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ZÁPISNICA 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 05.08.2019 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. Návrh VZN č. 3/2019 o určení mesačného príspevku v materskej škole a v školských 

zariadeniach zriadených obcou Rimavská Baňa 

6. Výročná správa Obce Rimavská Baňa za rok 2018 

7. Dofinancovanie rekonštrukcie zdravotného strediska  

8. Vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce pod bytovkou  

9. Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 

implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 

2014 – 2020 Projekt „Výstavba zastrešeného pódia - amfiteáter“ 

10. Národný projekt Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – 

Zelené obce Slovenska 

11. Výzva „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ z operačného programu 

Ľudské zdroje 

12. Kontajner na biologicky rozložiteľný odpad 

13. Dotácia zo ŠR na dobudovanie kamerového systému  

14. Stretnutie rodákov  

15. Rekonštrukcia bojov SNP o kótu Hrb 

16. Interpelácie poslancov 

17. Záver 

K bodu 1 a) 

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

2018-2022, ktoré sa konalo dňa 5. augusta 2019 o 17:00 hod., zvolala a viedla starostka Obce Rimavská 

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

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

bola doručená poslancom ObZ, riaditeľovi základnej školy, hlavnej kontrolórke obce. Bola zverejnená 

na úradnej tabuli, na webovom sídle Obce Rimavská Baňa a aj v miestnom rozhlase v zákonom určenej 

lehote.  

Starostka obce privítala prítomných poslancov ObZ. Oznámila, že poslankyňa Ing. Jana 

Alcnauerová sa vopred ospravedlnila a zasadnutia ObZ sa nezúčastní. Privítala občanov obce 

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

Fabová a riaditeľ ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča sa 6. zasadnutia nezúčastnia.  

Konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 4 poslanci a tak je obecné zastupiteľstvo spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. 
 

K bodu 1 b) 

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

poslanci Mgr. Natália Dovalová a Vladimír Foľk.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 65/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 2  

Starostka obce poslancom ObZ vopred predložila návrh programu 6. zasadnutia. Poslanci ObZ 

nemali žiadne pozmeňujúce návrhy k programu rokovania a schválili návrh v predloženom znení.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 66/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 3 

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Pavla Hanusku a Jána Kubaliaka. Poslanci 

návrh schválili. 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 67/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 4 

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

Uznesením č. 55/2019 – bolo schválené poskytnutie finančného príspevku vo výške 700,00 Eur na 

oslavu 60. výročia založenia Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani - 

uznesenie splnené dňa 10.06.2019 bola dotácia poskytnutá.  

Uznesením č. 59/2019 – bolo schválené použitie rezervného fondu vrátane jeho nečerpaných 

zdrojov z minulých rokov zaradením do príjmov rozpočtu obce v r. 2019  na akcie: nákup 

komponentov na detské ihrisko, nákup zametacej kefy, nákup pozemku v areáli základnej školy – 

uznesenie z časti splnené – starostka obce konštatovala, že väčšina financií pokrylo výdavky na 

zakúpenie komponentov detského ihriska (vrátane prevádzkového poriadku, trávy, prepravy). Nákup 

pozemku bude možné až po nakumulovaní finančných prostriedkov obce z podielových daní 

v nasledujúcich mesiacoch.  

Uznesením č. 60/2019 – ObZ poverilo starostku obce na vypracovanie geometrického plánu na 

oddelenie a vymeranie parcely registra E-KN č. 1112/102 a oddelenie chodníka pre peších na ulicu 

Fľaková – uznesenie nesplnené. Geodet urobil zameranie chodníka, ale ešte nespracoval GP. 

Uznesením č. 61/2019 – bola schválená kúpa nehnuteľnosti do vlastníctva obce Rimavská Baňa, 

parcela E-KN č. 1123, TTP vo výmere 1 652m2, nachádzajúcej sa v areáli ZŠ od vlastníčky Mgr. Jolany 

Geľovej za kúpnu cenu 3,00 Eur/m2 – uznesenie nesplnené, je potrebné nakumulovať finančné 

prostriedky obce.  

Na zasadnutie prišiel poslanec Peter Rapčan, počet prítomných poslancov vzrástol na 5. ObZ 

pokračovalo v rokovaní.  

Uznesením č. 62/2019 – ObZ schválilo vypracovanie cenovej ponuky na štúdiu a dispozičné riešenie 

parkoviska a úpravu okolia parkoviska firmou Vizuall – uznesenie nesplnené firma Vizuall doposiaľ 

dispozičné riešenie nevyhotovila.  

Uznesením 63/2019 – ObZ schválilo 5 % poskytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu obce 

v prípade schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 na 

projekt „Rozšírenie kamerového systému obce Rimavská Baňa“ – z dôvodu neschválenia žiadosti 

o dotáciu z dôvodu limitu finančných prostriedkov MV SR v rámci výzvy č. II. KMV 2019.  

Na zasadnutie prišiel poslanec Ľubomír Olšiak, počet prítomných poslancov vzrástol na 6 

Uznesením č. 64/2019 – ObZ žiadalo starostku obce o vyžiadanie ponúk na úver na rekonštrukciu 

časti zdravotného strediska – uznesenie splnené, o úvere sa rokovalo v bode 7.   

