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ZÁPISNICA 

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 14.12.2020 (pondelok) 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: 

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. Dotácia ZRPŠ pri Základnej škole s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani 

6. Rozhodnutie o neuplatňovaní programového rozpočtu obce Rimavská Baňa na rok 2021  

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 

8. Návrh na mimoriadne odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a členom ZPOZ za činnosť 

v roku 2020 

9. Návrh VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou 

10. Návrh VZN o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území 

obce Rimavská Baňa a poplatkoch za znečisťovania ovzdušia 

11. Dodávka a montáž 5 ks radiátorov s príslušenstvom do materskej školy 

12. Príspevok na pohreb osobe, ktorá zabezpečila pohreb zosnulého občana s trvalým pobytom 

v Obci Rimavská Baňa 

13. Informácia o Zmluve o zneškodňovaní tuhého komunálneho odpadu od 1.1.2021 fi Brantner 

14. Kúpna zmluva záhrada parcela registra „C“ č. 307/18 o výmere 293 m2 

15. Kúpna zmluva trvalý trávny porast parcela registra „E“ č. 305/1 o výmere 144 m2, trvalý trávny 

porast parcela registra „E“ č. 303/2 o výmere 144 m2, orná pôda parcela registra „E“ č. 302/3 

o výmere 244 m2 

16. Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely 

17. Ponuka na odpredaj pozemku parcela registra „C“ č. 85/3 Zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 699 m2 od p. Ladislava Belka 

18. Protokol o delimitácia pozemkov pod domom smútku, cintorínom a v areáli základnej školy 

z majetku Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu 

19. Zriadenie dočasnej poradnej komisie pre zriadenie sociálneho podniku 

20. Zriadenie dočasnej poradnej komisie pre vybudovanie zberného dvora 

21. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

22. Harmonogram kultúrnych podujatí na rok 2021 

23. Informácia o riešení podnetov občanov 

24. Interpelácie poslancov 

25. Záver 

 

 

K bodu 1 a) 

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

2022, ktoré sa konalo v upravenom termíne dňa 14. decembra 2020 o 17:00 hod., zvolala a viedla ho 

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 
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zákona verejné, pozvánka bola doručená poslancom OZ, vyhlásená v miestnom rozhlase, zverejnená 

na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v zákonom určenej lehote. Konštatovala, že sme 

v polovici volebného obdobia. Zdôraznila, že zasadnutie sa bude konať za dodržania hygienických 

opatrení z dôvodu predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19. 

Privítala prítomných poslancov (podľa prezenčnej listiny). Konštatovala, že na začiatku zasadnutia 

sú prítomní 5 poslanci a tak je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslanec 

Ľubomír Olšiak a Mgr. Natália Dovalová sa vopred za neprítomnosť na zasadnutí z pracovných 

a zdravotných dôvodov ospravedlnili.  

 

K bodu 1 b) 

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

uznesení poslanci Ján Koreny a Ján Kubaliak. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 214/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 2  

Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 14. zasadnutie aj návrh programu, 

ktorý pôvodne obsahoval 24 bodov. Vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré nastali až po doručení 

pozvánky navrhla poslancom OZ doplniť body rokovania 5 „Dotácia ZRPŠ pri Základnej škole 

s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani“. Poslanci nemali k doplneniu bodov 

pripomienky ani výhrady, nepredniesli žiadne ďalšie pozmeňujúce návrhy a schválili program 

zasadnutia vo vyššie uvedenom znení.   

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 215/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

K bodu 3 

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Petra Rapčana a Vladimíra Foľka. Poslanci 

návrh starostky obce schválili. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 216/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 4 

Starostka obce vyhodnotila plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Informovala obecné 

zastupiteľstvo, že:  

Uznesením č. 171/2020 – OZ schválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy na pozemky od p. J. Kleina 

a M. Szaboóvej – uznesenie splnené – kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 09.12.2020, kúpna cena 

vyplatená a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti podaný.  

Uznesením č. 195/2020 – OZ schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 

11 540,00 Eur – uznesenie splnené – návratná finančná výpomoc bola dňa 26.10.2020 prijatá na 

bankový účet obce.  

Uznesením č. 197/2020 – OZ schválilo zmluvu o prenájme nebytových priestorov na poschodí 

obecného úradu M. Kubaliakovej – uznesenie nesplnené – zmluva ešte uzatvorená nebola.  

Uznesením č. 198/2020 – OZ starostku obce poverilo uzatvoriť zmluvu s fi Brantner Gemer, s.r.o 

– uznesenie splnené – Zmluva s fi Brantner Gemer, s.r.o. bola uzatvorená dňa 18.11.2020 

s platnosťou od 01.01.2021 do 31.12.2022.  

Uznesením č. 198/2020 – bolo schválené vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie 

chodníka pre peších ku komunitnému centru a na rekonštrukciu odstavnej plochy pod kostolom – 

uznesenie v štádiu riešenia – doposiaľ nebola zadaná objednávka na vypracovanie projektových 

dokumentácií.  

Uzneseniami č. 200/2020 - 203/2020 – OZ schválilo dočasnú prebytočnosť poľnohospodárskych 

pozemkov obce Rimavská Baňa a poverilo zverejniť zámery ich prenájmu – uznesenie splnené – 

zámery boli zverejnené na mieste obvyklom v obci dňa 20.11.2020. 
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Uzneseniami č. 204/2020 - 205/2020 – OZ schválilo zámery na odpredaj nehnuteľných majetkov 

obce na ulici Sever Z. Majanovej, M. Resutíkovej – uznesenie splnené – zámery prevodu 

jednotlivých pozemkov na ulici Sever z dôvodu hodného osobitného zreteľa, boli zverejnené na 

miestne obvyklom v obci dňa 20.11.2020.  

Uznesením č. 206/2020 – bola schválená kúpna zmluva na pozemky bod bytovkou – uznesenie 

splnené – Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 19.10.2020 s dodatkom zo dňa 26.11.2020.  

