovali opravu kotla, ktorú napokon 

zamietli z dôvodu že pri servise môže ísť o sumu aj cca 1 500 Eur. Po prerokovaní o oznámených 

informáciách poslanci schválili poskytnutie dotácie v čiastke 300 Eur na vybavenie a zvýšenie 

kapitálových výdavkov obce na nákup varného kotla v predpokladanej výške 2 500 Eur s DPH.  

 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 46/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 10 

 V tomto bode starostka obce vyzvala predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri 

Obecnom zastupiteľstve v Rimavskej Bani - Jána Kubaliaka, aby informoval o činnosti z I. zasadnutia 

jeho komisie. 

Predseda komisie J. Kubaliak informoval, že zasadnutie sa konalo dňa 28.marca 2019 a prítomní 

boli predseda a dvaja členovia komisie: P. Hanuska a P. Rapčan. Hlavným dôvodom I. zasadnutia, bolo 

vykonanie kontroly podľa ustanoveného Zákona č. 375/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verených funkcionárov za kalendárny rok 2018. Starostka obce Rimavská Baňa 

doručila dňa 14.03.2019 „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 
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2018“ – ktoré bolo predmetom kontroly. Komisia pristúpila k otvoreniu obálky a zobrala na vedomie 

oznámenie starostky obce, komisia konštatovala, že oznámenie bolo predložené v termíne, 

v určenom rozsahu a majetkové pomery verejnej funkcionárky Mgr. Eleny Polóniovej – starostky obce 

Rimavská Baňa spĺňajú podmienky uložené Zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  

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

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 47/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 11 

Prítomní pokračovali bodom 11 s témou „Zaradenie parciel vo vlastníctve obce C-KN 430, 439, 

570 v zozname JPRL podľa platného programu starostlivosti o lesy“. Starostka obce informovala 

poslancov o tom, že lesné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce by obec mala obhospodarovať alebo 

prenajímať. Oznámila, že Urbariát pozemkové spoločenstvo Rimavská Baňa má záujem prenajímať 3 

parcely obecných lesov.  

K tejto situácii sa vyjadrila aj hlavná kontrolórska obce a zo skúseností odporúča obecnému 

zastupiteľstvu vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prenájom týchto pozemkov aj ostatných pozemkov 

vo vlastníctve obce, ornej pôdy a trvalých trávnych porastov. Vo verejnej súťaži nie sú presne 

stanovené sumy, a úspešný nájomca je ten, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za m2 prenajatej plochy. Pri 

verejnej obchodnej súťaži je potrebné pripraviť podmienky súťaže. Ďalšou možnosťou je predaj.  

Poslanci OZ súhlasia s vyhlásením verejnej obchodnej súťaže. Starostka obce informovala, že ide 

o plochu cca 19 800 m2 (Orná pôda 6 624 m2 a TTP 13 193 m2), navrhuje v spolupráci s hlavnou 

kontrolórkou obce pripraviť podmienky, ktoré budú predmetom rokovania nasledujúceho zasadnutia 

OZ.  

K bodu 12 

Starostka obce v tomto bude informovala prítomných o prechode vlastníctva nehnuteľného 

majetku parcely C-KN 52/2 do majetku obce. Oznámila, že Okresný úrad Banská Bystrica ako dočasný 

správca nehnuteľného majetku štátu posúdil možnosť prechodu vlastníctva majetku vedeného na LV 

č. 64, kde je ako správca podielu ½ vedený MNV Rimavská Baňa. Pri nehnuteľnostiach vedených na 

LV č. 2 bude delimitácia možná len na pozemky C-KN č. 1989/1 a 1989/7, ostatné pozemky sú 

delimitované do správy iných správcov SPF a Lesy SR. Protokolom č. 4/2019/MPO bude parcela C-

KN 52/2 prevedená Obci Rimavská Baňa. Jedná sa o parcelu v nádvorí kultúrneho domu. Ďalšie 

parcely sú v lokalite na ulici Repno za rodinnými domami.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 48/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 13 

Rokovanie pokračovalo s témou poskytnutia podpory formou dotácie z environmentálneho fondu 

za účelom podpory na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok 

prostredníctvom využívania elektromobilu. Predmetom podpory je nákup nových vozidiel s 

elektrickým pohonom (elektromobilov). Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového doposiaľ 

neregistrovaného vozidla v Slovenskej republike, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej 

značky (zástupca značky je autorizovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky). 

Starostka obce oznámila, že maximálna výška podpory formou dotácie na činnosť je 10 000,00 

EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo 

strany žiadateľa. Projekt, na realizáciu ktorého žiadateľ žiada o podporu formou dotácie v rámci 

predloženej žiadosti, je možné realizovať v období od 15.03.2019 maximálne však do 29.11.2019. 

Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali možnosť poskytnutia dotácie z environmentálneho 

fondu, zhodnotili zakúpenie elektromobilu za nákladný a nesúhlasia s jeho zakúpením.  

K bodu 14 

Ďalej starostka obce informovala o zaslaní cenovej ponuky na dodávku a montáž plynovej 

kondenzačnej technológie pre obec Rimavská Baňa od dodávateľa Stredoslovenská energetika, a.s.. 
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Jedná sa o kotol typové označenie Vitodens 2x45 kW kaskáda výrobca Viessmann GmbH ,Nemecko. 

Financovanie je rozložené do 60 splátok mesačne 680 €. Súčasťou dodávky je technická dokumentácia, 

montáž, inštalácia zariadenia, 5 ročná záruka a servisné prehliadky a to v celkovej čiastke 40 800 Eur.  

Nakoľko bol na rokovaní prítomní aj p. Ján Lubaj, ktorý pracuje v plynárenskej oblasti, z jeho 

pohľadu, je to dobrá ponuka ale nie pre obec. Podľa informácií kondenzačný kotol by bolo možné 

obstarať v cca sume 2 000 Eur. Poslanci porozumeli s obsahom cenovej ponuky avšak ponúknutú cenu 

nepovažujú za atraktívnu  pre obec, bol by to nie lacný záväzok. Prešli teda bodom 15.  

 

K bodu 15 

Starostka obce informovala o proteste prokurátora proti VZN č. 2/2018 Požiarny poriadok obce 

Rimavská Baňa. V odôvodnení protestu z 13.12.2018 bol uvedený správny text ustanovenia, ale 

nesprávne označenie §-znenia. Požiarny poriadok a § 4 ods. 8 VZN č. 2/2018 (rozhoduje o uložení 

pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie obce, napr. „Požiarny poriadok 

obce“, alebo. nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce 

poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej 

mimoriadnej udalosti) sa zruší. Poslanci zobrali na vedomie protest prokurátora a potrebu zrušenia 

vyššie uvedeného.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 49/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 16 

Obecné zastupiteľstvo so starostkou obce pokračovali v rokovaní o „Projekte Boje SNP 

v Rimavskej doline o kótu HRB v roku 2019“.  Starostka obce informovala, že akcia sa bude konať 

21. septembra 2019 ide o spoluorganizované podujatie Mikroregiónu Rimava a Rimavica v spolupráci 

s obcou Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Lehota nad Rimavicou, Kociha. 

Prvé stretnutie organizačného výboru spoločne s klubom sa konalo dňa 27. marca 2019. 

Rekonštrukcia bojov SNP v Rimavskej doline o kótu Hrb sa bude konať na tom istom mieste ako pred 

dvomi rokmi. Menšie obce do 500 obyvateľov prispejú finančnou spoluúčasťou 200,00 Eur a väčšie 

obce nad 500 obyvateľov 500,00 Eur.  

Spoločne jednali o parkovaní áut pre návštevníkov. Starostka obce informovala, že objekt kde bolo 

v roku 2017 zabezpečené parkovanie je aktuálne stavebným pozemkom firmy Kamenárstvo Ulický, 

s.r.o., kde prebiehajú stavebné práce a priestor nie je možné využiť. Parkovanie nebolo na zasadnutí 

dohodnuté. Poslanci a pýtali, ako bude zabezpečené občerstvenie a výčap. Starostka obce informovala, 

že na pracovnom stretnutí dohodli varenie pre hostí dobrovoľníkmi z jednotlivých obcí, ktoré 

zabezpečia občerstvenie. Poslanci kládli dôraz na zabezpečenie výkonných elektrocentrál. Obec 

Rimavská Baňa zabezpečí ubytovanie pre členov klubov vojenskej histórie a ich stravovanie vo 

vlastnej réžii.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 50/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 17 

Starostka obce poskytla informácie o konaných výročných členských schôdzach Mikroregiónu 

Rimava-Rimavica a Mikroregiónu Sinec-Kokavsko. V priebehu mesiaca marca 2019 sa uskutočnili 

výročné členské schôdze oboch mikroregiónov. Na oboch boli zvolení noví štatutári združení: MR 

Sinec-Kokavsko bola za predsedkyňu zvolená Mgr. Zlatica Kaštanová, starostka obce Klenovec 

a podpredsedom sa stal Ing. Ján Chromek, starosta obce Kokava nad Rimavicou. MR Rimava a 

Rimavica bola za predsedkyňu zvolená Mgr. Zuzana Studencová, starostka obce Čerenčany 

a podpredsedami sú Mgr. Elena Polóniová a Ján Matej, starosta obce Ožďany. Najbližšou spoločnou 

mikroregionálnou akciou je „Deň zeme 2019“, ktorý sa uskutoční 13. apríla 2019 (sobota). Všetci sú 

pri pomoci zveľadenia nášho životného prostredia pozvaní, zraz obyvateľov obce Rimavská Baňa je 

pred Obecným úradom o 9:00 hod. pre účastníkov bude zabezpečený obed (guľáš) v obci Kociha.  