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 68/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 5 

Starostka obce v tomto bode podrobne informovala prítomných poslancov, že dôvodom 

vypracovania  návrhu VZN č. 3/2019 je určenie mesačného príspevku v materskej škole a v školských 

zariadeniach zriadených obcou Rimavská Baňa, prevádzkovanie ktorých je originálnou kompetenciou 

obce. Rokovať o tomto bode bolo potrebné z dôvodu zmeny spôsobu financovania stravovania žiakov 

v školských jedálňach od 01.09.2019 takzvané „stravovanie zadarmo“. Zmenou, ktorá nastane od 

01.09.2019 je poskytnutie dotácie na stravovanie žiakov a detí v materskej škole v predškolskom veku 

a tiež nové finančné pásma podľa veku dieťaťa.  
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Ďalej starostka obce informovala, že v priebehu mesiacov jún a júl 2019 vykonala hlavná 

kontrolórka obce v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2019, kontrolu zameranú na 

hospodárenie školskej jedálne, najmä v nadväznosti na určenie výšky režijných nákladov na prípravu 

jedla, kontrolu evidencie stravníkov, úhrady poplatkov za pobyt v MŠ a ŠKD, ako aj účel ich použitia.  

V roku 2018 boli príjmy z poplatkov za réžiu v školskej jedálni vo výške 3 863 € a náklady na réžiu 

boli vo výške 29 680,92 € t.z., že rozdiel 25 817,92 € je dofinancovaný z rozpočtu obce. VZN č. 

4/2018, ktorým sa určovala výška na prevádzku  zariadenia ŠJ, bola schválená výška na rok 2018 

25 272 €, čo nepokrylo v plnej výške rozdiel nákladov. Režijné náklady uhrádzajú iba dospelí stravníci 

a to vo výške 1,00 € pričom skutočné režijné náklady na jedno jedlo boli v r. 2018 2,20 €. Z uvedeného 

dôvodu starostka obce navrhla poslancom OZ zvýšiť výšku režijných nákladov pre dospelých 

stravníkov na 1,30 €.  

Ďalej starostka obce konštatovala, že v MŠ je prihlásených 18 detí, z toho 9 platiacich a 9 

oslobodených od platenia, z toho 1 dieťa je v hmotnej núdzi. Schválená výška poplatku je 5 € za 

mesiac, pričom za mesiac júl sa platí 50 % z poplatku z dôvodu skráteného obdobia (2 týždne sú 

prázdniny). V roku 2018 boli vybraté poplatky vo výške 527,50 €. Náklady na prevádzku MŠ boli vo 

výške 38 262,25 €. V návrhu nového VZN sú poplatky diferencované podľa veku do troch rokov 10 € 

a nad 3 roky 5 €. Deti od 5 rokov budú mať povinnú školskú dochádzku.  

Dňa 30.7.2019 bolo doručené obci tlačové vyhlásenie kancelárie ZMOS-u. Na základe nejasného 

výkladu a rozdielneho názoru Združenia miest a obcí Slovenska a Ministerstva školstva, Vedy 

výskumu a športu SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl 

a určovania výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

dieťaťa v MŠ zriadenej obcou so zohľadňovaním trvalého bydliska zákonného zástupcu dieťaťa sa 

Združenie miest Slovenska obrátilo na Generálnu prokuratúru SR so žiadosťou o stanovisko k danej 

problematike. Generálna prokuratúra SR sa listom č. VI/1 Gd 262/19/1000-5 z 23.7.2019 vyjadrila, že: 

„orgány prokuratúry nepovažujú za diskriminačné, ak obce pri rozhodovaní vo veciach prijímania detí 

do materských škôl a určovania výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou si vo svojich všeobecne záväzných 

nariadeniach upravia podmienky tak, že preferujú deti a rodičov s trvalým pobytom na území obce, 

ktorá zriadi materskú školu“. ZMOS zároveň upozorňuje, že možnosť určovania rozdielnej výšky 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole zriadenej obcou zaniká na základe zákona č. 209/2019 Z. z. dňom 1.1 2021, kedy začína platiť 

zákonné pravidlo určovania tohto príspevku v rovnakej výške. 

Z uvedeného vyplýva, že je možné diferencovať výšku poplatku podľa miesta trvalého pobytu žiaka 

MŠ. Tohto roku bolo 6 žiakov, ktorý majú trvalý pobyt mimo obce. Starostka obce vyzvala poslancov 

rokovať na túto tému a vyjadriť svoj názor.  

Poslanec Ján Kubaliak mal otázku na to ako to bolo doposiaľ, pred návrhom VZN o ktorom sa 

rokuje. Starostka obce informovala, že výška poplatkov v ZŠ MŠ a školských zariadeniach bolo 

jednotne v sume 5 € návrh VZN hovorí o diferencovaní do 3 rokov a nad 3 roky. V MŠ vychádzajú 

náklady na stravníka 1,37 € (vrátane olovrantu). Dospelý stravník prispieval na réžiu 0,85 € avšak 

návrh je zvýšenie na 1,30 € z dôvodu zvýšenia režijných nákladov, ktoré hradia len dospelí stravníci 

(mzda kuchárok, elektrina, plyn, voda).  

