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ZÁPISNICA 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 07.10.2019 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 poskytnutie finančného príspevku Rodičovskej rade Základnej školy Juraja Palkoviča 

v Rimavskej Bani Výročná správa Obce Rimavská Baňa za rok 2018 

6. Polročné hospodárenie obce a plnenie rozpočtu obce k 30.06.2019 

7. Rozpočtové opatrenie 1/2019 a 2/2019 

8. Verejné obstarávanie zákazky  „Výstavba zastrešeného pódia – amfiteáter“  

9. Kúpna zmluva na pozemok pri hasičskej zbrojnici – zastavaná plocha, CKN č. 1993/10, pozemok 

– zastavaná plocha, CKN č. 1993/11, pozemok – zastavaná plocha, CKN č. 1993/12 

10. Odpredaj majetku obce, pozemok – ostatná plocha, CKN č. 1112/4 

11. Z výšenie príspevku členského Mikroregiónu Rimava Rimavica v roku 2020 

12. Zvýšenie dotácie z dôvodu odchodného  

13. Informácia o delimitácii pozemkov 

14. Zmluva o poskytnutí NFP Názov projektu: Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia 

v obci Rimavská Baňa 

15. Návrh na vyradenie majetku 

16. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 

17. Poplatok za tuhý komunálny odpad 

18. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 

19. Interpelácie poslancov  

20. Záver 

K bodu 1 a) 

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

2018-2022, ktoré sa konalo dňa 7. októbra 2019 o 17:00 hod., zvolala a viedla starostka Obce Rimavská 

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

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

bola doručená poslancom 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 šiestich prítomných poslancov OZ. Poslanec Peter Rapčan sa dostaví na 

zasadnutie neskôr. Privítala občanov obce a prítomných zamestnancov obce (podľa prezenčnej listiny). 

Oznámila, že hlavná kontrolórka obce Rimavská Baňa Ing. Oľga Fabová sa zasadnutia zúčastní, no 

dostaví sa neskôr.  

Konštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 6 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 Ľubomír Olšiak a Mgr. Natália Dovalová  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 76/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 2  

Starostka obce poslancom ObZ vopred predložila návrh programu 7. zasadnutia. Navrhla doplniť 

nasledujúce body rokovania: 10. Zvýšenie príspevku členského Mikroregiónu Rimava Rimavica 

v roku 2020; 11. Zvýšenie dotácie z dôvodu odchodného pracovníčky školy; 12. Informácia 

o delimitácii pozemkov; 18. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 

Poslanci OZ nemali k návrhu programu rokovania žiadne pripomienky a schválili návrh 

v predloženom znení.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 77/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 3 

Poslanci OZ spolu so starostkou obce na začiatku bodu 3 privítali prítomnú hlavnú kontrolórku obce 

Ing. Oľgu Fabovú a následne pokračovali v rokovaní. 

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Vladimíra Foľka a Ing. Janu Alcnauerovú. 

Poslanci návrh schválili. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 78/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 4 

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

Uznesením č. 71/2019 poslanci OZ schválili prijatie úveru vo výške 45 000,00 Eur od OTP Banka 

Slovensko na účely financovania investičného projektu „Rekonštrukcia zdravotného strediska“ s 5 

ročnou splatnosťou – uznesenie je splnené – dňa 7.10.2019 bola zmluva uzatvorená a zverejnená na 

webovom sídle obce.  

Uznesením č. 72/2019 OZ schválilo trvalú prebytočnosť majetku obce Rimavská Baňa, parcela 

C- KN č. 850/3 (pozemok pod bytovkou), zámer predaja a poverilo starostku obce zverejniť v zákonnej 

lehote pred schvaľovaním odpredaja nehnuteľného majetku zámer predaja z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa – uznesenie nesplnené – dôvodom nesplnenia je zmena vlastníka 1 bytovej jednotky  

a následného vkladu tento zmeny do katastra nehnuteľnosti.   

Uznesením č. 73/2019 OZ súhlasilo s realizáciou projektu „Výstavba zastrešeného pódia – 

amfiteáter“ a OZ schválilo predloženie žiadosti o NFP – uznesenie splnené. O plnení uznesenia 

poslanci spolu so starostkou obce rokovali v bode 8.  

Uznesením č. 74/2019 OZ schválilo 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 – uznesenie nesplnené – nakoľko pri kontrole katastra 

nehnuteľnosti bolo zistené, že nie sú vysporiadané majetkovo-právne vzťahy pod plánovanou 

asfaltovou cestou na ulici Železničná. Pozemky sú vo vlastníctve SR v správe SPF a do vysporiadania 

majetkovo-právnych vzťahov nie je možné vypracovanie projektovej dokumentácie.  

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

Za: 6  Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 79/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 5 

Na začiatku bodu 5 prišiel poslanec Peter Rapčan, ktorý sa ospravedlnil za meškanie. Počet 

prítomných poslancov stúpol na 7.  

V tomto spoločne rokovali o doručenej žiadosti predsedníčky Rodičovskej Rady v ZŠ s MŠ Juraja 

Palkoviča v Rimavskej Bani, ktorá nás žiada o príspevok na pokrytie finančných výdavkov spojených 

s vedením bankového účtu.  

Poslanci OZ schválili poskytnutie dotácie pre ZRPŠ pri Základnej škole s materskou školou Juraja 

Palkoviča vo výške 20,00 Eur.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 80/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 



3 

K bodu 6 

Rokovanie pokračovalo s témou o plnení rozpočtu Obce Rimavská Baňa k 30.06.2019. Starostka 

obce informovala o monitorovacej správe. Príjmová časť rozpočtu obce bola k 30. 6. 2019 naplnená na 

55,50 %, rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 51,69 %, kapitálový rozpočet bol naplnený na 99,28 

%  a rozpočet príjmových finančných operácií bol naplnený na 100,29 %, a to z dôvodu zapájania 

prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu.  