 

K bodu 18 
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Starostka obce informovala o priebehu projektu „ Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská 

Baňa“. Zmluva s firmou STAVART, s.r.o. bola podpísaná 19.3.2019 a bola zaslaná na kontrolu ex-

post riadiacemu orgánu. Po ukončenej kontrole bude stavba odovzdaná na rekonštrukciu (do konca 

mesiaca Apríl 2019). Ambulancia pediatra je presunutá počas rekonštrukcie do budovy obecného úradu 

na prízemie v malej zasadacej miestnosti. V piatok 29. marca 2019 bola podaná žiadosť na regionálny 

príspevok v oblasti Zvýšenia investícií do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie 

atraktivity územia a kvality služieb, opatrenie Pilotné programy svojpomocnej výstavby a 

rekonštrukcie pre aktivizáciu marginálnych sociálnych skupín. Žiadosť o príspevok je výške 82 229,47 

Eur na rekonštrukciu časti zdravotného strediska a bezbariérovej rampy. 

K bodu 19 

Ďalej starostka informovala o pokračovaní projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci 

Rimavská Baňa“. V rámci novej výzvy sa obec zapojila do projektu, ktorý zohľadňuje aj zvyšovanie 

nákladov a zmeny minimálnej mzdy zamestnancov, čo v pôvodnom projekte zahrnuté nebolo a tiež 

bude poskytnutý vyšší príspevok na paušálne výdavky z 25% na 40%. Dňa 22.03.2019 bolo obci 

doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP kód výzvy OPLZ-PO5-2018-1 vo výške 

98 747,26 Eur. Návrh zmluvy o NFP s MV SR zatiaľ nebol zaslaný. Pracovno-právne vzťahy podľa 

usmernenia môžu pokračovať, výberové konanie na nových členov nie je podmienkou. Zmluva bude 

na dobu 24 mesiacov.  

 
K bodu 20 

Starostka obce pokračovala bodom o spracovaní projektovej dokumentácie na vybudovanie 

detského ihriska. Starostka obce informovala, že nie je pravdou, že sa robia projekty, ktoré sa 

nerealizujú a sú zbytočným výdavkom obce. Obecný úrad spracoval nasledovné dokumentácie, prvou 

bola projektová dokumentácia vyhotovená pre projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno“, 

v roku 2015 – projekt úspešne zrealizovaný; 2. projektová dokumentácia bola vyhotovená pre projekt 

„Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice“, v roku 2017 – projekt úspešne zrealizovaný; 3. projektová 

dokumentácia bola vyhotovená pre projekt „Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa“, 

v roku 2017 – projekt úspešný v štádiu realizácie; 4. projektová dokumentácia bola vyhotovená pre 

projekt „Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa“ – projekt v štádiu 

hodnotenia MV SR.   

Ján Kubaliak oznámil, že miesto detského ihriska príde ohliadnuť technik, dňa: 17.04.2019  kvôli 

osadeniu komponentov a úpravy povrchu ihriska okolo komponentov. Cenová ponuka bude 

vyhotovená po ohliadnutí priestorov. Poslanci rokovali o zmene miesta na umiestnenie detského 

ihriska. Vhodnou plochou je priestor vedľa vchodu do obecného úradu smerom k hlavnej ceste, ktorý 

je nevyužitý. Osadenie komponentov detského ihriska bude možné po rozobratí dlažby v tejto časti 

námestia. 

 
K bodu 21 

Ďalej starostka obce informovala o integrácii kamerového systému pri futbalovom ihrisku 

a cintoríne. Starý kamerový systém z obecného úradu bol presunutý na futbalové ihrisko a na cestu 

k cintorínu. Integráciou kamerového systému do systému na obecnom úrade by sme získali online 

prenos na pracovisku miestnej občianskej poriadkovej hliadky a záznam v dobrej kvalite, nakoľko 

staré kamery takýto záznam neposkytujú. Cenová ponuka na integráciu je v sume 2 499,80 Eur.  