Poslanci rokovali o predloženom návrhu nového VZN. Rozhodli výšku mesačného poplatku žiakov 

určiť na 5 € jednotne a zvýšiť náklady na dospelého stravníka na 1,30 €. Diferencovanie podľa trvalého 

pobytu neschválili, suma poplatkov bude pre deti z obce a deti z iných obcí rovnaká. V uvedenom 

znení schválili VZN č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a školských 

zariadeniach zriadených obcou.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 69/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 6 

Rokovanie pokračovalo  na tému Výročnej správy Obce Rimavská Baňa za rok 2018. Starostka 

obce konštatovala, že na predchádzajúcom rokovaní poslanci rokovali o záverečnom účte 

a o stanovisku hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu, v tom čase ešte nebola výročná správa 

spracovaná. Dňa 13.06.2019 bola „Výročná správa za individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku 
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obce Rimavská Baňa za rok 2019“ vyhotovená  a odovzdaná v elektronickej forme v RISSaM, taktiež 

bola zverejnená na webovom sídle obce.  

Poslanci zobrali informáciu o vyhotovenej výročnej správy za rok 2018 na vedomie.  

 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 70/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 7 

Tento bod nadväzoval na Uznesenie č. 64/2019, ktorým ObZ žiadalo starostku obce vyžiadať 

ponuku na úver na rekonštrukciu časti zdravotného strediska, ktoré nie je možné financovať z NFP na 

Komunitné centrum. Starostka obce vyžiadala úverové ponuky. OTP Banka Slovensko, a.s. zaslala 

indikatívnu ponuku na financovanie výstavby komunitného centra (úver 45.000 EUR alternatívne na 5 

a 7 rokov). Prepočet celkových nákladov súvisiacich s úverom, do ktorých sú pripočítané aj náklady 

na monitoring úveru (splatný ročne vo výške 0,30% zo zostatku istiny úveru ), poplatok za vedenie 

úverového účtu (5,80 EUR/mesačne) aj poplatok za poskytnutie úveru (0,50% z objemu poskytnutého 

úveru). Pri 5 ročnej splatnosti sú náklady na úver 2 696,44 € (preplatenie úveru) a mesačná splátka 

750 € a pri 7 ročnej splatnosti náklady na úver 3 737,27 € a mesačná splátka 535,71 €. Zabezpečenie 

úveru je smerovaním podielových daní na bežný účet obce vedený v OTP banke. Spôsob čerpania je 

na základe predkladaných faktúr s možnosťou refundácie už zaplatených faktúr, zaplatených max. 6 

mesiacov pred podpisom zmluvnej dokumentácie. Pri predčasnom splatení úveru nebude účtovaný 

žiadny poplatok, ak predčasné splatenie bude realizované zo zdrojov nenávratného finančného 

príspevku. Predčasné uhradenie nebude so sankciou. Starostka obce ďalej informovala že v rámci 

rekonštrukcie v časti zdravotného strediska boli firme STAVART, s.r.o. už uhradené dve čiastkové 

faktúry z vlastných zdrojov vo výške 21 793,32 € a 16 696,73 € zvyšné výdavky bude potrebné hradiť 

iných zdrojov.  

Pokračovala s informáciou, že jednou z alternatívnych možností financovania časti zdravotného 

strediska je z regionálneho príspevku pre menej rozvinuté okresy v rámci výzvy, v ktorej môžeme ale 

nemusíme byť úspešní. V prípade poskytnutia regionálneho príspevku v celkovej žiadanej výške, by 

boli refundované prostriedky v už uhradenej výške t.j. 21 793,32 € a 16 696,73 €. V tom prípade by 

úver obci bol potrebný na preklenutie obdobia do poskytnutia príspevku.  

Poslanci rokovali a schválili prijatie úveru vo výške 45 000,00 Eur od OTP Banky Slovensko, a.s. 

na účely zabezpečenia financovania investičného projektu „Rekonštrukcia zdravotného strediska“ pri 

5 ročnej splatnosti s možnosťou predčasného splatenia.  

Starostka obce na záver tohto bodu oboznámila prítomných, že firma STAVART, s.r.o. 

v nasledujúcom období doručí faktúru na rekonštrukciu komunitného centra, ktorá bude hradená už 

z poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Zdôraznila, že zdroje financovania na 

rekonštrukciu Komunitného centra a časti zdravotného strediska sa nesmú prekrývať. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 71/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 8 

Ďalšou témou rokovania bola žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome so súpisným číslom 157/2, 

ktorí požiadali obec o vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod bytovou jednotkou. Na základe 

žiadosti, bol vyhotovený geometrický plán G1 243/2019 na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti 

pod bytovkou E-KN č. 850/3 o výmere 199 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Cena 

geometrického plánu, ktorý nechala spracovať obec bola 290 €. Medzi tým je na LV č. 289 vyznačená 

plomba z dôvodu predaja 1 bytu od vlastníka pána Tazberíka ½ a pani Korytiakovej ½. Nakoľko 

nastala táto skutočnosť, starostka obce navrhla na tomto zasadnutí ObZ prerokovať prebytočnosť 

majetku a zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa. Zápis nového stavu 

z geometrického plánu a kúpnopredajná zmluva bude spracovaná po vysporiadaní vzťahov.  

Poslanci rokovali o cene pozemku. Starostka konštatovala, že pri navrhovanej cene 2,50 € za m2 a 

po prepočte na podiely 1/6 predajná cena by sa pohybovala cca 70,00 €/1 b.j..  