Výdavková časť rozpočtu obce bola k 30. 6. 2019 naplnená na 50,50 %, rozpočet bežných výdavkov 

bol naplnený na 52,42 % a rozpočet kapitálových výdavkov bol naplnený na 44,98 %  a rozpočet 

výdavkových finančných operácií bol naplnený na  50,41 %. Rozpočet Základnej školy s materskou školou 

Juraja Palkoviča bol k 30. 6. 2019 naplnený v príjmovej časti na 252,04 %  a vo výdavkovej časti na 49,72 

%. 

podielové dane 210 674,00 106 212,06 50,42 

miestne dane 25 309,00 12 071,18 47,70 

nedaňové príjmy 7 085,00 13 638,69 192,50 

granty a transfery 318 368,00 158 311,96 49,73 

SPOLU 561 436,00 290 233,89 51,69 

Rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 75 175,50 €. Jeho plnenie bolo vo výške 33 813,64 €, čo 

predstavuje plnenie na 44,98 %. V rámci kapitálových výdavkov ide o nasledovné investície: 
Projektová dokumentácia na „Rekonštrukciu 

a prístavbu predškolského zariadenia 3 500,00 € 

Vybudovanie detského ihriska 6 646,26 € 

Rozšírenie kamerového systému obce 2 917,00 € 

Výmena okien na obecnom úrade 4 053,65 € 

Komunitné centrum (stav k 30.06.2019) 16 696,73 € 

Starostka obce ku komunitnému centru konštatovala, že od prijatia prvej FA vo výške 16 696,73 Eur 

bola vydaná druhá FA zo dňa 12.08.2019 hradená z rozpočtu obce vo výške 21 793,32 Eur. V poradí tretia 

FA v celkovej sume 64 406,12 Eur, bude hradená po pripísaní finančných prostriedkov EÚ a ŠR na účet. 

Na základe nami zaslanej žiadosti o platbu na predfinancovanie, nás oddelenie platieb informovalo, že ŽoP 

bola schválená a finančné prostriedky budú obci poukázané dňa 11.10.2019. Stavba komunitného centra 

v zmysle zmluvy, ktorej súčasťou je harmonogram prác, mala byť odovzdaná stavebníkom do 30.10.2019.  

Poslanci správu o polročnom plnení rozpočtu a hospodárení obce zobrali na vedomie.  

 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 81/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 7 
V rámci bodu 7 starostka obce informovala o rozpočtovom opatrení č. 1/2019 zo dňa 20.08.2019, 

v ktorom v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením OZ č. 78/2016 zo dňa 20.5.2016 

vykonala starostka obce presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a). Starostka obce 

presunula opatrením č. 1 rozpočtové prostriedky tak aby boli presunuté bez rozdielu na príjmovej 

a výdavkovú strane rozpočtu.  

Ďalším predmetom rokovania bol predložený návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/2019, ktorým sa mení výška celkových príjmov a celkových výdavkov v súlade s § 11 ods. 4 písm. 

b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2  písmen b), c) a d) 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p.. Schválením návrhu budú vykonané nasledovné zmeny: 

- v zmysle písmena b) povolené prekročenie a viazanie príjmov: 
Nedaňové príjmy Prekročenie o 

Obec Stravné a dobropisy (preplatky) 
+ 35 474,30 Eur 

ŽS s MŠ Vratky z min. rokov, dobropisy, stravné (ŠKJ) 

- v zmysle písmena c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov: 

Bežné výdavky Prekročenie o 

Obec 
Rodinné prídavky, voľby, príspevok dôchodcom, 

stretnutie rodákov, kosačka, notebook + 25 924,04 Eur 

ZŠ Dotácia s ÚPSVaR, Hmotná núdza 
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Kapitálové výdavky Prekročenie o 

Obec 
Komunitné centrum, Pozemky pod ZŠ, Zametacia 

kefa, varný kotol pre ŠKJ 
+ 54 500 Eur 

- v zmysle písmena d) povolené prekročenie a viazanie  finančných operácií: 

Príjmové finančné operácie Prekročenie o 

Obec Úver na rekonštrukciu KC, IOMO 
+ 45 129,05 Eur 

ZŠ Nevyčerpané prostriedky z min. roku  

 

Výdavkové finančné operácie Prekročenie o 

Obec IOMO + 50Eur 

Poslanci rozpočtovým opatreniam porozumeli a chválili návrh bez výhrad.   

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 82/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 8 

Starostka obce informovala prítomných poslancov o verejnom obstarávaní na zákazku s názvom 

„Výstavba zastrešeného pódia – amfiteáter“. Služby súvisiace s verejným obstarávaním vykonala 

odborne spôsobilá osoba Ing. Škrdlová z Veľkého Krtíša. Výzva na predkladanie ponúk na zákazku 

s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, špecificky zákazka 

na uskutočnenie stavebných prác § 3 ods. 3 zákona, bola vyhlásená dňa 18.09.2019. Lehota na 

predloženie cenovej ponuky uplynula dňa 27.09.2019 o 12:00 hod.. Predpokladaná hodnota zákazky 

určená projektantom bola vo výške 19 315,88 Eur s DPH. Kritériom bola najnižšia ponúknutá cena. 

Priamo oslovených bolo 9 firiem, z ktorých do určenej lehoty zaslala cenovú ponuku jediná firma. 