Uznesením č. 207/2020 – bolo schválené uzatvorenie zmluvy na predaj pozemku na ulici Repno 

M. Kušpálovi – uznesenie nesplnené – kúpna zmluva ešte uzatvorená nebola. 

Uzneseniami č. 208/2020 – 211/2020 – bolo schválené uzatvorenie zmlúv na predaj pozemkov na 

ulici Sever J. Murínovej, Ľ. Sujovej, M. Krištofovi a J. Farkašovi s M. Farkašovou – uznesenie 

nesplnené – jednotlivé kúpne zmluvy ešte uzatvorená neboli.  

K správe o plnení uznesení neboli žiadne pripomienky, starostka obce Mgr. Elena Polóniová 

vyzvala poslancov na predloženie návrhu uznesenia.  

  Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 217/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 5 

V doplnenom 5 bode spoločne rokovali o doručenej žiadosti predsedníčky Rodičovskej Rady v ZŠ 

s MŠ Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani, ktorá obec 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 30,00 Eur.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 218/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 6 

Starostka obce v tomto bode pripomenula obecnému zastupiteľstvu, že na základe Uznesenia č. 

99/2019 sa uzniesli o neuplatňovaní programového rozpočtu obce Rimavská Baňa a to do konca 

volebného obdobia t.j. do roku 2022. Pokračovali k ďalšiemu bodu rokovania. 

 

K bodu 7 

Starostka obce ďalej informovala, že rozpočet je základným nástrojom hospodárenia, ktorým sa 

riadi financovanie úloh a funkcií územnej samosprávy. Rozpočet Obce Rimavská Baňa na roky 

2021-2023 je zostavený v súlade s právnymi normami a v roku 2021 je navrhnutý ako prebytkový. 

Informovala o stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu na rozpočet na roky 2021 – 2023. Bežný 

rozpočet je zostavený v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p. ako prebytkový +260 €. Príjmy r. 2021 sú plánované nasledovne: Dane 

z príjmov a kapitálového majetku (podielové dane zo štátneho rozpočtu) 205 000 €; Daň z majetku 

(miestna daň z nehnuteľností) 16 500 €; Dane za tovary a služby 8 740 €; Príjmy z podnikania 1 500 

€; Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 2 000 €; Príjmy z rozpočtovej organizácie školy 

(poplatky MŠ, ŠKD a ŠJ) 8 130 €. Kapitálové príjmy 1 500 €; Iné nedaňové príjmy 8  000 €. 

Tuzemské bežné granty a transfery obce 380 000 €; Tuzemské kapitálové granty a transfery 

80 555,82 €; ostatné finančné operácie (prostriedky z poplatkov za služby IOMO) 30 €, tieto príjmy 

sú aj v o výdavkoch, ako odvod štátu. 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu v časti príjmy: „Z celkového rozpočtu 

obce sa vlastné príjmy plánujú vo výške 233 740 € (v r. 2020 bol 284 864 €), z toho najväčší objem 

tvoria podielové dane v sume 205 000 €. Výška je zverejnená na web stránke MV ako odhad vývoja 

podielu dane z príjmov FO a tvorí takmer 77 % z celkových vlastných príjmov obce.  Podľa 

najnovšieho zverejnenia prognózy vývoja PD by pre obec mali byť vo výške 213 226 €, rozdiel 

medzi rozpočtom a prognózou bude tvoriť rezervu príjmov. Ďalšie príjmy sú z miestnych daní 

a poplatkov za komunálny odpad plánované vo výške 25 240 €.“  

Výdavky r. 2021 sú plánované nasledovne: Výdavky za obec Σ 345 585,82 € z toho Mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné 96 000 €; Poistné a príspevok do poisťovní 51 000 €; Tovary a služby 
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95 000 €; Bežné transfery 4 500 €; Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, 

návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 1 300 €; Obstarávanie kapitálových aktív 

85 555,82 €; Ostatné výdavkové finančné operácie IOMO 30 €; Splácanie istín 12 200 €; Výdavky za 

ZŠ s MŠ Σ 366 110 € z toho Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 229 355 €; Poistné a príspevok 

do poisťovní 80 240 €; Tovary a služby 55 015 €; Bežné transfery Bežné transfery 1 500 € 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu vo výdavkoch: „na rok 2021 sú plánované 

výdavky vo výške 711 955,82 € vrátane školy (r. 2020 819 73,83 €). Finančné prostriedky v časti 

bežných výdavkov sa využívajú na prenesené kompetencie (škola, matrika, evidencia obyvateľstva 

a životné prostredie a na originálne kompetencie – výkon a činnosť obecného úradu a jeho orgánov: 

údržba zelene, komunikácii čistenie vývoz odpadu a pod. Výdavky sú nižšie a to najmä z dôvodu 

nižších kapitálových výdavkov. Kapitálové výdavky vo výške 80 555,82 budú použité na 

rekonštrukciu materskej školy a výstavbu zastrešeného pódia. Výdavky budú kryté z vlastných 

zdrojov bežných príjmov, transferov a dotáciu prípadne prebytku hospodárenia z minulých rokov. 

Obec v rozpočte zahrnula aj splácanie úverov prijatých na kofinancovanie projektov vo výške 12 200 

€.“ 

Hlavná kontrolórka obce vo svojom stanovisku odporúča obecnému zastupiteľstvu ako aj 

obecnému úradu nakladať s finančnými prostriedkami opatrne a nové výdavky zaraďovať iba za 

podmienky finančného krytia a to z dôvodu rizikového vývoja v r. 2021 spôsobeného pandémiou 

COVID-19.  

Poslanec Ján Kubaliak sa opýtal na neplatičov z miestnych daní a poplatkov. Starostka obce 

informovala poslancov, že bola podaná žiadosť o súčinnosť na Dopravný inšpektorát Rimavská 

Sobota a obec začína konanie na daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu. Tento rok je 

výber miestnych daní dobrý avšak pri dlhodobých neplatičov sa vyskytuje opakovaný problém pri 

splácaní dohôd o splátkach.  