Poslanci zobrali na vedomie žiadosť vlastníkov b.j. a schválili prebytočnosť majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa - pozemok svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 

stavbou súpisné číslo 157 vo vlastníctve žiadateľov. Starostka obce na záver oboznámila prítomných, 
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že geometrický plán nie je v katastri nehnuteľností zapísaný. Hlasovanie prebehlo k predloženému 

novému stavu podľa GP-G1 243/2019.  

  Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 72/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 9 

V bode 9 poslanci spolu zo starostkou obce rokovali o „Výstavbe zastrešeného pódia – amfiteáter“. 

Starostka obce informovala, že Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ NFP zastúpená 

MAS MALOHONT vyhlásila dňa 6.6.2019 Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP rámci 

implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 

– 2020. Výzva bude uzatvorená dňa 11.10.2019, dovtedy je potrebné ukončiť stavebné konanie, 

ukončiť verejné obstarávanie na dodávateľa a požiadať o NFP t.j. spracovať žiadosť. Dňa 5.8.2019 bol 

zaslaný podrobný rozpočet projektanta. Samotnú žiadosť o NFP nám spracujú v rozvojovej agentúre 

banskobystrického samosprávneho kraja. Verejné obstarávanie bude realizované elektronicky a zo 

skúseností sa do elektronických verejných obstarávaní zapája málo firiem. Starostka obce preto 

konštatovala, že je potrebné dať do povedomia informáciu o možnosti zapojenia sa do verejného 

obstarávania firmám, ktoré podnikajú v oblasti stavebných prác.  

Prítomný pán Stanislav Marek mal otázku, či ide len o tesárske práce. Starostka obce informovala, 

že ide o všetky práce na tomto projekte t.j. celá stavba aj s murárskymi prácami. Následne bola 

prítomným predložená vizualizácia pódia – amfiteátra a následne poslanci ObZ hlasovali o uznesení, 

ktorým schválili predloženie žiadosti o NFP pre projekt „Výstavba zastrešeného pódia – amfiteáter 

v obci Rimavská Baňa“ na MAS Malohont.  

  Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 73/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 10 

Starostka obce v tomto bude informovala o Národnom projekte s názvom „Podpora biodiverzity 

prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska“, ktorý je zameraný na 

zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa 

zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a polo-

prírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných 

prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to 

prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov. Cieľom národného projektu je 

realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s 

nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu 

polo-prírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené 

prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov 

sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, 

vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného 

prostredia. Slovenská agentúra životného prostredia je prijímateľom národného projektu, v rámci 

ktorého bude podporu poskytovať ďalším subjektom: užívateľom – obciam. Predmetom národného 

projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni, a to 

v nasledovnom rozsahu: a) dodanie drevín s dôrazom na poslinenie ekologických funkcií a vytváranie 

ekosystémových služieb, b) výsadba drevín, c) aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé 

druhy drevín, d) ochrana pôdneho substrátu, e) nevyhnutné terénne a zemné úpravy, f) fixačno-

stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých 

vegetačných prvkov, g) následný monitoring vitality jednotlivých drevín po dobu realizácie národného 

projektu Zelené obce. 

Informovala, že hlavným cieľom projektu je zazelenanie jednotlivých častí obce. Agentúra priamo 

zabezpečí projektanta, ktorý by spracoval projektovú dokumentáciu a navrhne, v ktorých lokalitách 

obce je daný druh drevín vhodný a podobne. Projektant by bol financovaný z rozpočtu obce. V prípade 

zapojenia sa do projektu by agentúra sprostredkovala všetky činnosti, úlohou obce by bola následná 

starostlivosť a udržiavanie zelene. Nesmie ísť o výsadbu ovocných stromov, ide o presne stanovené 

druhy drevín, ktorých zoznam starostka obce predložila prítomným poslancom a občanom obce. 
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Obvod kmeňa drevín 14/16 cm a výška cca 100/120 cm. Do projektu sa plánujú zapojiť okolité obce 

napr. Obec Čerenčany a Obec Hrachovo. 

Poslankyňa Mgr. Dovalová, mala otázku či ide o výsadbu len na verejných priestranstvách. 

Starostka obce informovala, že ide o možnosť výsadby len v lokalitách verejných priestranstiev. 

Konštatovala, že by mohlo ísť o lokality napr. cintorín obce, okolie kultúrneho domu, nového 

komunitného centra, na námestí pri obecnom úrade a podobne.  

Poslanec J. Kubaliak sa opýtal na to,  či ide o výsadbu iba v intraviláne obce. Starostka obce 

informovala, že ide o priestranstvá v intraviláne obce. 

Pán Marek sa zapojil do rokovania s názorom, že najprv by bolo vhodné určiť lokalitu výsadby 

a v prípade odsúhlasenia projektu, kládol dôraz na potrebu zabezpečenia následného monitorovania 

objektov, aby sa predchádzalo znehodnoteniu 

Poslanec V. Foľk mal otázku, či by bola možná realizácia projektu aj na priestranstvách tzv. 

„pamiatkovej zóny“, taktiež mal otázku ktoré časti patria do tejto zóny. Starostka obce informovala, že 

pamiatková zóna leží v časti v okolí evanjelického kostola popri zadných častí rodinných domov rod. 

Jankovičovej, Hampachelovej a Jendralovej a tiež v časti skalky oproti MŠ. Poslanec P. Hanuska mal 

v nadväznosti otázku, či je možné ochranné pásmo resp. zónu zrušiť a v prípade kladnej odpovede, 

ako? Starostka obce oboznámila, že túto informáciu by musela pred-zistiť, avšak má správu o tom, že 

taká možnosť existuje no bolo by potrebné ju overiť. 

