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ZÁPISNICA 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 03.06.2019 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. Príspevok na oslavy založenia základnej školy 

6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2008 o určení spoločného školského obvodu základnej školy 

7. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami Obce Rimavská Baňa  

8. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Rimavská Baňa  

9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2018 

10. Záverečný účet obce Rimavská Baňa za rok 2018 

11. Dohoda o odovzdaní parciel vo vlastníctve obce CKN 430, 439, 570 od Urbariátu, pozemkové 

spoločenstvo Rimavská Baňa 

12. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela EKN 1112/102 

13. Kúpa pozemku parcela EKN 1123 LV 115 

14. Cenová ponuka štúdie dispozičné riešenie parkoviska pri fare 

15. Výzva na dotáciu zo ŠR na dobudovanie kamerového systému  

16. Projekt Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa 

17. Projekt Miestna občianska poriadková služba v obci Rimavská Baňa 

18. Informácia o projekte detského ihriska  

19. Žiadosť o povolenie športovo-motoristickej akcie 28.-29. jún 2019 

20. Informácia o odbornej exkurzii Mikroregiónu Rimava a Rimavica po území MAS Biela Orava 

21. Interpelácie poslancov 

22. Záver 

K bodu 1 a) 

Piate zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Rimavská Baňa, ktoré sa konalo dňa 3. júna 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, 

riaditeľovi základnej školy, hlavnej kontrolórke obce, zverejnená na úradnej tabuli a na webovom sídle 

obce Rimavská Baňa v zákonom určenej lehote.  

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

Ľ. Olšiak a poslankyňa Mgr. Natália Dovalová, sa vopred ospravedlnili a na zasadnutie ObZ sa 

dostavia neskôr. Privítala aj spoluobčanov obce p. J. Lubaja a p. M. Lubaja, Bc. M. Szabóovú 

a prítomných zamestnancov obce. Oznámila, že hlavná kontrolórka obce Rimavská Baňa Ing. Oľga 

Fabová a riaditeľ ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča sa vopred ospravedlnili, že sa 5. zasadnutia nezúčastnia.  

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 Vladimír Foľk a Peter Rapčan.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 51/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 2  

Starostka obce poslancom obecného zastupiteľstva vopred predložila návrh programu 

5. zasadnutia. Poslanci OZ nemali žiadne pozmeňujúce návrhy programu rokovania. Starostka obce 

oznámila, že v bode 6 na pozvánke bol uvedený zlý rok v čísle VZN, správne má znieť: „Dodatok č. 1 

k VZN 1/2008 o určení spoločného školského obvodu základnej školy“. Ďalej navrhla doplniť ako bod 

20 „Informáciu o odbornej exkurzii Mikroregiónu Rimava a Rimavica po území MAS Biela Orava“.  

Poslanci OZ schválili doplňujúci bod a rokovanie v tomto znení.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 52/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 3 

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Janu Alcnauerovú a Pavel Hanuska. 

Poslanci návrh schválili. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 53/2018, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 4 

Na začiatku rokovania o 4. bode prišla poslankyňa Mgr. Natália Dovalová. Po privítaní spoločne 

pokračovali v rokovaní. Pri kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí ObZ, starostka 

obce informovala, že Uznesenie č. 44/2019 – výmena okien na budove obecného úraduje je v realizácií 

- uzn. splnené. Uznesením č. 46/2019 – bola schválená dotácia na nákup vybavenia pre zariadenie 

školského stravovania a pre zakúpenie varného kotla do školskej kuchyni, ku obstaraniu nedošlo – uzn. 

nesplnené.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 54/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 5 

Starostka obce informovala o doručenej pozvánke pre poslancov ObZ, od riaditeľa ZŠ s MŠ 

Mgr. Vojtecha Eleka na slávnostnú akadémiu. Ing. Jana Alcnauerová predniesla znenie pozvánky na 

60. výročie založenia ZŠ s MŠ a 10. výročie udelenia čestného názvu, ktoré sa bude konať dňa 

14.06.2019 (piatok) od 10:00 v Kultúrnom dome v Rimavskej Bani. Oslavy začnú v Kultúrnom dome, 

druhá časť oslavy bude v základnej škole, kde bude pripravená recepcia pre pozvaných hostí – aj pre 

poslancov ObZ.  

Starostka obce pokračovala v hlavnej súčasti tohto bodu, ktorou je schvaľovanie poskytnutia dotácie 

obce na túto akciu. Predchádzajúce zastupiteľstvo pre roky 2014 – 2018 schválilo poskytnutie dotácie 

avšak výška určená nebola. Preto vyzvala poslancov rozhodnúť o sume, ktorú obec na akciu prispeje.  

Starostka obce informovala, že škola sa snaží získať prostriedky. Finančným darom prispela firma 

RIMADREV, s.r.o. a AGROKOL, spol. s r.o.. Základná škola by potrebovala ešte približne 1 500 Eur.   