Na záver hlavná kontrolórka: „Odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce na roky 

2021-2023 schváliť. Po schválení rozpočtu je potrebné v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. 

schválenú dotáciu pre rozpočtovú organizáciu oznámiť riaditeľovi školy a rozpísať na položky 

a podpoložky s termínom do 15 dní od schválenia rozpočtu. Taktiež je potrebné rozpísať aj transfer 

zo štátu.“   

Poslanci OZ zobrali odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce na vedomie, prerokovali návrh 

rozpočtu na rok 2021-2023 a následne schválili rozpočet obce Rimavská Baňa na rok 2021 vrátane 

rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácii  zriadenej obcou zostavený ako prebytkový + 

260,00 €, v ktorom je výška rozpočtových príjmov celkom 711 955,82 Eur a rozpočtových výdavkov 

celkom 711 695,82 Eur.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 219/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 8  

Starostka obce pokračovala návrhom na schválenie mimoriadnych odmien poslancom, v zmysle 

platných „Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa“. V zmysle 

zásad je poslancovi možné priznať mimoriadnu odmenu jednorázovo maximálne do výšky 200 

Eur/ročne. Návrh na odmeny podávajú poslanci OZ alebo starostka obce. Navrhla prideliť 

mimoriadne odmeny poslancom, ktorí sa organizačne podieľali počas kalendárneho roku na príprave 

schvaľovaných VZN, ďalej pri akciách na začiatku kalendárneho roku a tiež za pomoc 

v mimoriadnych situáciách s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19, ďalej pri riešení susedských 

sporov a tím ktorí boli nápomocný pri testovaní pri dezinfekcii nasledovne: Ing. Jana Alcnauerová 

200 €, Mgr. Natália Dovalová 200 €, Ján Kubaliak 200 €, Vladimír Foľk 150 €, Ján Koreny 150 €, 

Ľubomír Olšiak 150 €. Pokračovala aj návrhom prideliť odmenu členom ZPOZ aj keď vzhľadom na 

pandemickú situáciu neboli v druhom polroku akcie, bolo by dobré podporiť našich členov ZPOZ 

a udržať si ich. Starostka obce navrhla prideliť im odmenu vo výške 30- €.  

Poslanci OZ prerokovali návrh starostky a odsúhlasili pridelenie mimoriadnych odmien za rok 

2020 so zmenou a to podľa aktívnosti poslancov nasledovne: Ing. Jana Alcnauerová 200,- Eur; 
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Mgr. Natália Dovalová 200,- Eur; Vladimír Foľk 200,- Eur; Ján Koreny 200,- Eur; Ján  Kubaliak 

200,- Eur; Ľubomír Olšiak 50,- Eur. 

 Ďalej rokovali o výške odmien členov ZPOZ. Rozhodli nasledovne: Mgr. Kristína Foľková 

100,- Eur z dôvodu dochádzania; Mgr. Jolana Geľová 50,- Eur; Milan Kušpál 100,- Eur; 

Mgr. Mariana Resutíková 50, Eur. Odmeny budú členom Zboru pre občianske záležitosti za rok 2020 

vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac december 2020.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 1 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 220/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 K bodu 9 

Starostka obce pokračovala návrhom VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení 

zriadených obcou. Podľa § 7a od. 1 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v  z. n. p. (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“) na účel 

rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci rok sa zbierajú údaje o 

počte detí materskej školy (ďalej len „MŠ“) k 15. septembru začínajúceho školského roka. Pre 

financovanie v roku 2021 sa použijú údaje podľa stavu k 15. septembru 2020. V prílohe č. 3 k 

nariadeniu vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z.), v tabuľke č.1, riadok 

3,  je uvedené „dieťa materskej školy“ s koeficientom 27,3. 

Výšku dotácie sme prepočítali v zmysle vyššie uvedeného zákona. ZŠ s MŠ musia vzhľadom 

k aktuálnej finančnej situácii hospodáriť a nakladať s financiami opatrne.  

Pokračovala informáciou o spôsobe výpočtu financovania. Podľa stavu detí v MŠ k 15. 

septembru 2020 x koeficient pre dieťa MŠ podľa prílohy č. 3 k nariadeniu vlády SR č. 668/2004 Z. z. 

a navýšený koeficientom o hodnotu 2,3 podľa tabuľky č. 2 x finančná hodnota jednotkového 

koeficientu očakávaného v roku 2021, ktorá bude 91,81 €, t.j. 19 x (27,3+4,7) x 91,81 t.j. 55 820,00 

Eur. Obec pre činnosť MŠ v jej zriaďovateľskej pôsobnosti pridelí v roku 2021 suma vo výške 

približne 55 820,00 Eur. Zdôraznila, že v tejto sume sú zahrnuté aj mzdové a prevádzkové náklady na 

stravovanie detí MŠ, preto 30 % z tejto sumy sa presúva na financovanie školskej jedálne. V školskej 

jedálni je 74 stravníkov x koeficient 1,8 x finančná hodnota jednotkového koeficientu očakávaného v 

roku 2021, ktorá bude 91,81 € t.j. 12 229 € a prostriedky presunuté z financovania materskej školy t.j. 

29 600 €. Školský klub 22 žiakov x koeficient 6 a finančná hodnota jednotkového koeficientu 

očakávaného v roku 2021, ktorá bude 91,81 € znížená o vlastné príjmy týchto zariadení.  

19 žiakov v materskej škole 2000 Eur na jedného žiaka t.j. 38 000 Eur/ročne. 

74 žiakov v školskej jedálni 400 Eur na jedného stravníka t.j. 29 600 Eur/ročne. 

22 žiakov v školskom klube 500 eur na jedného žiaka t.j. 11 000 Eur/ročne. 

Celkovo 6 650,00 Eur/mesačne. Uvedené výdavky sú na prevádzku aj mzdy.  

Poslanci OZ vzali návrh VZN na vedomie a schválili znenie VZN č. 6/2020 o financovaní 

materskej školy a školských zariadení zriadených obcou podľa stanoveného výpočtu.  