Víťazná firma predložila cenovú ponuku vo výške 21 555,82 Eur s DPH. Z dôvodu, že jediná firma, 

ktorá sa zapojila do technologicky nie náročnej stavby, starostka vyslovila počudovanie nad nezáumom 

stavebných firiem zúčastniť sa súťaží. Stavebná firma STAVART, s.r.o., Rimavská Sobota splnila 

podmienky účasti na verejnom obstarávaní. Zmluva o dielo zo dňa 2.10.2019 je uzatvorená 

a zverejnená na webovom sídle obce. Predpokladaný termín zhotovenia diela je koncom roka 2020. 

Dátum uzavretia výzvy bol 11.10.2019. Lehota na predloženie Žiadostí o NFP na MAS Malohont 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 bola 

predĺžená do 30.10.2019. Žiadosť o NFP je rozpracovaná a pripravená na odoslanie.  

Poslanci OZ zobrali informatívnu správu starostky obce o postupe realizácie projektu „Výstavby 

zastrešeného pódia – amfiteátra“ na vedomie.  

   Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 83/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 9 

Ďalšia informatívna správa v rámci rokovania 7. zasadnutia, bola o postupe zámeru odkúpenia 

pozemku pri hasičskej zbrojnice. Ide o kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva obce Rimavská Baňa, a to 

parcelu registra „C“, parc. č. 1993/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2, ktorá sa 

nachádza pod hasičskou zbrojnicou, parcelu registra „E“, parc. č. 1253 – záhrada, pričom z uvedenej 

parcely sú predmetom zmluvy len parcely registra „C“ 1993/11- zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 157 m2 – nástupná plocha pred HaZZ a 1993/12  - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

48 m2 – budúci chodník vedené na LV č. 472, ktoré sa nachádzajú pred HaZZ, v podiele 1/1 od 

predávajúceho: Ing. Karol Hricovini, CSc., r. Hricovini, Križna 150/36, Šamorín, PSČ 931 01 za kúpnu 

cenu 3,- eur/m2. Celková cena – 651,00 Eur. Kúpa pozemku bude predmetom kúpno-predajnej zmluvy 

medzi Obcou Rimavská Baňa a hore menovaným vlastníkom. Informovala, že Ing. Hricovíni, žije vo 

Francúzsku, kúpno-predajná zmluva je pripravená už od leta 2019 avšak Ing. Hrocovíni príde na 

Slovensko začiatkom novembra 2019, dohodnutý termín stretnutia starostky obce s vlastníkom 

pozemkov je v meste Šamorín. Konštatovala, že geometrický plán s vytýčenými parcelami bol 

zapísaný pri rekonštrukcii HaZZ. Poslanci schválili odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva obce 

Rimavská Baňa. 

 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 84/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 10 

Poslanci OZ na 5. zasadnutí OZ, ktoré sa konalo 3.6.2019 rokovali o žiadosti p. M. Lubaja na 

odkúpenie pozemku v okolí starého mlyna súčasne a poverili starostku obce zabezpečiť vypracovanie 

geometrického plánu na oddelenie parciel. Úloha starostky obce je splnená. Geometrický plán 

51423707-28/2019 je pripravený. Bola oddelená parcela č. 1112/1 o výmere 359 m2 so šírkou 10 

metrov na chodník pre peších na ulicu Fľaková, a parcela č. 1112/4 o výmere 983 m2, ktorá sa stala na 

základe Uznesenia č. 60/2019 prebytočným majetkom obce. Prítomným poslancom a potenciálnemu 

vlastníkovi bol predložený vypracovaný geometrický plán na prerokovanie. Starostka obce 

konštatovala, že nakoľko sme polovičným vlastníkom pozemkov je stále SPF spoluvlasníkom. 

Vypracovanie geometrického plánu bolo s cenou 300,00 Eur, suma bude započítaná do predajnej ceny 

kupujúcemu.  

Poslanci OZ rokovali a prebytočný majetok a poverili starostku obce vyvesiť zámer na odpredaj 

majetku na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v zákonom určenej lehote (15 dní pred 

schvaľovaním odpredaja). Skonštatovali, že nepôjde o verejnú súťaž a na poslednom zasadnutí 

v decembri 2020, budú schvaľovať odpredaj majetku. Jednali aj o potrebe osloviť geodeta, aby 

„vykolíkoval“ hranice pozemkov. Poslanci diskutovali o predajnej cene a navrhli 3,00 Eur za 1m2 + 

prepočet ceny geometrického plánu 0,60 Eur za 1m2 – výsledná cena 3,60 Eur. Hlavná kontrolórka 

navrhla, aby sa cena pozemku v kúpnej zmluve oddelila od nákladov z vypracovanie geometrického 

plánu. Poslanci sa s týmto názorom stotožnili a určili predajnú cenu 3,00 Eur za 1m2 +započítanie 

nákladov na vypracovanie geometrického plánu. 

 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 85/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 11 

 Starostka obce pokračovala bodom rokovania s témou členských príspevkov Mikroregiónu Rimava 

a Rimavica na rok 2020. Tento bod bol doplnený. Oznámila, že Obec Rimavská Baňa je v členstve 

Mikroregiónu Rimava a Rimavica a Mikroregiónu Sinec-Kokavsko. Mikroregióny existujú len 

z prostriedkov členských príspevkov od obcí, ktoré sú ich členmi (podľa počtu obyvateľov). Členmi 

Mikroregiónu RaR je 15 obcí.  