Poslanci spoločne rozhodli prispieť finančnou dotáciou vo výške 700 Eur. Schválením dotácie bude 

potrebné urobiť rozpočtové opatrenie schváleného rozpočtu na rok 2019, nakoľko táto suma plánovaná 

nebola.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 55/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 6 

Rokovanie pokračovalo témou: Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2008 o určení spoločného školského 

obvodu základnej školy. Dodatok č. 1 k VZN 1/2008 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.05.2019. 

Platné všeobecne záväzné nariadenie Obce Rimavská Baňa obsahuje dva školské obvody pre Základnú 

školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Dodatkom je potrebné určiť obvody z dôvodu, že žiak plní 

povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak 

zákonní zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú školu a to so súhlasom riaditeľa ZŠ do ktorej sa hlási. 

Školský obvod základnej školy tvorí územie obcí, ktoré požiadali o určenie spoločného školského 

obvodu. Dohody o určení školského obvodu sú od r. 2008 uzatvorené s obcami: Lehota nad Rimavicou, 
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Rimavské Zalužany, Rimavské Brezovo, Horné Zahorany, Lukovištia, Babinec, Kraskovo, Nižný 

Skálnik, ďalej Kyjatice a Kociha (od mája 2019 obec požiadala o spoločný školský obvod). Školské 

obvody sú dôležité aj preto, že na základe nich sa uhrádzajú cestovné náhrady na hromadnú dopravu 

detí do základnej školy. Obec Kociha doteraz nebola v našom školskom obvode a preto nemohli mať 

hradené tieto cestovné náhrady. Poslanci hlasovali a schválili návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2008 

o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani.  

 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 56/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 7 

V rokovaní sa pokračovalo v bode Návrh zásad hospodárenia a nakladania s finančnými 

prostriedkami Obce Rimavská Baňa, ktoré upravujú najmä vymedzenie rozpočtu obce, vymedzenie 

kompetencií subjektov rozpočtového procesu obce a procesu zostavovania a schvaľovania 

záverečného účtu obce, rozpočtový proces obce, pravidlá rozpočtového hospodárenia obce, 

zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie, zmeny rozpočtu obce, peňažné fondy obce, zostavovanie 

a schvaľovanie účtu obce. Zásady obsahujú aj popis mechanizmov -  čo schvaľuje zastupiteľstvo, za 

akých podmienok môžu byť úpravy rozpočtu a podobne. Starostka obce ďalej informovala, že touto 

normou začína legislatíva v rámci účtovníctva obce. Návrhom zásad sa zaoberala zodpovedná osoba 

p. Jurčová, ktorá vytvára pre obce a mestá normy, smernice a nariadenia VZN, v súlade so zákonmi.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 57/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 8 

Rokovanie pokračovalo bodom 7. V tomto bode obecné zastupiteľstvo rokovalo o Návrhu zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Rimavská Baňa, ktoré sa vzťahujú na majetok, ktorý je 

vo vlastníctve obce a na majetok, ktorý má obec v spoluvlastníctve s iným subjektom a upravujú najmä  

obsahové vymedzenie majetku obce,  vymedzenie kompetencií orgánov obce pri hospodárení s 

majetkom obce,  nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,  správu majetku obce,  nájom 

majetku obce,  pohľadávky a dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie od vymáhania majetkových 

práv obce,  nakladanie s cennými papiermi,  vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo 

existujúcich obchodných spoločností.  

Ing. Jana Alcnauerová pripomienkovala článok 5 - Základné vymedzenie kompetencií orgánov 

obce pri nakladaní s majetkom obce, konkrétne ods. 3 písm. d), ktorý hovorí že starostka obce  ako 

štatutárny zástupca rozhoduje v majetkových veciach, okrem ostatných aj o prebytočnosti 

a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku obce, ak jeho zostatková cena je nižšie ak o 3 500 €. Táto 

suma sa poslankyni zdá vysoká, navrhuje znížiť navrhovanú sumu.  

Starostka obce plne súhlasila s poslankyňou a sama navrhla znížiť sumu na 500 Eur. Konštatovala, 

že doposiaľ bolo každé rozhodnutie súvisiace s predajom majetku prerokované na rokovaní obecného 

zastupiteľstva. Ide o situáciu, že by obec disponovala s prebytočných hnuteľným majetkom, ktorého 

odpisová cena by bola do 3 500 Eur napr. záhradná kosačka – rider, vysokotlakový čistič a podobne.  

Poslanci OZ rokovali o spripomienkovaní a rozhodli upraviť Návrh zásad vo vyššie citovanej časti 

z 3 500 Eur na 500 Eur.   