Starostka obce k bodu doplnila informáciu aj o tom, že táto suma financovania ZŠ s MŠ nebude 

konečná. Nakoľko bude ukončená rekonštrukcia MŠ približne vo februári 2021, bude potrebné 

zakúpiť a financovať aj nové vybavenie materskej škôlky. Aktuálne je cca 30 ročné. Informovala aj 

o vzniknutom preplatku MŠ za plyn (SPP). Tento preplatok zostal v príjmoch obce.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 221/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 10 

V rokovaní prítomní poslanci pokračovali Návrhom VZN o podmienkach prevádzkovania malých 

zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Rimavská Baňa a poplatkoch za znečisťovania 

ovzdušia, ktoré pripravovala poslankyňa Ing. Jana Alcnauerová. Poslankyňa informovala, že VZN 

upravuje práva a povinnosti PO a FO pri ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami na území 

obce a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých 

zdrojov znečisťovania ovzdušia, pričom sa oznamovacia a poplatková povinnosť vzťahuje len na 
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právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie. Prevádzkovateľ MZZO je povinný  

každoročne do 15. februára oznamovať obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu 

palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a 

škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a 

kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja 

znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. Prevádzkovateľ MZZO je 

povinný písomne oznámiť obci do 15  dní a) zmenu prevádzkovateľa MZZO, dátum zmeny a názov 

nového prevádzkovateľa MZZO; b) zánik MZZO a dátum zániku MZZO. Oznamovacia povinnosť sa 

nevzťahuje na prevádzkovateľov MZZO, ktorí sú podľa § 6  nariadenia oslobodení od povinnosti 

platiť poplatok.  

Návrh VZN ďalej stanovuje v § 7 Výpočet a vyrubenie poplatku. V § 10 spôsob kontroly 

dodržiavania ustanovení. Prílohou VZN sú aj vzory tlačív. Príloha č. 1 Oznámenie údajov potrebných 

pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok a Príloha č. 2 Sadzobník poplatkov za 

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi. VZN bude zverejnený na webovom sídle obce. 

Poslanci OZ zobrali na vedomie návrh VZN a schválili VZN č. 7/2020 bez pripomienok.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 222/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 11 

Ďalšou témou zasadnutia bola dodávka a montáž radiátorov s príslušenstvom do materskej školy. 

Starostka obce informovala, že v rozpočte na „Rekonštrukciu a prístavbu predškolského zariadenia 

v obci Rimavská Baňa“ bolo rozpočtované nové vykurovanie ale len v časti prístavby t.j. v herni. 

Konateľ dodávateľskej firmy pri realizácii rekonštrukcie prišiel s návrhom na výmenu starých 

rebrových radiátorov za panelové (zn. Korado 1 200 x 600 - 4 ks a Korado 800 x 600 - 1 ks), čím 

vzrastie úspora pri vykurovaní a aj bezpečnosť detí. Informovala o tom, že nákupy do 700 Eur môže 

vykonávať mimo rozpočtovaných avšak nakoľko výmena a montáž radiátorov predstavuje výšku 852 

Eur dala o tomto návrhu poslancom čas na prerokovanie. Poslanci nemali výhradu voči výmene 

radiátorov a schválili dodávku a montáž 5 ks radiátorov s príslušenstvom v materskej škole. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 223/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 12 

Starostka obce s poslancami OZ rokovali o príspevku na pohreb osobe, ktorá zabezpečila pohreb 

zosnulého občana s trvalým pobytom v obci Rimavská Baňa. O možnostiach prenájmu DS alebo 

o možnosti poskytovania príspevku sa rokovalo priebežne na predchádzajúcich zasadnutiach.  

Starostka obce konštatovala, že firma mala záujem o prevádzku DS v prípade spolupráce 

s občanom na základe stáleho pracovnoprávneho vzťahu súvisiacu s prevádzkou domu smútku. 

Avšak odstúpili od ponuky na prenájom nakoľko sa firma s pánom V. Macove nedohodla na 

spoločnej spolupráci. Pán M. Kušpál sa podujal na činnosť zabezpečovania pohrebu avšak ani sním 

sa napokon na dlhodobé obdobie fi Valeo nedohodla. Firma dom smútku do prenájmu nechce avšak 

bude nápomocná a v prípade potreby, bude s obcou spolupracovať pri vykopaní hrobu a uložení 

pozostatkov do hrobu.  

Prevádzkovateľ a poskytovateľ služieb na pohrebisku v Rimavskej Bani je naďalej obec. Rozsah 

poskytovaných služieb na pohrebisku: Obec Rimavská Baňa ako prevádzkovateľ pohrebiska a domu 

smútku naďalej poskytuje služby: - správu a údržbu pohrebiska, správu a údržbu komunikácií a 

zelene na pohrebisku, vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska, zber a odvoz 

odpadu z pohrebiska, dodávku vody, správu domu smútku, funkčnosť chladiaceho zariadenia, 

prevzatie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na dočasné uloženie do chladiaceho 

zariadenie do doby ich pochovania respektíve odvozu na kremáciu, výkopové práce súvisiace s 

pochovávaním zabezpečí pozostalý, alebo pohrebná služba.  

Obec už nebude zabezpečovať výkop hrobového miesta iba prípravu a realizáciu smútočného 

obradu v dome smútku v čase smútočnej udalosti. Predmetom rokovania tohto bodu bolo určenie 

príspevku na pohreb od obce. Pozostalá rodina si následne zabezpečí na výkop a realizáciu pohrebu 
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firmu podľa vlastnej voľby. Starostka obce oboznámila, že výška príspevku na pohreb ako štátna 

dávka je 79,67 €.  