Poslanci ďalej rokovali o tejto téme no skonštatovali, že výber uvedených drevín pre túto lokalitu 

nie sú pre nich atraktívne, rozhodli nehlasovať o zapojení sa do národného projektu s názvom Podpora 

biodiverzity s prvkami zelenej infraštruktúry a v prípade záujmu bude táto téma opätovne prerokovaná.  

 

K bodu 11 

Ďalšou témou programu rokovania bola zaslaná informácia obci o vyhlásenej výzve „Podpora 

dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ z operačného programu Ľudské zdroje. Starostka 

obce informovala o projekte Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktorý ako sprostredkovateľský 

orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2019-1. Oprávnenými žiadateľmi sú 1043 obcí Slovenska. 

Miera podpory 95%. Podporené budú projekty, ktoré zabezpečia spojenie osídlenia s inštitúciami a 

službami v oblasti vzdelávania, ambulantnej formy sociálnej služby, zdravia, dopravy, obecných 

služieb ako aj zamestnanosti. Inštitúcie respektíve služby, s ktorými budú osídlenia spojené, musia byť 

využívané aj obyvateľmi z MRK. 

Podporované (oprávnené) aktivity:  

 výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá, 

 rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej), 

 výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov, 

 výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre 

motorové vozidlá, 

 výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii (spevnených plôch), ako súčasť vyššie 

uvedených podporených objektov/ objektu, 

 výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu, 

 nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej 

infraštruktúry – (oprávnené iba pri objektoch slúžiacich verejnosti, ktoré sú v správe žiadateľa – 

napr. školská infraštruktúra, sociálne a komunitné služby a pod.) 

Oprávnené výdavky 

 stavebné práce, 

 prípravná a projektová dokumentácia, 

 stavebný dozor, 

 externý projektový manažment, 

 mzdové výdavky, 

 rezerva na nepredvídané výdavky. 
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Obmedzenia výdavkov (Benchmarky) – maximálny výdavok na 1m2 

 Pozemné komunikácie (cesty)novostavba, rekonštrukcia - 110,00 EUR/m2, 

 Pozemné komunikácie (cesty) Rekonštrukcia - výmena povrchu (podkladná a obrusná vrstva 

vozovky) - 70,00 EUR/m2, 

 Pozemné komunikácie (chodníky)novostavba - 110,00 EUR/m2 

 Pozemné komunikácie (chodníky) rekonštrukcia - 95,00EUR/m2 

 Mostné objekty (mosty, lávky) Novostavba - 1400,00 EUR/m2 

 Mostné objekty (mosty, lávky) novostavba typ nosnej konštrukcie -presypaný - 940,00 EUR/m2 

 Mostné objekty (mosty, lávky) Rekonštrukcia - 1680,00 EUR/m2 

 Mostné objekty (mosty, lávky)hlavné zameranie rekonštrukcie -mostný zvršok - 580,00EUR/m2 

Starostka obce konštatovala, že v prípade zapojenia sa do výzvy je z časového hľadiska potrebné 

akútne vyhotovenie projektovej dokumentácie a zdôraznila nevyhnutnosť nájsť odborného projektanta. 

Cieľom a podmienkou projektu je vybudovanie infraštruktúry pre lepší prístup menšinovej skupiny 

MRK k/ku napr. ZŠ, MŠ, pošte, komunitnému centru, miestneho obchodu.  

Poslanci spolu s prítomnými občanmi zobrali informáciu na vedomie. Rokovali o rekonštrukcii 

a možnosti vybudovania chodníka od mosta popri hasičskej zbrojnice, rodinnému domu p. Slávikovej 

až ku Komunitnému centru, ktoré je aktuálne v rekonštrukcii. Na žiadosť prítomnej pani Moniky 

Kuruovej sa rokovalo aj o vybudovaní asfaltovej cesty k ich rodinným domom a tiež potrebu riešenia 

odvodnenia. Starostka obce konštatovala, že aj táto žiadosť by mohla byť v rámci projektu 

zrealizovaná. Problémom, ktorý poslanci ObZ na základe žiadosti pani Kuruovej riešili je, že 

prístupovú cestu využívajú aj nákladné autá a v prípade rekonštrukcii v tejto časti by bolo potrebné 

komunikovať aj s Urbáriátom Lehota nad Rimavicou, prípade obmedziť prejazd cez tieto pozemky. 

Starostka obce, konštatovala, že vzhľadom na krátkosť času je dôležité zabezpečiť zodpovedného a 

odborného projektanta, ktorý navrhne udržateľné riešenie na vybudovanie chodníkov, ako aj na 

odvodnenie a spevnenie plôch. Problémom, ktorý môže nastať je aj vysporiadanie niektorých častí 

pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve obce a cez ktoré by chodník resp. cesta prechádzala.  