 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 58/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 9 

Nakoľko sa hlavná kontrolórka obce Ing. Oľga Fabová nemohla na zasadnutie OZ dostaviť, 

starostka obce informovala prítomných o predloženom odbornom stanovisku hlavnej kontrolórky obce 

k Záverečného účtu za rok 2018.  Starostka obce, konštatovala že ide o vyjadrenie hlavnej kontrolórky, 

ktoré hovorí o výsledku celoročného hospodárenia obce za predchádzajúci kalendárny rok.  

V zmysle § 18 f od. 1 písm. c ) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom  zriadení  z. n. p predložila hlavná 

kontrolórka obce Ing. Fabová odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Rimavská Baňa za rok 2018. Odborné stanovisko spracovala na základe predloženého záverečného 
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účtu obce Rimavská Baňa  za rok 2018, ktorý  bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovom 

sídle. V stanovisku posúdila dva hľadiská: 1. zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu 

a skonštatovala súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami obce a s dodržaním 

informačnej povinnosti obce 2. Metodickú správnosť predloženého návrhu rozpočtu. 

 Hlavná kontrolórka obce ďalej v správe konštatuje, že: „Finančné hospodárenie obce Rimavská 

Baňa sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením OZ číslo 210/2017 zo dňa 12.12.2017. 

Úpravy sa vykonávali 4 x v priebehu roka, a to rozpočtovými opatreniami – uzneseniami č. 231/2018, 

254/2018, 285/3018 a 18/2018.“ ďalej oboznámila: „Hospodárenie  rozpočtu obce vrátane finančných 

operácií je prebytok 10 844,59 €. Z prebytku hospodárenia je potrebné vylúčiť  nevyčerpané 

prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 8 842,82 € . Takto upravený prebytok v sume  2 001,77 €  

odporúča použiť na tvorbu rezervného fondu.  Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený 

v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrenia MF SR, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre obce.“  

Starostka pokračovala, že obec je povinná z prebytku hospodárenia tvoriť rezervný fond v objeme  

min. 10 %. Toto je nevyhnutné zabezpečiť v súlade s platnou legislatívou. Záverečný účet obsahuje aj 

hospodárenie s RF a SF.  Iné fondy obec netvorí .  Zostatky fondov  k 31.12.2018 rezervný fond 574,30 

€ a sociálny fond  945,53 €.  

Hlavná kontrolórka obce sa v závere svojho stanoviska vyjadrila: „Návrh záverečného účtu obce za 

rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Bol zverejnený najmenej 15 dní 

spôsobom obci obvyklým. Riadna účtovná závierka za rok 2018  sa v súčasnosti overuje audítorom, 

ku dňu vydania tohto stanoviska nebola vypracovaná audítorská  správa. V zmysle § 16 ods. 10 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť 

prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Rimavská Baňa  za rok 2018 výrokom celoročné 

hospodárenie  bez výhrad.“ Pokračovalo sa v rokovaní bodom č. 10, ktoré súvisí s bodom 9. 

Starostka obce konštatovala, že je potrebné Rozhodovať o celkovom zostatku rezervného fondu, 

kde sa preútovali 5000 Eur z marca 2018 a 2 151,70 zo septembra 2018, z dôvodu nesprávneho 

zaúčtovania v r. 2018. Poslanci uvedené prerokovali v bode 10. 

K bodu 10 

Starostka obce informovala o správe k záverečnému účtu obce Rimavská Baňa za rok 2018 – 

Rozbor plnenia:  
Príjmy  spolu   664 227,80 €, čo predstavuje 95,33 % plnenie 

Výdavky spolu    653 383,21 €, čo predstavuje 93,79 % plnenia 

 Prebytok hospodárenia  10 844,59 €   

Prebytok hospodárenia po vylúčení finančných prostriedkov v zmysle § 16 ods. 6 zákona 583/2004 

2 001,77 €. 

Zostatok  na rezervnom účte bol k 31.12.2019 v sume 574,30. Pri ročnej uzávierke bolo zistené, 

že z vlaňajšieho prebytku bolo nečerpaných 7 151,70 Eur, ktoré boli nesprávne zaúčtované. Z tohto 

dôvodu boli presunuté na osobitný účet rezervného fondu v tomto roku. Spolu s prebytkom v sume 

2001,77 Eur je zostatok na rezervnom fonde v sume 9 727,77 Eur, ktoré starostka obce navrhla použiť 

v roku 2019 na nákup komponentov na detské ihrisko (hraciu zostavu t.j. kolovú konštrukciu 

s lezeckou stenou, šmýkačkou, rebríkom a strieškou, visiacu dvojhojdačku t.j. kolovú konštrukciu 

kotvenú do betónu s dvomi sedákmi, preklápaciu hojdačku t.j. drevenú konštrukciu kotvenú 

v betónovom základe, dve dorazové pneumatiky a kolotoč t.j. kolová konštrukcia kotvená do betónu 

s dvomi sedákmi) – komponenty s cenovou ponukou 4980 €, ďalšie prostriedky navrhuje použiť na 

nákup zametacej kefy (kartáč rotačný R300) na údržbu chodníkov v lete aj v zime – cenová ponuka fi 

Komars 1 595 € a nákup pozemkov v areály základnej školy zo zostatku prostriedkov z RF 3 152 €. 