Prítomný poslanci rokovali o výške poskytovaného príspevok na pohreb. Pôvodný návrh 100,00 € 

zvýšili na konečnú sumu 150,00 Eur.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 224/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 13 

Rokovanie 14. zasadnutia pokračovalo informáciou o zmene zberu komunálneho a triedeného 

odpadu na základe novej Zmluvy o zneškodňovaní tuhého komunálneho odpadu od 1.1.2021 s fi 

Brantner, s.r.o.. Novú zmluvu samospráva uzatvorila na nasledujúce 2 roky (od 1.1.2020 do 

31.12.2022). Dôvodom zmeny je uzatvorenie skládky odpadov v Hnúšti a ukončenie zmluvy 

o nakladaní s odpadom zo strany Mesta Hnúšťa. Obec bude mať lepšie možnosti kontroly výkonov 

zberu komunálneho odpadu, nakoľko sa bude fakturovať podľa počtu vyvezených nádob na odpad 

a počtu vriec. 

Tento spôsob fakturácie budeme vedieť kontrolovať. Počty nádob na vývoz budeme počítať 

prostredníctvom zamestnanca obce P. Hanusku v čase vývozu. 5 vriec sa počíta ako 1 kupa.  

Ďalej starostka obce informovala, že spôsob zberu separovaných zložiek odpadu sa nemení. 

V žltých vreciach plasty a kovové obaly, na sklo sú v obci umiestnené kontajnery, papier je zbieraný 

mobilným zberom. Zber týchto zložiek zabezpečuje tiež firma Brantner Gemer. Harmonogram 

vývozu tuhého komunálneho odpadu je určený na celý rok, bude mať 26 zberov v dvojtýždňových 

cykloch. Súčasne obec zabezpečuje aj zber nebezpečného odpadu fi Detox a kuchynského odpadu fi 

Ekronn, ktorá vyváža kuchynský odpad aj zo ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča. Fi Ekronn, ponúka sumu za 

vývoz kuchynského odpadu nižšiu ako fi Brantner, s.r.o..   

Informácia o prílohe k Zmluve o poskytnutí služby – cenník vývozu zmesového komunálneho 

odpadu:  

 

Zvoz TKO na litre odpadu 

 

Ramenáče – VOK-y 

• 110 1,10 €/ks 
• Vývoz 1 ks VOK /Manipulácia a odvoz na 

skládku/ 

230 

€/ks 

• 240 2,10 €/ks • Vývoz 2 ks VOK 
130 

€/ks 

• 1 110 9,50 €/ks • Vývoz 3 ks VOK 
110 

€/ks 

• Vrecia /uložené 

osobitne/ 
1,10 €/ks • Uloženie /podľa typu odpadu – TKO/ 42 €/t 

• Uloženie 

odpadu 
42 €/t  

+ poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov podľa miery separácie, ktorá je v tomto čase 

v Rimavskej Bani 25,12 % čo znamená 22,00 Eur za 1 tonu odpadu. 

Poslankyňa Ing. Jana Alcnauerová mala otázku na to aké vrecia na zber kuchynského odpadu fi 

Ekronn poskytuje, nakoľko zo skúsenosti vie, že rozložiteľné kukuričné vrecia sa v krátkej dobe 

rozpadnú čo je zapáchajúce a je to lákadlom pre zvieratá. Informovala, že lepšou možnosťou by bolo 

zabezpečenie uzatvárateľných nádob. Starostka obce zistí možnosti na zber kuchynského odpadu pre 

domácnosti.  Informovala aj o tom že Zber kuchynského odpadu fi Ecronn bude zabezpečovaný 

každý týždeň pričom fi Brantner by zvoz kuchynského odpadu realizovala 1 krát za 2 týždne.  

 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 225/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 14 

Poslanci rokovali o predaji pozemku žiadateľke M. Resutíkovej jedná sa o parcelu registra „C“ č. 

307/18 – záhrada v k.ú. obce Rimavská Baňa o výmere 293 m2 zapísaného na LV č. 211. Na 
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predchádzajúcom 13. zasadnutí Uznesením č. 205/2020 bod B poslanci schválili trvalú prebytočnosť 

majetku obce a zámer predaja prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

pretože pozemok o ktorý pani M. Resutíková žiada je pre obec neupotrebiteľný, je nevyužiteľný na 

výstavbu, na pozemku nie je možné budovať samostatne stojace stavby a žiadateľka sa o ne riadne 

stará. Pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku (rodinnému domu) v jej vlastníctve. Ďalším 

krokom, je schvaľovanie kúpno-predajnej zmluvy. 

Starostka obce informovala, že obec dňa 20.11.2020 zverejnila v súlade s § 9 ods. 8 písm. e) 

Zákona č. 138/1991 Zb. zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade so znením Uznesenia OZ č. 205/2020 zo dňa 5.10.2020.  

Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadnu výhradu a schválili uzatvorenie kúpnej zmluvy 

medzi obcou Rimavská Baňa pani Máriou Resutíkovou za kúpnu cenu 1,20 Eur/m2 t.j. 351,60 Eur za 

podmienok, že náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva a správneho poplatku za vklad 

nehnuteľnosti do evidencie Okresnému úradu, odbor Katastra nehnuteľností v Rimavskej Sobote 

budú v réžii kupujúceho. 

 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 226/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 15 

Pokračovali predajom pozemku žiadateľke Z. Majanovej jedná sa o tri parcely registra „E“ č. 

305/1 – TTP o výmere 144 m2, 303/2 – TTP o výmere 327 m2 a 302/3 – orná pôda o výmere 244 m2 

v k.ú. obce Rimavská Baňa. Spolu ide o výmeru 715 m2. Pozemky sú evidované na LV č. 211. Na 

predchádzajúcom 13. zasadnutí Uznesením č. 204/2020 bod B poslanci schválili trvalú prebytočnosť 

majetku obce a zámer predaja prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

pretože pozemok o ktorý pani Z. Majanová žiada je pre obec neupotrebiteľný, je nevyužiteľný na 

výstavbu, na pozemku nie je možné budovať samostatne stojace stavby a žiadateľka sa o ne riadne 

stará. Pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemku (rodinnému domu) v jej vlastníctve. Ďalším 

krokom, je schvaľovanie kúpno-predajnej zmluvy.  

