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ZÁPISNICA 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 3.2.2021 (streda) 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. Čerpanie kontokorentného úveru (povoleného prečerpania) ČSOB (OTP banka) 

6. Správa nezávislého audítora k 31.12.2019 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021 

8. Oznámenie o zlúčení Cirkevného zboru Rimavská Baňa a Rimavské Brezovo 

9. Projektová dokumentácia Rekonštrukcia parkoviska  

10. Informácie k zákazke Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa 

11. Žiadosti a podnety občanov 

12. Interpelácie poslancov 

13. Záver 

 

K bodu 1 a) 

Päťnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa, volebného obdobia 2018-2022, 

ktoré sa konalo dňa 3. februára 2021 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 OZ, jeho konanie bolo vyhlásené v miestnom rozhlase, pozvánka bola zverejnená na 

úradnej tabuli a na webovom sídle obce v zákonom určenej lehote. 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 

boli prítomní 6 poslanci a tak bolo od začiatku rokovania obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. 

Poslanec Ľubomír Olšiak sa za neprítomnosť na zasadnutí z pracovných dôvodov ospravedlnil.  

 

K bodu 1 b) 

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

poslankyňa Mgr. Natália Dovalová a poslanec Vladimír Foľk. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 233/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 2  

Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 15. zasadnutie aj návrh programu, 

ktorý obsahoval 13 bodov. Poslanci ani starostka obce nemali k obsahu rokovania žiadne pozmeňujúce 

návrhy a schválili program zasadnutia v pôvodnom, vyššie uvedenom znení.   

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 234/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 3 
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Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Janu Alcnauerovú a Petra Rapčana. 

Poslanci pozmeňujúci návrh nemali a návrh starostky obce schválili. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 235/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 4 

Starostka obce vyhodnotila plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Informovala obecné 

zastupiteľstvo, že:  

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

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

Uznesením č. 199/2020 – OZ schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie 

chodníka pre peších ku komunitnému centru do výšky 1 600 Eur a vypracovanie projektovej 

dokumentácie rekonštrukciu odstavnej plochy pod kostolom do výšky 1 200 Eur – uznesenie splnené 

– obec uzatvorila zmluvu s fi PTRK, s.r.o. štatutárny zástupca: Ing. arch. Tomáš Petrik, L. 

Svobodu 1669/7, 979 01 Rim. Sobota, cena diela 1 150 Eur. Zálohová faktúra 600 Eur. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa čl. 2 tejto zmluvy v termíne: najneskôr 

15.2.2021. 

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

pánovi M. Kušpálovi – uznesenie nesplnené – kúpna zmluva ešte vyhotovená a uzatvorená nebola. 

Uzneseniami č. 208-211/2020 a 226/2020 – 227/2020 – OZ schválilo uzatvorenie kúpno-predajných 

zmlúv na ulici Sever – uznesenie nesplnené – tieto zmluvy neboli z časového hľadiska uzatvorené, 

budú uzatvorené po uvoľnení opatrení a po vyriešení aktuálnych záležitostí obecného úradu. 

Uznesením č. 218/2020  - OZ schválilo poskytnutie dotácie vo výške 30,- Eur pre ZRPŠ pri ZŠ s MŠ 

J. Palkoviča – uznesenie nesplnené – obecný úrad nepoukázal dotáciu na účet avšak čo najskôr bude 

suma vyplatená. 

Uznesením č. 220/2020 – OZ schválilo odmeny poslancom a členom zboru pre občianske záležitosti 

pri obecnom úrade – uznesenie splnené – odmeny boli vyplatené poslancom a členom ZPOZ v mzdách 

za mesiac 12/2020.  

Uznesenie č. 223/2020 – OZ schválilo dodávku a montáž 5 ks radiátorov s príslušenstvom 

v materskej škole – uznesenie splnené – radiátory boli zakúpené a inštalované.  

Uznesenie č. 224/2020 – OZ schválilo poskytovanie príspevku na pohreb osobe, ktorá zabezpečila 

pohreb zosnulého občana s TP v obci v sume 150,- Eur – uznesenie splnené – obec zaviedla 

poskytnutie príspevku a už  poskytla prvý príspevok príbuzným v rodine nebohého občana. Starostka 

obce informovala o situácii a dileme, ktorá sa aktuálne vyskytla v súvislosti s poskytovaným príspevku 

pozostalej rodine. Ide o situáciu a spôsob jej riešenie v prípade, ak nebohá osoba bola dlžníkom v obci 