Konštatovala, že ide iba o návrh vyzvala poslancov OZ na prerokovanie využitia prostriedkov na RF 

a o návrhu. 

 Poslankyňa Ing. Jana Alcnauerová, mala otázku či by sa mohli finančné prostriedky z RF použiť 

napr. na plánovanú akciu: „Stretnutie rodákov 2019“. Starostka obce informovala, že z Rezervného 

fondu nemôžu byť financované bežné výdavky, financovať sa môžu len kapitálové výdavky. 
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P. Klein mal otázku na výmeru pozemku p. Geľovej pod areálom školy. Starostka obce 

informovala, že ide o pozemok v jej vlastníctve vo výmere 1 652 m2, čo predstavuje kúpnu cenu cca 

5 000 €.  

Poslanci po prerokovaní, zobrali na vedomie informáciu o stanovisku hlavnej kontrolórky 

a o výsledku hospodárenia. OZ schválilo záverečný účet obce a tvorbu RF a použitie RF vrátane 

nevyčerpaných zdrojov z minulých akcie na nákup komponentov na detské ihrisko, na nákup zametacej 

kefy na zimnú a letnú údržbu verejných priestranstiev (chodníkov) a na nákup pozemku v areály ZŠ.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 59/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 11 

Rokovanie pokračovalo o dohode o odovzdaní parciel vo vlastníctve obce. Starostka obce 

informovala prítomných, že dňa 25.4.2019 bola uzatvorená dohoda medzi Obcou Rimavská Baňa 

a Urbariátom, pozemkovým spoločenstvom Rimavská Baňa o vydaní parciel C-KN č. 570, č. 430, č. 

439 spolu o výmere 1,4376 ha. Dňom účinnosti tejto dohody Obec Rimavská Baňa prevzala užívacie 

práva k nehnuteľnostiam, nakoľko spoločenstvo nemalo z obcou uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu. 

Starostka obce informovala, že na predchádzajúcom 4. zasadnutí ObZ, sa rokovalo na tému „Zaradenie 

parciel vo vlastníctve obce CKN 430, 439, 570 v zozname JPRL podľa platného programu 

starostlivosti o lesy“ kde poslanci navrhli vyhlásiť verejnú obchodnej súťaž a v spolupráci s hlavnou 

kontrolórkou obce sa pripravujú podmienky obchodnej súťaže. Starostka obce, na základe výzvy od 

okresného úradu, hľadá odborného lesného hospodára, ktorý bude do času kým neprebehne obchodná 

súťaž nehnuteľnosti obhospodarovať.  

Poslanci ObZ mali otázku na priblíženie času, do kedy budú pripravené podklady pre obchodnú 

súťaž k nehnuteľnostiam. Starostka obce informovala, o tejto možnosti bude rokovať zastupiteľstvo na 

svojom augustovom rokovaní.  

K bodu 12 

V rámci tohto bodu starostka obce pripomenula, že na minulom zasadnutí obecné zastupiteľstvo 

rokovalo o žiadosti p. M. Lubaja na odkúpenie pozemku na parcele E-KN č. 1112/102, druh pozemku 

trvalý trávnatý porast, výmera pozemku 1 371 m2  vlastnícky podiel  ½ Obec Rimavská Baňa a ½ SR. 

Poslanci na 4. zasadnutí, rozhodli že o predaji budú jednať po prerokovaní vzťahov na LV č. 437 

priamo na Katastri nehnuteľností, z dôvodu spoločnej nehnuteľnosti v pozemkovoknižnej vložke. 

Starostka obce informovala prítomných poslancov, že Kataster nehnuteľností objasnil situáciu a 

napokon právny dôvod na ťarchu na LV č. 437 nie je, omyl bol napravený.  

Ďalej pokračovala informáciou, že dňa 1.6.2019 ju telefonicky kontaktoval p. Fikejz, ktorý má 

rovnako záujem o odkúpenie parcely E-KN č. 1112/102, z dôvodu dlhodobého užívania. Z dôvodu, že 

pracuje mimo Obce Rimavská Baňa, osobne príde na prerokovanie k predmetnému pozemku po 

10.06.2019.  

Starostka obce informovala aj o tom, že je potrebné aby poslanci ObZ rozhodli, akým spôsobom 

sa bude disponovať s majetkom (priamym predajom, verejnou obchodnou súťažou alebo inštitútom 

osobitného zreteľa, pri ktorom je potrebné opodstatnené odôvodnenie). Starostka obce vyzvala 

prítomných poslancov, aby rokovali o možnostiach disponovania s parcelou a tiež o spôsobe ocenenia 

v prípade predaja.  