Starostka obce informovala, že obec dňa 20.11.2020 zverejnila v súlade s § 9 ods. 8 písm. e) 

Zákona č. 138/1991 Zb. zámer prevodu majetku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade so znením Uznesenia OZ č. 204/2020 zo dňa 5.10.2020.  

Pani Z. Majanová zároveň žiada obecné zastupiteľstvo o schválenie možnosti splatenia výšky 

predajnej ceny v splátkach.  

 Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadnu výhradu a schválili uzatvorenie kúpnej zmluvy 

medzi obcou Rimavská Baňa pani Zlatou Majanovou za kúpnu cenu 1,20 Eur/m2 t.j. 858,00 Eur za 

podmienok, že úhrada prebehne na účet obce ako predávajúceho v 7 splátkach po 100,00 € posledná 

splátka bude uhradená do 15.8.2021, až následne kupujúca vykoná vklad nehnuteľnosti do evidencie 

Okresnému úradu, odbor Katastra nehnuteľností v Rimavskej Sobote, vklad bude v réžii kupujúceho 

uskutočnený najneskôr do 15.9.2021.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 227/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 16 

Starostka obce v tomto bode pokračovala s témou, ktorá bola aj predmetom rokovania 13 bodu 

predchádzajúceho zasadnutia. Pripomenula, že obec vlastní poľnohospodársku pôdu, ktorú nevyužíva 

a z časti obhospodarujú právnické alebo fyzické osoby, ktoré dostávajú za obhospodarovanie dotáciu 

z pôdohospodárskej platobnej agentúry. Nájomný vzťah na užívanie obecnej pôdy neexistuje. 

V katastri obce sa jedná o 4 užívateľov pôdy: Agrokol, spol. s r.o., ekofarmaKRAJŇÁK, s.r.o. ďalej 

Ján Hanuska a Viera Sabová. Ide o parcely registra „C“ č. 1189 orná pôda, parcely registra „E“ č. 

397 TTP, č. 1261 orná pôda, č. 1386 ostatná plocha, „E“ č.  399 TTP „E“ č.  1176 orná pôda „E“ č. 

842/3 TTP, č. 798/1 orná pôda, č. 798/2 orná pôda, č. 798/3 orná pôda, č. 798/4 orná pôda, č. 799/1 

TTP, č. 799/2 TTP, č. 799/3 TTP, č. 799/4 TTP, č. 797 orná pôda v katastri územia obce Rimavská 

Baňa.  
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Na základe uznesenia č. 200/2020 – 203/2020 bola schválená dočasná prebytočnosť parciel, na 

ktorých PO/FO obhospodarujú a taktiež bol schválený zámer ponechať do prenájmu dočasný 

prebytočný majetok obce. Obec Rimavská Baňa v zákonom stanovenej lehote 15 dní t.j. 20.11.2020 

zverejnila zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy, ktorú obec nevyužíva. Ďalším krokom, je 

schvaľovanie samotného prenájmu.  

Poslanci OZ rokovali o možnosti uzatvorenia nájomného vzťahu. Poslanec Ján Kubaliak 

informoval prítomných o tom, že obhliadol 2 poľnohospodárske pozemky, tieto pozemky sú 

z polovice lesnými pozemkami (zarastené drevinami, chrapaždím). Opýtal sa na to, čo v prípade ak 

sa nerozhodne o prenájme a najskôr sa parcely vyčistia a porast sa zhodnotí. 

Starostka obce informovala, že v tom prípade sa o pôdu má starať obec. Informovala, že 

o prenájom má záujem fi Agrokol, aj p. Sabová a p. Krajňák bude mať záujem podľa toho aké 

podmienky nájmu budú určené a schválené. V prípade nesúhlasu s podmienkami na prenájom, 

niektorých zo zmluvných strán, je možné komunikovať o prenájme s iným subjektom. Starostka obce 

informovala prítomných o vyjadrení záujmu na prenájom pôdy fi Agroapis, s.r.o.. 

Poslanci OZ súhlasia so schváleným zámerom na prenájom poľnohospodárskych parciel. 

O stanovení podmienok, za akých sa budú pozemky prenajímať a o znení nájomných zmlúv sa ale 

neuniesli. Rokovali a rozhodli sa vyčistiť obhospodarované obecné pozemky až následne ich 

prenajať. Ing. Jana Alcnauerová informovala, že je potrebné požiadať o povolenie na výrub drevín 

Okresný úrad Rimavská Sobota odbor životného prostredia.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 228/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 17 

Ďalej starostka obce informovala prítomných o jednaní na podnet pána Ladislava Belka z Košíc, 

ktorý prišiel s ponukou na predaj pozemku na ulici Repno. Jedná sa o parcelu registra „C“ č. 85/3 

s výmerou plochy 699 m2, zastavaná plocha a nádvorie evidovaná na LV č. 365. Táto parcela je 

priľahlá k nehnuteľnosti rodiny Sojkovej a k obecnému pozemku, prechádza ňou chodník na hornú 

ulicu Repno. V spojení s obecnou nehnuteľnosťou vedľa rodiny Adamovej tzv. „výhybka“ by išlo 

v spojení s Belkovým pozemkom o zaujímavú plochu napr. na stavebný pozemok. Starostka obce 

vyzvala poslancov OZ rokovať o kúpnej cene, ktorú by pánovi Belkovi navrhli.  

Poslanci OZ rokovali a navrhli ponúknuť kúpnu cenu 2,00 € aj vzhľadom k tomu, že dlhodobo 

ňou prechádza chodník na hornú ulicu Repno a pozemok je roky nevyužívaný.  

 

K bodu 18 

Ďalším bodom starostka obce pokračovala s informáciou o procese delimitácie pozemkov pod 

domom smútku, cintorínom a v areáli základnej školy z majetku Slovenskej republiky v správe 

Slovenského pozemkového fondu. Jedná sa o parcely registra „C“ č. 1145/20 s výmerou 298 m2, č. 