Informovala, že tento bod bol vsunutý do programu zasadnutia OZ, z dôvodu potreby 

jednorázového zvýšenia členského príspevku na rok 2020, kvôli potrebe dofinancovania nákladov 

spojených s projektovou dokumentáciou k plánovanému vybudovaniu cyklistického chodníka medzi 

mestom Rimavská Sobota a obcou Hrachovo v celkovej dĺžke 11 kilometrov, ktorý bude viesť obcami 

Čerenčany (560), Veľké Teriakovce (870), Nižný Skálnik (184), Vyšný Skálnik (150) a Hrachovo 

(835), s možnosťou pokračovania v budúcnosti až po Hnúšťu (ďalších cca 12 km). Navrhovaná trasa 

bude v maximálnej miere využívať existujúcu infraštruktúru - hrádza rieky Rimava, miestne 

komunikácie v intraviláne obcí a mostné telesá. Existujúca infraštruktúra bude rozšírená, v niektorých 

miestach spevnená alebo vybudovaná úplne nanovo. Navrhovaná trasa ide súbežne s cestou I. triedy 

(RS - Tisovec) a pohyb cyklistov po nej je životu nebezpečný. Od roku 2008 do roku 2018 sa v tejto 

veci takmer nič nepohlo, s výnimkou rôznych rokovaní a snáh, ktoré ale vychádzali skôr od 

občianskych aktivistov. 

V roku 2018 MAS MALOHONT spracovala pre Mikroregión Rimava a Rimavica žiadosť 

o regionálny príspevok z akčného plánu na spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie k 

cyklotrase, ktorá bola schválená vo výške 35 000 eur. Financovanie následnej výstavby jednotlivých 

úsekov cyklotrasy je plánované v rámci implementácie stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny 

MALOHONT najmä zo zdrojov IROP (špecifický cieľ 5.1.2), zo zdrojov ŠR SR (napr.: aktuálna 

výzva) a z vlastných zdrojov dotknutých obcí, a to v rokoch 2020 - 2022 (po ukončení prípravnej 

a projektovej dokumentácie), pričom na tento účel má MAS vyčlenených cca 300 000 eur. 

Ďalej oboznámila o situácii, že víťazná cenová ponuka, ktorá vzišla z verejného obstarávania, je 

68 520 eur, v čom je zahrnuté: 

 Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie na stavbu - cyklotrasa Rimavská zelená cesta 

 Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním územného rozhodnutia 
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 Vypracovanie PD pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby - cyklotrasa Rimavská zelená 

cesta 

 Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním stavebného povolenia 

Spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie by malo prebiehať v rokoch 2019 - 2020. 

Tu však naša snaha nateraz končí, nakoľko mikroregión musí zohnať zvyšných 33 520 eur na 

dofinancovanie projektovej dokumentácie. 

Poslanci boli názoru, že ako obec nebudeme výnimkou, spolu so starostkou obce prejednali podané 

informácie. Prerokovali potrebu naplánovať v návrhu rozpočtu na rok 2020 jednorázové zvýšenie 

členského príspevku MR Rimava Rimavica z 1,70 Eur na 3,70 Eur/1 obyvateľ z dôvodu schválenia 

spolufinancovania obce na projektovej dokumentácii cyklotrasy v uvedenej výške.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 86/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 12 

Dňa 4.1.2019 bola na obecný úrad v Rimavskej Bani doručená žiadosť Základnej školy 

s materskou školou Juraja Palkoviča o finančný príspevok na vyplatenie odchodného z dôvodu 

odchodu pracovníčky do predčasného starobného dôchodku. Základná škola, žiada obec ako 

zriaďovateľa v súlade so zákonníkom práce č. 311/2001 § 76a ods. 2 o finančný príspevok na odchodné 

zamestnankyni školského klubu detí vo výške jedného mesačného platu, ktorá ide dňa 13. decembra 

2019 na predčasný starobný dôchodok.  

Poslanci OZ v zmysle zákonníka práce po prerokovaní schválili zvýšenú dotáciu na prevádzku a 

mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce, pri preukázaní a splnení podmienok nároku na odchodné.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 87/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 13 

Pozitívna správa bola zahrnutá v bode 13. Dňa 2.10.2019 bol z Okresného úradu Banská Bystrica 

doručený obci Rimavská Baňa - Protokol o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku 

č. 12/2019/MPO. Starostka obce informovala, že Okresný úrad ako dočasný správca nehnuteľného 

majetku štátu na základe našej žiadosti a predložených podkladov posúdil možnosť prechodu 

vlastníctva nehnuteľného majetku späť do majetku obce podľa zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v z.n.p.. Pri nehnuteľnostiach vedených na LV č. 2, kde bol ako správca vedený ONV Rimavská 

Sobota, bolo preukázané, že nehnuteľný majetok bol k 23.-24.11.1990 v správe hospodárenia ONV. 

Na základe toho bol vypracovaný Protokol č. 12/2019/MPO, na základe ktorého budú parcely  C-KN 

677/6, 795/2, 1195/1, 1458/2, 1867. 1989/1, 1989/7 prevedené do vlastníctva našej obce.  

K správe mal otázku poslanec J. Kubaliak, či ide o pozemky v intraviláne alebo extraviláne. 

Starostka obce informovala že ide o nehnuteľnosti v intraviláne obce. O pozemky v extraviláne by išlo 

len v prípade verejno-prospešného účelu. Pri tejto delimitácii prešli niektoré parcely do správy Lesov 

SR. Ku každej z delimitovanej parcele, boli potrebné dôkazné dokumenty, že v tom čase boli v správe 

ONV. Oznámila, že toto šťastie obec nemala na pozemky pod ZŠ.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 88/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 14 

Starostka obce v tomto bode pokračovala s podaním informácii o priebehu projektu s názvom 

„Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa“. V deň rokovania bola 

prostredníctvom slovenskej pošty doručená Zmluva o NFP, ktorá bude podpísaná a následné 

zverejnená, po zverejnení účinná. Po podpísaní zmluvy, bude potrebné urobiť verejné obstarávanie. 

Predpokladaný začiatok realizácie projektu je 12 mesiacov od 02/2020 do 01/2021. Celkové oprávnené 

výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 93 261,80 EUR. Poskytovateľ poskytne 

Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 88 598,71 EUR (rozdielom je 5 %  spoluúčasť obce). 