(napr. miestne dane/poplatky). Oboznámila poslancov, že v prípade neuhradenia dlžnej sumy bude 

obec sumu pohľadávky žiadať na zapísanie do pasív v rámci dedičského konania. Ani to nie je isté, či 

bude pohľadávka, v rámci tohto konania uspokojená. Vyjadrila svoj názor, že ide o dve rôzne veci 

a nespájala by príspevok na pohreb s pohľadávkami voči obci avšak nechce o tom rozhodovať sama 

a preto vyzvala poslancov vyjadriť svoj názor a rokovať o tom či príbuzným po nebohom dlžníkovi 

bude poskytovaná plná výška príspevku. Poslanci rokovali o situácii a o možnostiach. Rozhodli 

občanov viesť k tomu, aby dlžná suma po nebohom bola uhradená preto zrušili pôvodné uznesenie 

uznesenia č. 224/2020 a uznesenie č. 236/2020 schválili príspevok na pohreb osobe, ktorá zabezpečila 

pohreb zosnulého občana s trvalým pobytom v sume 150,-Eur, pokiaľ nebohý občan nemal záväzky 

voči Obci Rimavská Baňa. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 236/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

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

vyzvala poslancov na predloženie návrhu uznesenia.  
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Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 237/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 5 

Ďalej starostka obce pokračovala oboznámením o možnosti predĺženia Zmluvy o konktokorentnom 

úvere pre samosprávy číslo 4001/20/014, ktorá bola poskytnutá 13.3.2020 na jeden kalendárny rok. 

Úver vo výške 20 000,- Eur bol poskytnutý na preklenutie časového nesúladu v príjmoch a výdavkoch 

bežného rozpočtu. Dôvodom zriadenia kontokorentu je refundácia výdavkov pri projektoch 

zamestnanosti, kedy výdavky na mzdy sú hradené z bežného účtu obce a následne refundované 

z nenávratných finančných zdrojov.  

V tomto čase sú v miestnej občianskej poriadkovej službe zamestnaní 4 pracovníci (projekt bude 

ukončený 30.6.2021), v Komunitnom centre sú 3 pracovníčky (projekt bude ukončený 30.12.2021), 

1 pracovné miesto je vytvorené na 12 mesiacov od 6.4.2020 §54 Príspevok na podporu vytvárania 

pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v 

rámci národného projektu „Cesta na trh práce“ a 1 pracovné miesto pracovné miesto vytvorené 

v zmysle národného projektu „Zosúladenie rodinného a pracovného života“, obe tieto miesta sú do 

5.4.2021. Ďalej projekt § 60 „Chránené pracovisko“. Platby na refundáciu miezd z dôvodu uzatvorenia 

štátnej pokladne na konci kalendárneho roka meškajú. Podľa informácií poskytovateľov mali by byť 

uhradené v mesiaci február 2021. Mesačné príjmy z podielových daní v období pandémie sú nestabilné 

a nebudú postačovať na náklady na mzdy a dotáciu na originálne kompetencie základnej školy. Tento 

nesúlad by obci pomohol prekonať kontokorentný úver tak ako aj v predchádzajúci rok. 

Pokračovala. Možnosť naďalej čerpať kontokorentný úver je podmienený 

prolongáciou/predĺžením Zmluvy o konktokorentnom úvere pre samosprávy s OTP bankou. 

Podmienky poskytnutia takéhoto úveru sú rovnaké ako v predchádzajúci rok. Predložená predĺžená 

cenová  ponuka, kde je výška úveru 20 tisíc Eur, doba čerpania 1 rok od podpisu zmluvnej 

dokumentácie s možnosťou opätovnej prolongácie na ďalšie obdobie, spôsob čerpania je priebežne 

debetnými operáciami na úverovom účte, poplatok za poskytnutie úveru vo výške 150 Eur, poplatok 

za nečerpanie úveru je 0,25 % a za vedenie úverového účtu je poplatok 5,80 Eur mesačne. Úver je 

poskytnutý za variabilnú úrokovú sadzbu tvorenú súčtom Medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby 

fixovanej pre 1 mesačné depozitá a prirážky 1.23 % p.a., preceňovacie obdobie je 1 mesiac.  

Poslanci nemali výhradu voči predĺženiu Zmluvy o kontokorentnom úvere a schválili ho.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 238/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 6 

Bodom č. 6 pokračovala starostka obce v rokovaní správou nezávislého audítora pre štatutárny 

orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidovanej účtovnej jednotky Obce Rimavská Baňa k 31.12.2019. 