1158/6 s výmerou 86 m2, č. 1158/7 evidovaných na LV č. 90 a o parcelu registra „E“ č. 1113 

s výmerou 619 m2 evidovanej na LV č. 437. O procese delimitácie boli poslanci oboznamovaný na 

predchádzajúcich zasadnutiach priebežne. Slovenský pozemkový fond dňa 18.11.2020 vydal 

Protokol č. 04154/2020-OV-0250140/20-00. Obec Rimavská Baňa následne dňa 01.12.2020 doručila 

návrh na záznam Okresnému úradu Rimavská Sobota odbor Katastra nehnuteľností.  

Poslanci OZ vzali informáciu o delimitácii pozemkov na vedomie. Pokračovali k ďalšiemu bodu 

rokovania. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 228/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 19 

V tomto bode starostka obce navrhla poslancom OZ požiadavku založenia dočasnej poradnej 

komisie pre zriadenie sociálneho podniku. Oboznámila, že pán P. Hanuska je zamestnancom 

obecného úradu v Rimavskej Bani prostredníctvom projektu UPSVaR, ktorý končí v mesiaci marec 

2021. Obec doposiaľ nemá potrebný počet zručných aktivačných pracovníkov a ZŠ s MŠ nemá 

zamestnaného školníka či stáleho údržbára. Ministerstvo práce v oblasti štátnej správy sociálnej 
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ekonomiky podporuje a priznáva zriadenie sociálnych podnikov v rámci OP ĽZ v rámci priorít na 

znižovanie nezamestnanosti, na zvyšovanie kvalifikácie a zamestnávanie starších a zdravotne 

postihnutých osôb. Sociálny podnik je prostriedkom zvyšovania sociálnej ekonomiky v obciach 

a mestách. S oboznámením tohto zámeru pokračovala a vyjadrila potrebu zriadenia poradného 

orgánu v rámci založenia sociálneho podniku. Zriadenie sociálneho podniku je záväzné na viacročné 

obdobie a preto potrebuje podporu aj od poslancov OZ.  

Zámerom predmetu činnosti sociálneho podniku je zabezpečovať občanom a okolitým obciam 

vývoz fekálií, o ktorý je záujem a v okolí je ich vývoz nestabilný. Tento vývoz by mohol vykonávať 

pán P. Hanuska, ktorý má oprávnenie na jazdu vozidlom typu C. Mzda zamestnancov sociálneho 

podniku je vyplácaná zo samotných príjmov sociálneho podniku. Prostredníctvom možností 

investičných pomocí by bolo možné získať finančné prostriedky na nákup fekálneho vozu a tým 

realizovať myšlienku predmetu založenia sociálneho podniku. Ďalšími zámermi na výkon činnosti 

sociálneho podniku je napr. zber jabĺk, výsadba a pestovanie zeleniny/ovocia, k dispozícii máme 

a mohli by byť s týmto nápadom využité obecné pivnice, ktoré sú lokalizované oproti obecnému 

úradu. Dodávka zeleniny ovocia by mohla byť dodávkou aj do ZŠ s MŠ aj takéto myšlienky sú 

podporované.  

Poslanci OZ rokovali a po prerokovaní zvolili za predsedu poradnej komisie pre zriadenie 

sociálneho podniku poslanca Vladimíra Foľka a za členov komisie Jána Korenyho a Jána Kubaliaka.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 229/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 20 

Rokovanie pokračovalo témou vybudovania zberného dvor a s tým spojenou myšlienkou 

založenia dočasnej komisie. Téma vybudovania zberného dvora bola už neraz predmetom rokovania. 

Starostka obce informovala o rokovaní na podnet zástupcu Železníc SR, ktorý hovoril o možnosti 

prenájmu resp. odkúpení pozemkov popri železničnej trati medzi železničnou stanicou a komunitným 

centrom. Starostka obce o tejto možnosti v minulosti železnicami jednala, v tom období však záujem 

nebol, ich názor sa zmenil, čo by bola dobrá príležitosť na realizáciu zberného dvora. 

Poslanci OZ vyjadrili kladný postoj k tejto myšlienke. Ing. Jana Alcnauerová konštatovala, že 

zberný dvor je možné vybudovať na akejkoľvek ploche a pri železničnej trati by to problém nemal 

byť. Mesto Tisovec má taktiež zberný dvor vybudovaný popri železnici.  

Poslanci OZ rokovali a po prerokovaní zvolili za predsedu poradnej komisie pre založenie 

dočasnej poradnej komisie pre vybudovanie zberného dvora poslankyňu Ing. Janu Alcnauerovú a za 

členov komisie Petra Rapčana a Pavla Hanusku.  

Starostka obce v závere tohto bodu informovala, že bude ďalej so železnicami rokovať o možnosti 

dočasného prenájmu a ak to bude mať význam, obec by neskôr mohla železnice žiadať o odkúpenie.   

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 230/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 21 

Na začiatku volebného obdobia 2018-2022 prejavili poslanci OZ záujem o plánovanie pevných 

termínov zasadnutí. Starostka obce navrhla poslancom pokračovať v plánovaní aj v roku 2021 avšak 

navrhla zasadať každý druhý mesiac nie v pondelok ale v stredu. Predložila na prerokovanie 

harmonogram zasadnutí zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa na rok 2021 v termínoch: 3.2.2021, 

7.4.2021, 2.6.2021, 4.8.2021, 6.10.2021, 1.12.2020. Návrh bol schválený bez výhrad poslanci nemali 

námietku ani voči zmene dňa zasadnutí. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 231/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 22 

Z dôvodu, že MAS Malohont každoročne spracováva kalendár podujatí na nasledujúci rok bolo 

potrebné naplánovať akcie na rok 2021, ktoré sa budú konať v prípade uvoľnenia režimu a v prípade 

zlepšenia epidemiologickej situácii súvisiacej s COVID-19, poslanci OZ prerokovali plán 



11 

harmonogramu kultúrnych podujatí v obci Rimavská Baňa na rok 2021 a schválili ich termíny 

nasledovne:  

Dátum akcie Názov akcie 

5.2.2021 Fašiangové stretnutie seniorov  

30.4.2021 Stavanie mája 

1.5.2021 100 jarných kilometrov 

7.5.2021 Vatra Slobody 

31.5.2021 Váľanie mája 

26.6.2021 Juniáles  

22.10.2021 "Z úcty k Vám" 

5.12.2021 Mikuláš 

11.12.2021 
Stolno-tenisový turnaj – 7. ročník o pohár starostky 

obce 

31.12.2021 Novoročný ohňostroj 

  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 232/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 23 

Starostka obce pokračovala informáciami o podnetoch občanov obce. Pán R. Antal podal ponet 

k neporiadku na ulici Repno v lokalite toku Repnianskeho potoka, ktorí narobili spoluobčania 

z dolnej ulice. Navrhol, aby obec pristavila kontajner k rodinným domom, ktoré neporiadok robia. 