Merateľnými ukazovateľmi, ktoré bude potrebné ku koncu projektu splniť sú nasledovné: Kapacita 

podporenej školskej infraštruktúry materských škôl = 21 žiakov MŠ; Odhadované ročné zníženie 
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emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách = 1,8720 ton CO2 eq; Počet renovovaných 

predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK = 1 MŠ; Zníženie ročnej spotreby primárnej 

energie v renovovaných verejných budovách = 10 806 kWh/rok; Počet detí z MRK, ktoré navštevujú 

podporenú školskú infraštruktúru materských škôl = 5 žiakov MŠ.  

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o uzatvorení Zmluvy o NFP. Spoločne diskutovali o 

potrebe dobre načasovať obdobie rekonštrukcie a aj o zabezpečení plynulej výučby pre deti MŠ.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 89/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 15 

Ďalej starostka obce informovala. Po vykonanej inventarizácii majetku obce k 31.12.2018 

a následne podľa internej smernice, v zmysle článku 16 ZÁSAD HOSPODÁRENIA A 

NAKLADANIA S MAJETKOM - Obec Rimavská Baňa reguluje nakladanie s neupotrebiteľným 

majetkom obce. Ods. 1 „Neupotrebiteľný majetok obce je hnuteľný a nehnuteľný majetok obce, ktorý 

pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť prevádzky nemôže 

slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľné sa považujú aj budovy a stavby, ktoré nemožno premiestniť a 

ktoré treba odstrániť v dôsledku plánovanej výstavby alebo rozšírenia objektu.“ Ods. 2 

„Neupotrebiteľný hnuteľný majetok môže obec odpredať, odovzdať do separovaného zberu alebo 

fyzicky zlikvidovať a následne vyradiť z evidencie.“ Ods. 3 „K rozhodnutiu o neupotrebiteľnosti majetku 

obce sa musí priložiť doklad o tom, ako sa s týmto majetkom naložilo“. 

Z dôvodu vyššie uvedeného predložila starostka obce návrh na vyradenie majetku, ktorý nemá 

zostatkovú hodnotu t.j. zostatková hodnota = 0,00 €, ďalej vyradenie drobného hmotného majetku, ku 

ktorým neexistuje zoznam a jeho obsah nie je konkrétne známy, ďalej nefunkčný majetok obce napr. 

pokazená motorová kosačka. V návrhu na vyradenie majetku je zahrnutý počítač zaradený 10.11.2008, 

počítač zaradený 1.10.2008, ďalej tri zariadenie, ktoré nie sú evidované v majetku, ale sú na úrade t.j.: 

motorová kosačka OleoMac, tlačiareň Canon, záznamové zariadenie k starému kamerovému systému. 

Súčasne drobný hmotný majetok 1.1.1980 v hodnote 1396,76 Eur, ktorý starostka obce navrhla OZ 

schváliť na vyradenie.  

V zmysle zásad s nakladaním s majetkom obce, starostka obce vymenúva a odvoláva 3. člennú 

vyraďovaciu komisiu. Ďalej oznámila, že obsahom internej smernice je ods. 2 na základe ktorého 

„Obecné zastupiteľstvo na základe odporúčania 3-člennej vyraďovacej komisie prijatím uznesenia 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva schvaľuje prebytočnosť a 

neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku obce, ak jeho zostatková cena je vyššia ako 700 €“ a v zmysle 

ods. 3 „Starosta na základe odporúčania 3-člennej vyraďovacej komisie rozhoduje o prebytočnosti 

alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku obce, ak jeho zostatková cena je nižšia ako 700 € 

vrátane“.  

Na základe uvedeného na 7. zasadnutí OZ určila členov vyraďovacej komisie: Vladimír Foľk, Ing. 

Jana Oravcová a Ing. Jana Alcnauerová.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 90/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 16  
Témou rozsiahlej diskusie bol návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok. Starostka obce 

informovala, že výsledkom rokovania k tejto téme, by mala byť predpríprava na zmenu výšky sumy 

za tuhý komunálny odpad na osobu a to od roku 2020. Starostka obce vyzvala zamestnankyňu Ing. 

Oravcovú aby informovala o návrhu evidovaných nevymožiteľných pohľadávok:  

Zamestnankyňa prítomných poslancov a verejnosť informovala, že: „Pohľadávky obce za miestne 

dane a poplatky, sa snaží obec vymáhať rôznymi spôsobmi – vyrubuje a osobne doručuje, zasiela 

rozhodnutia poštou, predvoláva občanov a uzatvára s nimi dohody o splátkach, osobne ich oslovuje, 

vyzýva občanov na úhrady nedoplatkov. Obec eviduje aj pohľadávky, ktoré sa nedajú vymôcť z dôvodu, 

že rodiny resp. občania sa v obci dlhodobo nezdržiavajú, sú odcestovaný, pracujú v zahraničí a počas 

roka sa v obci neukážu, obec pri týchto poplatníkoch nemá informáciu o adrese kde sa zdržiavajú 

a preto, akékoľvek vymáhania a doručovanie písomností je neefektívne. Nevedia o možnosti zníženia 

alebo odpustenia – nepredložia doklady na zníženie odpustenie – alebo majú evidované nedoplatky 
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voči obci.“ Ďalej uviedla, že „Všetkým ostatným, ktorý si neplnia poplatkovú povinnosť sme zasielali 

poštou výzvy s opakovaným doručovaním v počte 50 na TKO. Sú to občania na TP, ktorý tvoria KO 

v obci Rimavská Baňa zdržiavajú sa tu a s obcou nespolupracujú, nedodržiavajú splátkové kalendáre 

a podobne tieto osoby do návrhu na odpísanie pohľadávok nedávame.“ 

Na základe uvedeného bol poslancom OZ predložený návrh na odpísanie pohľadávok v celkovej 

sume 2 009,11 €. Predložený návrh obsahoval pohľadávky za rok 2019 v sume 756,52 €, za 

predchádzajúce kalendárne roky 1 240,59 € spolu za tuhý komunálny odpad 1 997,11 € a z miestnej 

dani za psa 24,00 Eur.  