Uznesenie OZ č. 277/2018 schválilo pripojenie 4 kamier z ihriska ku kamerovému systému obce z 

finančných prostriedkov obce.  

Plánuje sa spracovanie projektovej dokumentácie k dobudovaniu kamerového systému obce do 

lokalít kultúrneho domu, hasičskej zbrojnice a komunitného centra „Kamerový systém obce Rimavská 

Baňa 3. etapa“. Informovala aj o vyhlásenej Výzve č. II. KMV 2019 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite podľa 

§2 písm. d) zákona č.  526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, ktorou 
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by bolo možné rozšíriť kamerový systém obce do lokalít Kultúrneho domu, Hasičskej zbrojnice, 

Zdravotného strediska, križovatka smer Hnúšťa, cesta smer Kraskovská.  

K bodu 22 

Starostka obce informovala prítomných, že sa dňa 22. marca 2019 uskutočnilo stretnutie starostov 

okolitých obcí za účelom rokovania o snahe zvýšenia počtu prihlásenia potenciálnych prvákov ZŠ 

s MŠ Juraja Palkoviča v obci Rimavská Baňa. Dňa 8.4.2019 sa uskutoční zápis školákov do 1. ročníka, 

v prípade prihlásenia dostatočného počtu žiakov, by bolo možné na prvom stupni otvoriť tri triedy 

namiesto doterajších dvoch. Starostka obce v rámci tohto bodu oznámila o výsledkoch stretnutia so 

starostami okolitých obcí. Na stretnutí konštatovali, že kvalita a úroveň vyučovania v našej ZŠ s MŠ 

je dobrá, prijateľná, akceptovaná a učitelia sú angažovaní, z tohto hľadiska výhrady nie sú žiadne.  

 

K bodu 23 

Starostka obce informovala o záujme zo strany Slovenského futbalového zväzu, ktorý sa zúčastnili 

na zasadnutí Radu ZMOGAMu, kde predstavili „Strategický plán rozvoja futbalu 2018-2022“. Ich 

cieľom je znovuobnovenie regionálneho futbalu v obciach. V pláne majú podporiť záujemcov 

o obnovenie futbalových klubov materských škôl, základných a stredných škôl ako aj amatérske 

futbalové kluby alebo hobby futbal. Taktiež chcú podporiť aj rekonštrukcie tribún, futbalových bránok 

a priestorov šatní. Predpokladom poskytnutia dotácie je registrácia hráčov zo základnej školy alebo 

mladších hráčov. Starostka obce pripomenula, že riaditeľ ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča má trénerský kurz 

a vyučuje telovýchovu. Vyzvala poslancov o snahu nájsť žiakov na založenie klubu, aj z iných 

okolitých obcí. Poslanci OZ konštatovali, že TJ Slovan Rimavská Baňa, Právna forma Združenie je 

stále registrovaným združením, ktorý by nebolo zlé v prípade záujmu žiakov obnoviť.  

 

K bodu 24 

V súvislosti s týmto bodom a v rámci zveľaďovania životného prostredia mala poslankyňa Mgr. 

Natália Dovalová podnet na p. Dirbáka na odstránenie znečistených oblastí začínajúcej skládky 

nebezpečného odpadu viditeľnej aj z hlavnej cesty smerom k lesu na ulici Kraskovská.  

Starostka obce v rámci tohto bodu spomenula aj akciu „Výstup na Sinec 2019“, ktorá sa uskutoční 

dňa 27.04.2019 (sobota). Akcia je celodenná a občania z obce Rimavská Baňa sa presunú vlakom do 

Rimavského Brezova odkiaľ bude spoločná cesta na horáreň u Faba.  

Ďalšou plánovanou akciou je stavanie mája, poslanci obce tohtoročný máj už zabezpečili.  

Ing. Jana Alcnauerová mala otázku na pracovný čas Členov miestnej občianskej poriadkovej služby 

pre obec Rimavská Baňa, z dôvodu potreby priebežného upozorňovania spoluobčanov o zákaze 

spaľovania. Starostka obce informovala, že pracujú v dvojzmennej prevádzke počas pracovných dní 

od 6:30 h. – 14:00 h. a 14:00 h. – 21:30 h. a niektorí občania boli poučení avšak 

nerešpektujú upozornenia členov.  

 

K bodu 25 

V záverečnom bode starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 4. zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že boli vyčerpané všetky body programu rokovania a tak 

vyhlásila 4. zasadnutie za ukončené o 19:30 hod. 

 

Overovatelia zápisnice:  
 

Ing. Jana Alcnauerová 

 

Pavel Hanuska 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 

Mgr. Elena Polóniová  

starostka obce 