Starostka obce vyzvala hliadku MOPS na kontrolu a napomenutie občanov. V rozprave na tento 

podnet poslanci OZ konštatovali, že obec nemôže zabezpečovať obecné kontajnery pre jednotlivé 

rodiny. Občania budú priebežne upozorňovaní k udržiavaniu poriadku pri svojich obydliach.  

Ďalej starostka obce oboznámila prítomných, že veľkoobjemový kontajner na cintoríne 

v Rimavskej Bani bude zrušený nakoľko tam vyvážali odpad cudzí ľudia. Obec zabezpečí na cintorín 

dve 1100 l kuka nádoby, ktoré nebudú lákať vyvážať tam veľkoobjemný odpad. Občania môžu 

naďalej kontaktovať obecný úrad počas úradných hodín pri potrebe vývozu do veľkoobjemového 

odpadu, ktorý je v areáli šatní.  

Ďalším podnetom bol neupravený breh po vyčistení potoka Povodím Slanej na ulici Kraskovská 

smerom od mostu. S podnetom prišiel pán S. Marek, ktorý bude súčinný pri vybavení mechanizmu, 

ktorý terén vyrovná a odtok prehĺbi. Oboznámila, že po vyčistení potoka zostali na brehu koľaje od 

áut, ktoré potok čistili. Členovia hliadky MOPS boli poverení na ohliadku terénu a jeho úpravu – 

terén však neupravili dostatočne. Poslanec Peter Rapčan chce byť pri riešení tohto podnetu v prípade 

potreby nápomocný.  

Ďalším podnetom pána S. Mareka bolo odstavovanie nákladných áut na verejných komunikáciách 

na ulici Strana smerom k Lesom SR. Poslanci na túto tému pripomenuli aj problém na hornej ulici 

Repno najmä v zimnom období, odstavený kamión na hornej ulici môže bude problémom pri 

vyhŕňaní snehu. Starostka obce na podnet vyhľadala z roku 2002 pasportizáciu dopravného značenia, 

ktorý vypracoval pán Krokavec z Veľkého Krtíša. Ďalej informovala, že  pasportizácia dopravného 

značenia sa vypracováva na základe § 3d, odstavca 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách, ktorý znie: „Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vedú o týchto 

pozemných komunikáciách technickú evidenciu". Z vyššie uvedeného zákona vzniká pre obce, ako 

vlastníkov miestnych komunikácií povinnosť viesť evidenciu miestnych komunikácií a dopravného 

značenia. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie 

dopravného značenia ako aj ich osadenie. Ich evidenciou vzniká pasportizácia dopravného značenia. 

Pasport rieši v celej obci zmapovanie existujúceho stavu, konzultácie s investorom, zapracovanie 

požiadaviek investora a príslušného dopravného inšpektorátu policajného zboru a následné 

vytvorenie finálnej verzie pasportu a zosumarizovanie kompletného zvislého dopravného značenia, 

vodorovného dopravného značenia (priechodov pre chodcov, vodiacich a súvislých čiar, zástaviek 

autobusu, atď.) a dopravných zariadení (spomaľovacích prahov, bariérových stĺpikov, závor, 
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zrkadiel, atď.). Starostka obce oboznámila, že ak poslanci OZ vyjadria záujem o nový pasport 

dopravného značenia bude komunikovať s pánom Krokavcom o obnove o cene dokumentácie 

súvisiacej s pasportom.  

V rámci pasportizácie značenia by mohli byť obnovené dopravné značenia ulíc, parkovísk 

a podobne. K vypracovanej dokumentácii je potrebné vyjadrenie slovenskej správy ciest a krajský 

dopravný inšpektorát.  

Poslanec Peter Rapčan chce byť pri riešení pasportizácie v prípade potreby nápomocný.  

Súvisiac s touto témou poslanec Vladimír Foľk informoval aj o probléme prechodu cez križovatku 

smerom na Kokava nad Rimavicou a riešení napr. označenia prechodom pre chodcova zníženia 

rýchlostí pre automobily. V rámci pasportu by bolo zhodnotiť aj túto možnosť.  

Posledným podnetom, ktorý bol na obec podaný bol od pána J. Ivana, ktorý upozornil na odpadky 

na výhľadni „Vŕšok“. Odpadky sú lákadlom pre zver a návštevníci majú dbať o neznečisťovanie 

okolia rozhľadne. Vyhodené potraviny vo vreciach na odpadky láka zver. Starostka obce 

informovala, že obec zabezpečila odvoz vreca na odpadky, vyznačí priestor tabuľou so zákazom 

vyhadzovania. Spoločne konštatovali, že turisti a návštevníci majú použité obaly s potravín brať zo 

sebou a nie ich nechávať v prírode.  

K bodu 24 

V rámci interpelácie poslancov poslanec Peter Rapčan žiadal obecný úrad, že v prípade 

pretrvávania pandemickej situácie COVID-19 chce vykonávať dezinfekciu verejných priestranstiev 

1x do týždňa. Požiadal obec o priebežné zabezpečenie dezinfekcie, zostatok je cca 25 litrov.  

 

 

K bodu 25 

V záverečnom bode starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 14. zasadnutí 

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

vyhlásila 14. zasadnutie za ukončené o 20:00 hod. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ján Koreny 

 

 

Ján Kubaliak 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 