Poslanci OZ mali priestor vyjadriť sa k jednotlivým poplatníkom resp. k zoznamu občanov 

Rimavskej Bani, pri ktorých sú evidované nedoplatky, a ktoré obec ako správca miestnych daní 

a poplatkov považuje za nevymožiteľné, z dôvodu neznámeho pobytu mimo obce Rimavská Baňa a 

taktiež z dôvodu, že v skutočnosti komunálny odpad v obci netvoria. Súhlasili s predloženým 

zoznamom.  

V rámci diskusie hlavná kontrolórka obce Ing. Oľga Fabová, informovala prítomných, pred 

schvaľovaním o tom, že v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p., je obec povinná vyrubovať miestny poplatok 

všetkým osobám, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktoré sú na území obce 

oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť v katastrálnom území obce. Oznámila, že preto obec 

každoročne vyrubuje poplatok osobám, ktoré sa v obci s rodinami reálne nezdržiavajú – nezdržiavanie 

sa v obci nie je dôvodom na nevyrubenie poplatku, bolo by to porušenie zákona. Hlavná kontrolórka 

pokračovala tým, že sa poradí aj s kolegami, ako najlepšie riešiť podobné situácie a aby si obec vo 

VZN dokázala nastaviť systém vyrubovania tak, aby sa každoročne nenavyšovali nedoplatky, i keď 

vyrubenie je povinné.   

Poslanci rozhodli jednohlasne schváliť odpísanie nevymožiteľných pohľadávok podľa zoznamu:  

1. Andrisová Denisa, Rúbanisko II 418/2, Lučenec - poplatok za komunálny odpad v sume 53,74 € 

2. Balážová Oľga, Pobyt v meste Žilina, Okres Žilina – poplatok za komunálny odpad v sume 15,13 € 

3. Balog Ondrej, Repno 61/12, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 39,00 € 

4. Berkyová Štefánia, Hronská 30/41, Polomka – poplatok za komunálny odpad v sume 141,48 € 

5. Botto Ľudovít, Kociha 56 – poplatok za komunálny odpad v sume 35,46 € 

6. Cibuľová Michaela, Repno 40/7, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 91,00 € 

7. Dani Igor, Železničná 105/4, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 26,00 € 

8. Dani Miroslav, Fľaková 16/22, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 49,58 €; miestna 

daň za psa 12,00 € 

9. Daniová Mária, Hlavná 82/24, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 93,52 € 

10. Dekrétová Sonja, Sever 151/19, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 52,00 € 

11. Gubčo Ján, Železničná 103/8, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 29,00 € 

12. Gubčo Lukáš, Železničná 103//, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 178,32 € 

13. Gubčo Teodor, Hlavná 86/16, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 26,00 € 

14. Kaločaiová Jana, Kraskovská 169/8, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 81,04 € 

15. Kuru Marek, Fľaková 16/22, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 26,00 € 

16. Kuru Roman, Pobyt v obci Rim. Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 26,00 € 

17. Kuruová Drahuša, Fľaková 16/22, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 130,91 € 

18. Kuruová Miroslava, Fľaková 16/22, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 78,00 € 

19. Pištula Ján, Repno 40/7, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 52,00 € 

20. Puškáš Zdenko, Železničná 124/7, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 208,00 €, 

miestna daň za psa 12,00 € 

21. Ridzoňová Jaroslava, Pobyt v obci Rim. Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 23,61 € 

22. Štajerová Monika, Repno 40/7, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 145,00 € 

23. Vinarčík Milan, Pobyt v obci Rim. Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 26,00 € 

24. Vinarčík Róbert, Pobyt v obci Rim. Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 26,00 € 

25. Vojtek Ján, Pobyt v obci Rim. Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 218,32 € 

26. Vojteková Katarína, Pobyt v obci Rim. Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 126,00 € 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 91/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 17  

Starostka obce informovala, že v nadväznosti na tému poplatkov za TKO bude potrebné 

prerokovanie zmeny výšky sumy poplatku za TKO, ktoré sú odzrkadlením zvýšenia ceny za 

uskladnenie odpadu na skládkach odpadov a tlak na poplatníkov na zvýšenie množstva separovaného 

odpadu.  V roku 2019 sa zvýšili výdavky na uloženie odpadu a to z 5,04 Eura na 12 Eur. Táto suma 

bude v roku 2020 zvýšená podľa toho ako sme triedili odpad v tomto roku. Ak by to bolo na úrovni 

vlaňajšieho roka znamená to, že poplatky za uloženie odpadu sa zvýšia dvojnásobne na 24 Eur a v roku 

2021 na 27 Eur. Okrem poplatkov za uloženie odpadu platíme aj samotný vývoz a likvidáciu 

komunálneho odpadu. Vývoz odpadu na skládku stojí mesačne od 600 do 1000 Eur podľa toho koľko 

odpadu je v kukanádobách a koľkokrát bol vývoz. Okrem toho sa každomesačne vyváža aj 

veľkokapacitný kontajner, ktorého odvoz stojí od 100 do 150 Eur. 