P. Lubaj odôvodnil svoju žiadosť, že jeho zámer odkúpiť pozemok plynie z dôvodu zabezpečenia 

prístupu k pozemku a k nehnuteľnosti, ktorú odkúpil a v ktorej bude podnikať.  

Poslanci rokovali o zámere odkúpenia pozemku a o možnostiach. Pripomenuli, že je dôležité 

zanechať prístup k chodníku na ulicu Fľaková. S p. Lubajom spoločne rokovali a navrhli schváliť 

prebytočnosť majetku a následne oddeliť prístupový chodník k ul. Fľaková geometrickým plánom. 

Geometrický plán by sa následne započítal do kúpno-predajnej sumy budúcemu vlastníkovi.  

Starostka obce informovala, že prebytočnosť majetku z bude zverejnená 15 dní na úradnej tabuli 

obce spôsobom miestne obvyklom.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 60/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 13 

V tomto bode poslanci ObZ diskutovali o zámere na kúpu nehnuteľnosti na parcele registra E-KN 

č. 1123 – trvalý trávnatý porast vo výmere 1 652 m2, ktorá sa nachádza v areály základnej školy 

vedenej na LV č. 115 v podiele 1/1 od vlastníčky Mgr. Jolany Geľovej. O tejto téme poslanci rokovali 

aj na predchádzajúcom 4. zasadnutí, na ktorom poverili starostku obce na rokovanie s vlastníčkou 

nehnuteľnosti vo veci kúpy pozemku. Starostka obce rokovala s vlastníčkou, ktorá navrhla predajnú 

cenu najmenej za 3,00 Eur/m2, suma je rovnaká ako s vlastníčkou p. Kadlečíkovou, od ktorej boli 

parcely odkúpené v r. 2018. Poslanci ObZ prerokovali a schválili kúpu nehnuteľnosti pod areálom 

základnej školy, ktorá bude financovaná z neplánovaných finančných prostriedkov na rezervnom fonde 

a to na základe Uznesenia č. 59/2019 k bodu 10.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 61/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 14 

Starostka pokračovala v rokovaní a informovala, že dňa 29.05.2019  (streda) o 09:30 hod. sa 

v Kultúrnom dome v Čerenčanoch uskutočnil seminár „Príprava projektov obcí do výziev MAS 

MALOHONT“. MAS plánuje vyhlásiť dve výzvy. Prvá výzva bude v sume 200 tis. Eur bude vyhlásená 

v mesiaci jún 2019 z programu rozvoja vidieka opatrenie 7.4. Každý plánovaný projekt musí byť 

v súlade s podporovanými aktivitami stratégie MAS. Príspevok našej obce na spolufinancovanie MAS 

za 7 rokov (2014-2020) bude 4 952,60 Eur. Podpora na projekty obcí podľa počtu obyvateľov môže 

byť cca 27 tisíc Eur.  Výzva bude vyhlásená 90 pracovných dní. Rozhodnutie bude do 45 pracovných 

dní. Do prvej výzvy by sme mohli ísť s projektom „Výstavba krytého pódia za obecným úradom“. 

Projektová dokumentácia je rozpracovaná. Pán Tóth má záujem priniesť vypracovanú vizualizáciu 

projektu na výstavbu pódia do konca júna. Do uzávierky výzvy musí byť ukončené stavebné konanie 

aj verejné obstarávanie. Vyzvané boli 4 obce, ktoré majú skúsenosti s prácou v systéme ITMS 2014+, 

nakoľko pracovníčka obecného úradu Ing. Oravcová v systéme pracuje, medzi vyzvané obce patrí aj 

naša obec.  

Starostka obce vyzvala poslancov dohodnúť termín s p. Tóthom. Poslanci ObZ mali návrh stretnúť 

sa a prerokovať s p. Tóthom vizualizáciu krytého pódia dňa 5.6.2019 (streda).  

Druhý plánovaný projekt „Vybudovanie záchytného parkoviska pri fare“, môže byť realizovaná 

z IROP 5.1.2, ktorá je plánovaná na jeseň tohto roku.  

Ďalej informovala, že projekty z PRV budú financované 100 % a projekty z IROP budú s 5 % 

spoluúčasťou. Cenová ponuka od firmy VIZUALL na štúdie a dispozičné riešenie parkoviska a úpravu 

okolia parkoviska je v sume 360 Eur. Starostka na záver informácie konštatovala, že vizualizácia 

projektu nie je projektová dokumentácia.  