Poslanec P. Hanuska opustil rokovaciu miestnosť a hlasovania sa nezúčastnil. Prítomní poslanci 

schválili vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka od križovatky na Kraskovo 

popri Hasičskej zbrojnici smerom k zdravotnému stredisku a na vypracovanie projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu asfaltovej cesty k rodinným domom na ulici Železničnej súpisné čísla 

124,125 a 126.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 74/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 12 

Na rokovanie a vrátil poslanec P. Hanuska. Starostka obce v bode 12 oboznámila prítomných 

o komunikácii s firmou so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky na kontajner pre biologicky 

rozložiteľný odpad. Zaslaná cenová ponuka bola nasledovná: Vaňový kontajner s objemom 5,5 m3 – 

otvorený asymetrický, typ 5602, určený na zber a zvoz komunálneho, priemyselného a ďalšieho 

odpadu, s nosnosťou kontajnerov 700 kg/1 m3, materiál – oceľový plech, manipulácia prostredníctvom 

ramenového nosiča, HLAVNÉ ROZMERY d x š x v – 3500 x 1820 x 1150 mm, hrúbka plechu: dno 4 

mm, steny 3 mm, dva úchyty vedľa seba (český typ) = 990,00 Eur/1ks + DPH celková suma kontajneru 

cca 1 200,00 Eur.  

Starostka obce ďalej informovala, že aktuálne má obec vo vlastníctve 2 kontajnery, ktoré sú 

umiestnené na cintoríne – určený na komunálny odpad a na parkovisku oproti obecnému úradu je druhý 

kontajner – veľkoobjemový. Nový kontajner by slúžil len na biologicky rozložiteľný odpad tzv. „BRO 

– zelené odpady“, tento odpad je odvážaný na skládku BRO v Lučenci. Aktuálne nám odvoz BRO 

zabezpečujú Technické služby mesta Hnúšťa a firma Brantner Gemer. Zamestnankyňa obecného úradu 

M. Kubaliaková informovala, že prenájom veľkoobjemového kontajnera je 10,00 Eur/1 deň + samotný 

odvoz a zneškodnenie odpadu. Cena jedného vývozu s prenájmom kontajneru je cca 120,00 €.  

Pán Marek Lubaj navrhol, že riešením by bolo vybudovanie zberného dvora. Starostka na návrh 

pána Lubaja informovala, že v minulom období bol zámer vybudovať zberný dvor medzi futbalovým 

ihriskom a firmou Agrokol. Oficiálnou cestou zriadenia kompostoviska je štatút kompostoviska, ktorý 
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schvaľuje odbor životného prostredia. Zberný dvor je na údržbu náročný a to aj kvôli šíriacemu sa 

zápachu, nakoľko v ňom prebiehajú procesy hniloby, v tomto prostredí je aj zvýšené riziko vznietenia 

ohňa a kompostovisko nemôže byť situované v blízkosti vodných tokov.  

Pán Kubaliak a pán Marek konštatovali, že zberný dvor by mohol byť v lokalite bývalej 

„obaľovačky“ = Kameňolom. Starostka obce informovala, že vlastníkom je firma, ktorej štatutárny 

zástupca je pán Hronec, z toho vyplýva že tá lokalita je súkromným pozemkom, na ktorom nie je možné 

vybudovanie zberného dvora.  

Poslanci ďalej rokovali o tejto téme no skonštatovali, že zakúpenie kontajnera nie je prioritou 

riešenia tohto problému a rozhodli nehlasovať. 

 

K bodu 13 

V rámci tohto bodu starostka informovala o výsledku projektu „Rozšírenie kamerového systému 

obce Rimavská Baňa“. Žiadosť o dotáciu zo ŠR v pôsobnosti MV SR bola zaslaná na Okresný úrad 

BB, odbor prevencie kriminality dňa 10.0.2019. Dňa 1.7.2019 bolo obci doručené rozhodnutie zo dňa 

20.06.2019 o neschválení žiadosti, dôvodom vyradenia bol limit finančných prostriedkov, ktoré na 

projekty boli vyčlenené. Výzva KMV II 2019 bola mimoriadna.  

Starostka obce ďalej informovala, že je možné zapojiť sa do každoročnej výzvy o dotáciu z oblasti 

prevencie kriminality zo ŠR v období jesene. Na realizáciu „Rozšírenia kamerového systému obce“, 

sú podklady vypracované už z obdobia výzvy na „mimoriadnu dotáciu“. 

Počas riešenia témy kamerového systému obce starostka poznamenala, že z informácii od občanov 

vznikol dojem, že obec je veľmi sledovaná a monitorovaná kamerovým systémom. Ubezpečila, že 

monitorovaním nie sú sledovaní občania, ale verejné priestranstvá okolo obecných bodov ako aj detské 

a futbalové ihriská. Zmyslom kamerového systému nie je monitorovanie ľudí ide o kamerové záznamy, 

ktoré v prípade priestupku, krádeže alebo podobne využíva policajný zbor, na riešenie priestupkových 

resp. trestných činností.  

Pán S. Marek vyjadril svoj názor, že aj v okolí novo-zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice je 

potrebné zabezpečenie monitorovania. Starostka obce informovala, že cieľom projektu je dobudovanie 

kamier v lokalitách: Kultúrny dom – 2 ks kamier, Frekventovaná križovatka smer Hnúšťa – Rimavská 

Sobota – Kraskovo – 2 ks kamier, Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica – 1 ks kamery, Komunitné 

centrum obce – 2 ks kamier, Ulica Strana – 1 ks kamery.  

Poslanci po prerokovaní súhlasia s vypracovaním Žiadosti o dotáciu z oblasti prevencie kriminality 

v pôsobnosti MV SR zo ŠR a počkajú na jesenné vyhlásenie výzvy.  