Opäť požiadala zamestnankyňu J. Oravcovú, aby informovala prítomných a verejnosť o finančnej 

situácii. Zamestnankyňa začala tému s tým, že pri aktuálnom počte obyvateľov 533 by mala byť výška 

predpisu 7 959,90 Eur a to za poplatky za tuhý komunálny odpad občanov obce vrátane poplatkov za 

KO podnikateľským subjektom (6 929,00 obyv. + 1 030,90 zam.-ci). Tohto roku bola vyrubená čiastka 

aj občanom s dlhodobým pobytom v obci t.j. 13 osôb vo výške 169,00 Eur. Konečná výška vyrubeného 

predpisu, pri výške poplatku podľa aktuálne platného VZN 13,00 Eur za osobu na 1 kalendárny rok, 

by mala byť 8 128,90 Eur. Predpis v uvedenej výške bol však znížený a to z dôvodu zníženia alebo 

odpustenia poplatkov obyvateľom, ktorí o to požiadali a nemali žiadne záväzky voči obci o sumu 

1 036,20 Eur. Pokračovala informáciou o aktuálnom predpise poplatku za TKO, ktorý bol k 

30.09.2019 = 7 092,70 Eur. Návrh na odpísanie vyrubeného predpisu za rok 2019 je vo výške 756,52 

€ t.j. 58 osôb. Počet obyvateľov obce, ktorí fyzicky komunálny odpad v obci tvoria je 475. V priemere 

sú ročné náklady obce na vývoz uskladnenie odpadu 11 079,60 €,  ktoré doslova a do písmena skončili 

na skládke odpadov a naša obec z nich nemala žiadny reálny prospech. Výška TKO na 1 obyvateľa, 

tak aby bol pokrytý náklad na vývoz a uskladnenie KO (11 079,60 – 1 030,90/475 obyvateľov) je 

predpoklad v prepočte 21 Eur  až 23 Eur. Za tento rok sme doposiaľ vybrali k 30.09.2019 poplatky za 

KO v sume 4 300,99 € (cca 60%) ročné náklady obce na uskladnenie 11 079,60 €. Konštatovala, že už 

tohto roku obec dopláca cca 6 000,00 € (11 079 – 4 300 - 756). 

V správe pokračovala zamestnankyňa M. Kubaliaková, ktorá nadviazala na tému s informáciou, že 

od 1.1.2019 do 30.09.2019 sa v našej obci vyzbieralo 49,68 ton komunálneho odpadu okrem toho bol 

14,1 ton vývoz veľkokapacitných kontajnerov. Suma za vyššie uvedené vývozy boli k 30.09.2019 

8 309,70 Eur. Predpokladaný náklad na vývoz komunálneho odpadu v obci by k 31.12.2019 mal byť 

cca 11 079,60 spolu v prepočte by to malo byť 85 ton. V prípade ak sa miera separácie nezvýši oproti 

minuloročnej výšky 19,24 % suma na uskladnenie bude dvojnásobná.  

M. Kubaliaková oznámila, že v obci máme 7 zberných kontajnerov na sklo: na ul. Repno 2 ks; pri 

ZŠ 1 ks; pri obecnom úrade 2 ks; pri komunitnom centre 1 ks a na ul. Kraskovská pri firme rod. 

Knappovej 1 ks.  

Poslankyňa Ing. Alcnauerová, považuje za vhodné mierne zvýšenie poplatku za TKO, ak by sme 

znížili intenzitu vývozu odpadu, začali by sa tvoriť skládky. Vyjadrila svoj názor, o nespravodlivosť, 

keď má niekto kupu stále plnú a niekto zase vôbec nie. Podľa jej názoru je vhodné zabezpečiť zbernú 

kupu napr. na papier zároveň skonštatovala, že v prípade ak by tam občania vyhadzovali aj iný odpad  

znehodnotil by sa celý kontajner a nerátal by sa ako separovaní. Tak isto je to aj s odpadom na BRO, 

ako aj zo všetkými kontajnermi na separovaným odpad. 

Prítomní poslanci rokovali o predložených informáciách. Prejednali skutočnosti a zlepšenie situácie 

vidia vo zvýšení informovanosti a tlaku občanov na separáciu odpadu. Spoločne navrhujú osloviť 

firmy na zberné suroviny na kov, aby nám z ich evidencie predložili vážené lístky separovaného 

odpadu občanov Rimavskej Bane, ktoré budú započítané do miery separácie. Zároveň diskutovali 

o možnosti žetónového zberu komunálneho odpadu. Starostka obce informovala, že pri žetónovom 

zbere by technické služby odpad vyviezli len ak by boli označené žetónom. Neoznačené kupy sa pri 

žetónovom vývoze neodvážajú, tým by sa v okolí domov a mimo obce na verejných priestranstvách 

tvorili skládky.  

Poslankyňa Mgr. Dovalová, sa k diskusii pripojila a oznámila, že si zoberie na starosť a zabezpečí 

edukáciu a informovanosť obyvateľov na ulici Kraskovská o separácii a o dopade na výšku TKO.  
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Poslanec Ján Kubaliak a Ing. Jana Alcnauerová pôjdu skontrolovať obsah kúp na komunálny odpad 

a tiež poučia obyvateľov obce. Poslanec Ján Kubaliak, navrhol dohodnúť spôsob, akým budú občania 

informovaný a o tom, koľko obec dopláca na vývoz a uskladnenie TKO a že sa s najväčšou 

pravdepodobnosťou bude v obci zvyšovať poplatok za TKO napr. formou doručovania letáku a na 

internetovej stránke obce  

Poslanci po spoločnom rokovaní skonštatovali, že určovať výšku poplatku na 7. zasadnutí OZ 

nebudú, výška poplatku za TKO bude prerokovaná po tom, čo budú mať možnosť vyjadriť svoj názor 

aj občania po ich informovanosti (na poslednom zasadnutí OZ – december 2019). Obec bude 

spolufinancovať poplatky spojené s vývozom a uskladnením odpadu, v akej výške, to bude 

prerokované na decembrovom zastupiteľstve.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 91/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 18  

Starostka obce v tomto bode informovala o zasadnutí Komisie sociálnych vecí a školstva pri 

Obecnom zastupiteľstve v Rimavskej Bani za účelom kontroly a vyhotovenia správy o plnení úloh 

Komunitného plánu sociálnych služieb obce Rimavská Baňa za rok 2019. Členkami komisie je 

prítomná poslankyňa Mgr. Natália Dovalová a občiania Ján Belko a pani M. Korenyová.  