Poslanci spoločne zobrali na vedomie informáciu o možnosti financovania projektov obce 

a cenovú ponuku na štúdiu a dispozičné riešenie parkoviska.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 62/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 15  

Ďalšia informácia bola na tému výzva na dotáciu zo ŠR na „Rozšírenie kamerového systému obce 

Rimavská Baňa“. Zámerom projektu je dobudovanie siete IP kamier s prenosovou sústavou signálu 

a integráciou do existujúceho technologického riešenia kamerového systému v obci.  A to s príslušným 

hardvérovým a softvérovým vybavením, ktoré zabezpečí kontinuálne monitorovanie a záznam 

z exponovaných lokalít obce. Rozšírenie kamerového systému pozostáva zo siete 8-ich  farebných 

kompaktných kamier s nočným IR prisvietením do 40 m, umiestnených v exteriéri vybraných objektov, 

siete drôtových a bezdrôtových technológií, zabezpečujúcich dátový prenos a prenos napájacieho 

napätia komponentov systému, siete dátových a napájacích káblov prislúchajúcich k snímacím 

kamerám, umiestnených na fasáde vybraného objektu, a stĺpovom vedení obce, výmeny zariadenia 

centrálneho dispečingu a nahrávania umiestneného v budove obecného úradu, potrebného k pripojeniu 

väčšieho počtu snímacích zaradení, vnútornej káblovej inštalácie v interiéri vytypovaného objektu na 

prenos signálu snímacej kamery a spätného signálu ovládania snímacej kamery, vnútornej káblovej 
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inštalácie v objektoch obce, kde bude riešené napojenie na zdroj elektrickej energie v napäťovej 

elektrickej sústave  240 V, za predpokladu príkonu max. 150 W na každý prípojný bod systému, 

informačných prvkov (oznamovacie tabule - informačná povinnosť), ktoré sú potrebné na základe 

zákonov o ochrane osobných údajov a budú v súlade s týmito zákonmi a dokumentácie bezpečnostnej 

smernice (GDPR). 

Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bola vypracovaná Ing. 

Oravcovou 9.5.2019. Výška požadovanej dotácie je 10 600 Eur vrátane spolufinancovania 5 %. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 63/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 16 

Ďalej starostka obce informovala o priebehu projektu „Zriadenie komunitného centra v obci 

Rimavská Baňa“. Dňa  29. marca 2019 bola podaná žiadosť na poskytnutie regionálneho príspevku 

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 vo výške 82 229,47 Eur na 

rekonštrukciu časti zdravotného strediska a bezbariérovej rampy - žiadosť nebola schválená z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov poskytovateľa. Možnosťou získania finančných prostriedkov je 

druhá výzva, ktorá by mala byť vyhlásená v auguste 2019, do ktorej obec zapojí.  

Firma STAVART, s.r.o. realizuje stavebné práce. Poslanec J. Kubaliak spolu so stavebným 

dozorom Ing. Czipruszovou, boli spoločne na kontrole priamo na stavbe. Starostka obce vyzvala 

prítomného poslanca na informovanie o aktuálnom stave.  

Poslanec J. Kubaliak sa vyjadril, že firma vykonáva práce odborným a zodpovedným prístupom, 

pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. S prácami pokračujú kvalitne, ale aj primerane rýchlo 

v súlade s plánom prác. Spoločne s odborným stavebným dozorom hodnotia práce na stavbe za 

kvalitné a v súlade s predloženým projektom. Firma už vybudovala aj kanalizáciu a novú vodovodnú 

prípojku.  

Starostka obce poďakovala za podanie správy poslancovi Jánovi Kubaliakovi a ďalej informovala 

o tom, že prvé dve faktúry budú financované z obecných finančných prostriedkov. Prvá prijatá faktúra, 

ktorá je mimo nenávratného finančného príspevku je zo dňa 28.5.2019 vo výške 16 696,47 Eur. Súpis 

prác obsahuje zdravotechniku, vnútorné priestory, rampu a elektroinštaláciu. Informovala ďalej 

o skutočnosti, že na dofinancovanie zostane ešte časť zdravotného strediska, na ktoré sa snažíme získať 

prostriedky z regionálneho príspevku z druhej výzvy, ak by sme boli neúspešný, jednou z možností by 

bolo zabezpečenie financií úverovým zadlžením.  

Poslanci ObZ zobrali informáciu na vedomie s tým, že požiadali starostku obce o vyžiadanie 

ponuky na úver pre účel rekonštrukcie časti zdravotného strediska.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 64/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 17 

 V priebehu tohto bodu sa dostavil na rokovanie ObZ poslanec Ľubomír Olšiak, prítomní boli 

všetci poslanci obecného zastupiteľstva. Starostka obce v tomto bode informovala o pokračovaní 

projektu „Miestna občianska poriadková služba v obci Rimavská Baňa I.“. Dňa 16.05.2019 bol na 

obecný úrad doručený návrh na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

pre projekt „Miestna občianska poriadková služba v obci Rimavská Baňa II.“ kód projektu 