 

K bodu 14 

Starostka informovala, že dnes (5.8.2019) bolo stretnutie dobrovoľníkov, nakoľko sa blíži dátum 

24.08.2019 a plánovaná akcia „Stretnutie rodákov obce Rimavská Baňa pri príležitosti 60. výročia 

otvorenia základnej školy“ predmetom stretnutia bolo rokovanie v rámci výstavy v sobášnej sieni, 

ktorá bude súčasťou tohto podujatia. Výstava bude pod názvom: Retro výstava „Spomienka na 

minulosť“. Výstavu majú na starosti pani Ing. Rakytová a pani Korenyiová.  

V rámci organizácie je potrebné vyriešenie občerstvenia, ktoré bude rodákom, občanom 

a návštevníkom v tento deň ponúknuté. Starostka informovala, že nahlásených bolo cca 155 účastníkov 

a spolu s občanmi obce je potrebné počítať s približne 250 účastníkmi.  

Poslanec J. Kubaliak informoval, že zabezpečí občerstvenie v exteriéry – varenie guľášu.  

Poslanec P. Rapčan zabezpečí dovoz lavíc a prístreškov z Hrachova, už v priebehu týždňa pred 

akciou. Lavice a stoly namontujú už v piatok. Pán Marek by tiež s dovozom v priebehu týždňa 

organizátorom pomohol.  

Starostka obce, ďalej v rámci organizovania informovala, že dňa 4.8.2019 (piatok) privezú 

Technické služby mesta Tisovec pódium pre účinkujúcich. Je potrebné aby zruční chlapi napr. hasiči 

a dobrovoľníci, pomohli s postavením pódia, ktoré bude obci k dispozícií po celý víkend. V pondelok 

po akcii budú pomáhať pri rozobratí pódia aj hliadka MOPS.  

Program akcie začína od 13:00 hod., na námestí bude aj umelecká výstava cca 15 diel pána Jozefa 

Turoňa, účinkujúci budú: FS Bystrina z Banskej Bystrice, dychová hudba a pani Mgr. J. Geľová. Pitný 

režim zabezpečí pohostinstvo Suja.  

Po rozprave opustil 6. zasadnutie ObZ poslanec P. Rapčan.  
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K bodu 15  

Ďalšou blížiacou sa akciou je akcia Mikroregiónu Rimava a Rimavica, ktorý v spolupráci s Klubom 

vojenskej histórie Krasnogvardejci Košice a okolitými obcami organizujú historickú rekonštrukciu 

bojov pri príležitosti 75. výročia SNP s názvom „Boje SNP v Rimavskej Doline o kótu „Hrb““ – ktorá 

sa uskutoční dňa 21.9.2019 od 13:00 hod..  

Obec Rimavská Baňa v rámci akcii zabezpečuje potrebné vybavenie a občerstvenie pre vojakov 

predo-dňom konania akcie. Starostka obce týmto vyzvala prítomných a ich známych, ktorí môžu byť 

v tento deň k dispozícii, aby ako dobrovoľníci pomohli obci pri prípravách.   

 

K bodu 16 

 V rámci bodu 16 prítomní poslanci rokovali a spoločne so starostkou obce riešili Hasičskú súťaž 

v obci. Na podnet predsedu DPO pána Stieranku, ktorý potrebuje záverečné vyjadrenie od 

dobrovoľných hasičov, či sa súťaž konať bude alebo nie. Starostka obce konštatovala, že DHZ 

Rimavská Baňa sa v roku 2019 nezúčastnili na žiadnej z GMHL súťaži - počet bodov pre naše DHZ je 

0. Členovia DHZ sa do konca týždňa musia rozhodnúť.  

Poslanec V. Foľk, ako jeden z členov DHZ navrhol a vyjadril potrebu organizovať zasadnutia DHZ 

nielen 1x ročne, čo treba prerokovať s predsedom DHZ – Ing. Michalom Struhárom.    

Starostka obce konštatovala, že DHZ Rimavskej Bane nie je DHZO Rimavská Baňa, ktoré je 

zriadené za účelom zabezpečenia akcieschopnosti v prípade mimoriadnych udalostí, na ktoré sú 

členovia pripravení a na ktoré chodia. DHZ je dobrovoľné avšak netreba stratiť dobré meno našich 

hasičov. 

Ďalej informovala o doposiaľ nesplnenej povinnosti označiť zrekonštruovanú budovu Hasičskej 

zbrojnice stálou tabuľou. Pán Koreny mal zabezpečiť vyhotovenie tabule avšak dodnes (5.8.2019) 

tabuľa namontovaná nie je. Žiada prítomných poslancov, aby zabezpečili členov DHZ, ktorí tabuľu 

namontujú.  

Na podnet občana pána Farkaša z ulici Sever, poslanci riešili problém s natekaním údajných fekálií 

do šachty, ktorý má za následok zápach na ulici.  

Pán Marek, o žiadosti pána Farkaša nevedel, avšak s rovnakou žiadosťou prišiel na ObZ aj on. Pán 

Marek vyslovil názor, že rigol, ktorý je teraz zasypaný je potrebné vyčistiť. V prvom rade je ale 

potrebné vyčistiť hlavný potok, do ktorého spomínaný rigol ústi. Konštatoval, že odvodňovací rigol 

ktorý má odvádzať dažďovú vodu, bohužiaľ slúži viac menej ako splaškový je zarastený, zanesený 

a neplný svoj účel, zároveň nános bráni prietoku vody. Ako dôkaz predložil ObZ vyznačenú 

fotodokumentáciu problémových lokalít.  