V rámci bodu, starostka obce informovala o prioritách a cieľových skupinách KPSS. CS 1 Seniori 

a osoby so zdravotným postihnutím – obec zabezpečovala stravovanie dôchodcom v zmysle VZN č. 

7/2016, ďalej má obec spracované dve projektové dokumentácie, v ktorých bude bezbariérový prístup 

pre týchto občanov. Úlohou na rok 2019 je „Zabezpečiť využitie spoločenskej miestnosti budovy 

komunitného centra pre vznik klubovej, záujmovej a kultúrnej činnosti seniorov.“ Skupina CS 2 Rodiny 

s deťmi a mládežou – zo správy KPSS vyplýva, že obec v roku 2018 zabezpečovala ochranu 

ohrozených rodín, detí a mládeže v spolupráci s pracovníkmi Sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže 

a sociálnej kurately pravidelnými stretnutiami v spolupráci zo ZŠ. Úlohou na rok 2019 je „Zabezpečiť 

využitie spoločenskej miestnosti budovy komunitného centra pre vznik materského centra.“. Skupina 

CS 3 ohrozené skupiny t.j. osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, príslušníci MRK, ktorí sú ohrození 

sociálnym vylúčením – Obec v roku 2018 realizovala prípravnú fázu rekonštrukcie KC, súčasne 

pripravovala projekt rekonštrukcie MŠ z dôvodu zvýšenia jej kapacít. Ďalším krokom pre priaznivejšie 

podmienky MRK je projekt MOPS financovaný z prostriedkov MV SR v rámci OP ĽZ, s cieľom 

podporiť komplexné poskytovanie služby MOPS s prítomnosťou MRK a zabezpečenie podpory 

integrácie MRK do spoločnosti majoritného obyvateľstva prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej 

služby v obci.  Úlohou na rok 2019 je „Registrácia sociálnej služby Komunitné centrum formou 

ambulantnej služby. Zápis do registra realizuje príslušný vyšší územný celok. Vhodnosť priestorov 

komunitného centra z rôznych hľadísk (priestorové usporiadanie a funkčné členenie, materiálne 

vybavenie a iné) posudzuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva.“  

Poslanci hlasovali a zobrali predloženú správu komisie o plnení úloh KPSS obce Rimavská Baňa 

za rok 2018 na vedomie.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 91/2019, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 19 

Na začiatku rokovania bodu 19, poslanec Ľubomír Olšiak opustil rokovaciu miestnosť. Počet 

prítomných poslancov klesol na 6.  

Poslankyňa obecného zastupiteľstva pani Dovalová sa opýtala na termín stretnutia seniorov 

k mesiacu úcty k starším a oboznámila prítomných s tým, že má suseda, ktorý študuje na strednej škole 

rád by prišiel pomôcť s obsluhou. 

Starostka obce informovala poslancov, že pravidelná kultúrna akcia „Z úcty k Vám“ bude 18. 

októbra 2019 v kultúrnom dome od 14 hodiny. Časom sme sa prispôsobili vystupujúcej pani Oňovej. 

Súčasne budeme blahoželať aj oslávencom, ktorých je 5. Pani Láskovej, ktorá oslávila 90. narodeniny 

pripravujeme prijatie v obradnej sieni obecného úradu. 
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Pani poslankyňa Dovalová pokračovala pripomienkou, že pred domom pána Dirbáka je vŕba, ktorá 

zasahuje do elektrického vedenia. Už kontaktovali elektrikárov, ale tí konštatovali, že si má vŕbu 

upraviť vlastník pozemku. 

Poslanec pán Peter Rapčan pripomenul, že nie sú označené ulice. Chýba označenie na ulicu Sever. 

Starostka obce informovala, že na rokovaní minulého zastupiteľstva na tento problém upozornil pán 

Marek. Značenie ulíc je potrebné doplniť, ale chýbajú na to finančné prostriedky.  

Poslanec pán Ján Kubaliak upozornil na vymytú krajnicu cesty v Repne oproti domu Mira Šichtu. 

Na tejto krajnici on vykopal odvodňovacie ryhy v čase silného dažďa. Starostka obce navrhla doplniť 

šotolinu na krajnici. Pani poslankyňa Jana Alcnauerová navrhla, aby sa krajnica nenavyšovala ďalšou 

vrstvou, ale aby sa upravila tá, ktorá teraz prevyšuje cestu.  

Starostka obce informovala o práci komisii verejného poriadku, ktorá navštívila všetky miesta, kde 

boli sťažnosti občanov. 

Starostka obce navrhla, aby sa v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia v tomto roku vymenili 

lampy na ulici Hlavnej, Fľakovej a ku Agrokolu za úspornejšie. Hlavne na ulici Hlavnej pri ceste prvej 

triedy by sa zvýšila bezpečnosť. Poslanci súhlasili s postupnou výmenou svietidiel v obci.  

 

K bodu 20 

V záverečnom bode starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 7. zasadnutí 

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

vyhlásila 7. zasadnutie za ukončené o 20:00 hod. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  
 

Mgr. Natália Dovalová 

 

 

Ľubomír Olšiak 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 

 

 

 

 

Mgr. Elena Polóniová  

starostka obce 

 