312051S288. Návrh zmluvy bolo potrebné prekontrolovať a zaslať v lehote do 10 dní na 

sprostredkovateľský orgán. Obec Rimavská Baňa požiadala o predĺženie lehoty z dôvodu plánovaného 

termínu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Sprostredkovateľský orgán žiadosti vyhovel a lehotu 

predĺžil. Ďalej starostka obce informovala, že nová zmluva s poskytovateľom by bola uzatvorená na 

24 mesiacov pričom by bolo zohľadňované aj zvyšovanie nákladov a zmeny minimálnej mzdy 

zamestnancov, čo v pôvodnom projekte zahrnuté nebolo.  
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Vyzvala zamestnankyňu obecného úradu Ing. Janu Oravcovú na objasnenie mzdových nákladov 

na zamestnancov – členov miestnej občianskej poriadkovej služby. Pracovníčka prítomných 

oboznámila o skutočnosti, že pri začatí realizácie projektu v mesiaci 12/2017 bola výška minimálnej 

mzdy 435,00 € čo predstavovalo celkovú cenu práce na 1 zamestnanca cca 587,03 Eur. Oprávnené 

náklady na refundáciu sú počas trvania pôvodného projektu nemenné tzn. 85 % EÚ, 10% ŠR a 

minimálne 5% spoluúčasť obce. Žiadosť o refundáciu mzdových nákladov je možná počas obdobia 

realizácie projektu mesačne na 1 zamestnanca maximálne v sume 560,03 €. Mesačná spoluúčasť 

z rozpočtu obce v roku 2017 bola v sume cca 55,00 € na 1 zamestnanca. Mesačný náklad na 4 

zamestnancov MOPS 2 348,12 a refundácia z prostriedkov EÚ a ŠR je 2 240,12 € mínus spoluúčasť 

obce v sume  112,00 Eur. Mesačne z rozpočtu obce boli mzdy miestnej občianskej poriadkovej služby 

financované v sume cca 220 €. 

Ďalej pokračovala v informácií, že výška minimálnej mzdy vzrástla z pôvodných 435,00 € 

nasledovne: v roku 2018 - 480,00 € a v roku 2019 - 520,00 € (pre rok 2020 je predpokladaná výška 

minimálnej mzdy 560,00 €). Aktuálny mesačný mzdový náklad na 1 zamestnanca pri minimálnej mzde 

520,00 Eur je celková cena práce 701,74 €. Refundácia nákladov na 1 mesiac je rovnaká ako v r. 2017 

tzn. 2 240,12 € no mesačný náklad je 2806,96 €. Celková spoluúčasť obce na mzdové výdavky 

predstavuje výšku 678,85 €. Konštatovala, že nový projekt by znížil výšku spoluúčasti a zvýšila by sa 

aj suma na paušálne výdavky z pôvodných 25 % na 40 %, paušálnym výdavkom môže byť napr. 

stravné, školenia, pracovné pomôcky, pracovný odev, prevádzkový spotrebný materiál, cestovné 

náhrady, riadenie projektu a pod..  

Informovala aj o možnosti nepodpísania novej Zmluvy na NFP a v pokračovaní v starom projekte 

do 30.11.2020, v tom prípade by bola spoluúčasť obce pri modelovaní výpočtu v r. 2020 pri minimálnej 

mzde 560,00 € vzrastie na cca 894,77 € mesačne. 

Na záver informácie zamestnankyňa Ing. Jana Oravcová oboznámila, že: „Zamestnanec v rámci 

jeho dochádzky musí mať mesačne odpracované minimálne 112 ½ hodín a 15 dní,  do odpracovaných 

hodín sa započítava aj dovolenka, nezapočítavajú sa dni práceneschopnosti zamestnanca, sviatky, 

prekážky práce na strane zamestnanca (P-lekár). V prípade ak klesne odpracovaný počet hodín alebo 

dní v kalendárnom mesiaci, k refundácii mzdových ani paušálnych nákladov nedôjde.  

Starostka obce poďakovala Ing. Oravcovej za informáciu a oznámila o doručenom e-maily 

sprostredkovateľského orgánu projektu zo dňa 03.06.2019. Predmetom správy bol návrh žiadosti 

o zmeny harmonogramu projektu a ukončenie projektu a realizácii hlavných aktivít projektu 

MOPS I k 30.06.2019. Aktivity projektu majú byť ukončené v 6 mesiaci 2019 pričom sa mení celková 

výška pôvodných oprávnených nákladov. Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu sa mení 

z 36 mesiacov na 19 mesiacov. Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu bude v júni 2019. 

P. Szabóová mala otázku na pracovno-právne vzťahy so zamestnancami – 4. členmi miestnej 

občianskej poriadkovej služby. 