Ďalej pokračoval, že je potrebné vykosiť pás, ktorým prechádza plynovod a následne túto časť 

spevniť. Informoval, že z jeho iniciatívy zabezpečí prívoz drvy (nie štrku) z obci Husinná a to 

bezodplatne, od obci žiada len financovanie materiálu.  

Starostka k podnetom a žiadostiam k téme znečisteného rigola oznámila, že Lesy SR by mali 

zabezpečiť čistenie potoka, do ktorého rigol ústi. Konštatovala, že problém so splaškami je vo všetkých 

okolitých obciach a v tomto období to vzrástlo aj z dôvodu, že Obec Hrachovo už nezabezpečuje vývoz 

žúmp a doposiaľ sa pre našu oblasť nenašla firma, ktorá by to vykonávala okrem StVS. 

Informovala, že každomesačne od februára 2019 telefonicky alebo listine žiada Lesy SR 

o vyčistenie, avšak každý mesiac dátum čistenia prekladajú. Nevyhnutné je čistenie potoka od ul. 

Kraskovská. Pre Lesy SR by čistenie mala zabezpečiť firma p. Agócza. Pán Agócz z Jesenského má 

záujem priniesť varechu, do ktorej by pracovníci miestnych obecných služieb (ďalej len „MOS“) 

spoločne s dobrovoľníkmi odpad spod mostíkov nahadzovali, nakoľko sa táto časť potoka už niekoľko 

rokov nečistila. Zamestnankyňa obce M. Kubaliaková, sa k téme vyjadrila a informovala prítomných, 

že pracovníci MOS by tam pracovať poslala, avšak na vzhľadom na kapacitu mužov, zápach a fakt, že 

sú tam údajne fekálie, to pracovníci MOS odpratávať a čistiť odmietajú. Aktuálne sú k dispozícii dvaja 

pracovníci MOS.  

Pán Marek, sa po informáciách vyjadril, že v prípade ak je povinnosťou Lesov SR zabezpečenie 

čistenia potoka, mali by to zabezpečiť v ich réžii oni a nie pracovníci MOS. Navrhol ObZ a starostke 

obce napísať žiadosť Generálnemu riaditeľstvu, aby sa predišlo škodám ku ktorým môže vyliatím 

koryta dôjsť. Ďalej informoval, že vyvážať odpad zo žúmp je možné aj prostredníctvom StVS.  
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Ďalším podnetom pána S. Mareka, bolo nájsť riešenie na vybudovanie, údržbu chodníkov v obci (o 

čom poslanci OZ jednali v bode 11) a na opravu časti chodníka pred rod. domom pána D. Čierneho. 

Starostka obce informovala, že pán Čierny podal žiadosť na vybudovanie oplotenia svojho rodinného 

domu v rámci ktorého, má zabezpečiť aj obnovu zničeného chodníka.  

Ďalšou požiadavkou bola obnova tabúľ označenia ulíc, ktoré sú z jeho pohľadu v dezolátnom stave. 

Starostka na túto tému informovala, že v roku 2018 sa zaoberala označujúcimi tabuľami ulíc, avšak je 

to finančne náročná záležitosť. Je možné o tom rokovať napríklad pri plánovaní rozpočtu na rok 2020.  

Rokovaciu miestnosť opustil poslanec Ľubomír Olšiak, počet poslancov klesol na 4. 

Prítomní pokračovali v rokovaní. Na podnet občanov obce jednali o kosení na ul. Hlavná 

a o zarastaní plotov na ul. Sever a na ul. Fľaková.  

Poslankyňa Mgr. N. Dovalová, informovala o probléme na ulici Kraskovská a o požiadavke 

zabezpečiť obmedzenie rýchlosti áut, ktoré smerom z Kraskova prekračujú na ich ulici povolenú 

rýchlosť v obci. Starostka obce oznámila, že v takom prípade je potrebné osloviť PZ SR a  túto 

skutočnosť polícii nahlási.  

Starostka obce na základe narastajúcich žiadostí a sťažností občanov navrhuje poslancom ObZ 

zriadiť komisiu verejného poriadku, ktorá:  má za úlohu byť nápomocná a spolupracovať pri 

monitorovaní dodržiavania ustanovení VZN obce o dodržiavaní verejného poriadku v obci, overuje 

stav a prerokováva sťažnosti občanov na úseku porušovania občianskeho spolunažívania a porušovania 

verejného poriadku na základe postúpenia sťažnosti starostom obce, predkladá podnety na 

zabezpečenie verejného poriadku, spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti 

spolunažívaniu, podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov, podáva podnety na 

zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne 

prístupných miestach.  

Poslanci prerokovali návrh a zriadili Komisiu verejného poriadku pri obecnom zastupiteľstve 

a zvolili: Vladimíra Foľka – za predsedu komisie verejného poriadku, Pavla Hanusku a Moniku 

Kuruovú – za členov komisie verejného poriadku  

Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 75/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

Pán S. Marek poďakoval za možnosť vyjadriť sa a opustil rokovaciu miestnosť.  

 

K bodu 17 

V záverečnom bode starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 6. zasadnutí 

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

vyhlásila 6. zasadnutie za ukončené o 20:30 hod. 
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