Starostka obce zdôraznila, že ide o neštandardné ukončenie zmluvy zmenou zmluvy o nenávratný 

finančný príspevok v časti harmonogram a rozpočet. Upravené celkové finančné prostriedky musia byť 

vysporiadané ku dňu ukončenia starého projektu, aby mohli začať aktivity a finančné čerpanie plynúce 

z novej zmluvy o NFP. To platí tak ako na mzdové náklady, tak aj na paušálne výdavky, vrátane 

vysporiadania zostatkov dovoleniek, stravného a podobne.  

 

K bodu 18 

Ďalej starostka obce informovala o začatí realizácie projektu detského ihriska. V rámci tohto bodu 

sa z časti rokovalo už v bode 10. Detské ihrisko bude pozostávať z nasledujúcich komponentov: hracia 

zostava t.j.: 1. kolová konštrukcia s lezeckou stenou, šmýkačkou, rebríkom a strieškou, visiacu 

dvojhojdačku t.j. kolovú konštrukciu kotvenú do betónu s dvomi sedákmi; 2. preklápacia hojdačka t.j. 

drevená konštrukcia kotvená v betónovom základe; 3. dve dorazové pneumatiky a kolotoč t.j. kolová 

konštrukcia kotvená do betónu s dvomi sedákmi – komponenty sú s cenovou ponukou 4 980 €. 

Objednané bolo aj zatrávnenie plochy trávnatým kobercom 200 m2, ktorý bude dovezený dňa 

13.6.2019. Starostka obce poďakovala poslancom, ktorý sa podieľajú a angažujú na prípravných 

a realizačných prácach detského ihriska. Poslanec Ján Kubaliak informoval, že je nevyhnutné 
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zabezpečiť každodenné zalievanie trávnatého koberca, až do doby zakorenenia. Poslanci ObZ, zobrali 

informáciu starostky obce a poslanca Jána Kubaliaka na vedomie a pokračovali v nasledujúcom  bode.  

 

K bodu 19 

K téme tohto bodu starostka obce informovala o plánovanom povolení k športovo-motoristickej 

akcie, ktorá sa má konať dňa 28.-29. jún 2019. Tento bod bol v zahrnutý do rokovania, avšak 

v priebehu dňa konania zastupiteľstva bola doručená správa, že nakoľko nedošlo k dohode s Lesy SR, 

cez naše katastrálne územie nebude súťaž uskutočnená a plánovaná trasa bude zmenená.  

K bodu 20 

Starostka obce v tomto bode informovala o plánovanej odbornej exkurzii Mikroregiónu Rimava 

Rimavica po území MAS Biela Orava, ktorá sa uskutoční v dňoch od 11.06.2019 – 12.06.2019. 

Oznámila, že pôjde o exkurziu zameranú na využitie kultúrneho dedičstva a miestneho potenciálu, na 

rozvoj vidieka s podporou eurofondov (úspešných projektov) a využitím miestnych zdrojov 

v agrosektore. Vyzvala prítomných poslancov, že v prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa čo najskôr.  

Poslanec Ján Kubaliak mal otázku na poplatok za exkurziu. Starostka obce informovala, že 

vstupný poplatok je 30,00 Eur, stravu ubytovanie a pod. je v réžii Mikroregiónu Rimava a Rimavica. 

Ďalej informovala, že prípade ak sa z poslancov nikto neprihlási, miesto sa doplní zo zamestnancov 

obecného úradu. Starostka obce vyjadrila záujem o prihlásenie sa z radu poslancov.  

 

K bodu 21 

V rámci bodu: Interpelácia poslancov mala poslankyňa Ing. Jana Alcnauerová otázku na záujem 

o nádoby na pravidelný odvoz BRKO, ktoré by zvýšili mieru triedenia resp. separácie odpadov. 

Starostka obce informovala poslankyňu Ing. Janu Alcnauerovú, že podľa nových informácií zo snemu 

ZMOSu by na zvýšenie miery separácie biologicky rozložiteľného odpadu, mali byť započítané aj 

množstvá biologicky rozložiteľného odpadu občanov, ktorí kompostujú doma.  

Ďalej informovala, že nádoby na BRKO majú aj v okolitých obciach: Rimavské Brezovo, 

Rimavské Zalužany, Veľké Teriakovce – vývoz prebieha raz za dva týždne, v letných mesiacoch 

údajne spôsobuje nepríjemný pach. Vývoz, každej jednej nádoby stojí rovnako či je plná alebo nie. 

Vývoz tuhého komunálneho odpad za 1 tonu odpadu bol v r. 2018 5,00 € v roku 2019 vzrástol na 12,00 

€. Je podstatné zvýšiť informovanosť občanov v obci o potrebe a finančnom dopade separácie odpadu, 

z dôvodu, že náklady na uloženie odpadu v roku 2020 pri percentuálnej separácie 19,34 % vzrastie 

dvojnásobne na 24,00 €.  

K bodu 22 

V záverečnom bode starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 5. zasadnutí 

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

vyhlásila 5. zasadnutie za ukončené o 19:45 hod. 
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