V liste obecnému zastupiteľstvu audítorka Ing. Katarína Karczagová uvádza, že overila stav vedenia 

účtovníctva, dlhodobý majetok, pohľadávky, záväzky, výnosy budúcich období, konsolidáciu 

a rozpočtové hospodárstvo. Obec v roku 2019 zaznamenala prírastok v neobežnom majetku v sume 

242 278,01 Eur, ide o rekonštrukciu budovy komunitného centra a zdravotného strediska a opravu 

okien obecného úradu. Na túto investičnú akciu obdržala obec kapitálový transfer vo výške 144 842,24 

Eur – obec financovala vlastnými zdrojmi 5% spoluúčasť (z rozpočtu obce) a 48 tisíc bolo 

financovaných z úveru na časť rekonštrukciu časti zdravotného strediska.  

Krátkodobé pohľadávky sa znížili o 2 849,44 Eur a pohľadávky v hlavnej knihe súhlasia 

s pohľadávkami v daňovom programe. Stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2019 je 48 475,56 Eur, 

jedná sa o záväzky voči fi Stavart, s.r.o. t.j. víťazná stavebná firma komunitného centra a zdravotného 

strediska a záväzky voči zamestnancom. Prebytok hospodárenia je 8 104,95 Eur. Po vylúčení 

nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu je prebytok 4 312,69 Eur.  

Pri kontrole odsúhlasenej metódy konsolidácie účtovných jednotiek Obce Rimavská Baňa 

a Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani neboli zistené žiadne 

nedostatky. Počas auditu bolo zistené, že celková suma dlhu obce neprekračuje 60 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Suma ročných splátok nenávratných zdrojov 
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financovania vrátane úhrady výnosov neprekračuje 25% skutočných bežných príjmov minulého roka. 

Celková výška záväzkov po lehote splatnosti nepresahuje 15 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka. Starostka obce konštatovala, že je po prvý krát správa audítora 

bez závad a bez výhrad.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 239/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 7 

Starostka obce informovala poslancov o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ing. 

Oľgy Fabovej na rok 2021. V prvom polroku 2021 bude kontrolovať pokladničné doklady za rok 2020; 

stanovisko k hospodáreniu za rok 2020 (záverečný účet obce);  zúčtovania príspevkov poskytovaných 

obcou za rok 2020;  vyúčtovania dotácií poskytnutých obci v r. 2020. V druhom polroku bude 

kontrolovať hospodárenie obce za I. polrok 2021 ďalej prijaté a vydané dodávateľské faktúry obce za 

obdobie I. polroku 2021; hospodárenie základnej školy s MŠ so zameraním na príjmy a výber 

poplatkov ŠKD a MŠ r. 2020 a I. polrok 2021. Na konci roka vydá stanovisko k návrhu rozpočtu obce 

na rok 2022 – 2023.  

Starostka obce informovala, že hlavná kontrolórka obce sa vopred za neúčasť na rokovaní 

z dôvodu pandémie ospravedlnila. Hlavná kontrolórka obce je dozorným orgánom, ktorá kontroluje 

činnosť obecného úradu z legislatívneho a účtovného hľadiska jej pracovný úväzok je 0,1.  

Starostka obce vyzvala poslancov na doplnenie plánu práce hlavnej kontrolórky. Poslanci nemali 

žiadne návrhy a chválili predložený plán kontrolnej činnosti Ing. Oľgy Fabovej, hlavnej kontrolórky 

obce.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 240/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 8  

Starostka obce v tomto bode informovala prítomných, že bod bol zaradený do programu rokovania 

z dôvodu platnej a účinnej zmluvy č. 21/2020 zo dňa 17.08.2020 na prenájom parciel pod kostolom 

parcelu registra „C“ č. 3/7 vo výmere 2 251 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“ č. 

40 vo výmere 7 085 m2, ovocný sad a parcela registra „C“ č. 3/8 vo výmere 8 m2, zastavaná plocha 

a nádvoria na realizáciu investičného projektu s názvom „Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v 

obci Rimavská Baňa“ – pod kostolom. Dňa 14.1.2021 oznámil Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi 

augsburského vyznania na Slovensku Rimavské Brezovo uznesenie Dištriktuálneho presbyterstva ZD 

ECAV na Slovensku, ktorým k 1.1.2021 zlučuje Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku Rimavská Baňa  a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

na Slovensku Rimavské Brezovo, tak že Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku Rimavská Baňa zaniká a jeho právnym nástupcom sa stáva Cirkevný zbor Evanjelickej 

cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rimavské Brezovo.  

Oznámenie by nepredkladala, keby nebola minulý rok podpísaná zmluva na prenájom parciel na 

rekonštrukciu existujúceho parkoviska a na túto plochu si dávame vypracovať projektovú 

dokumentáciu. Všetky zmluvné vzťahy sa z dôvodu zlúčenia rušia a je potrebné uzatvoriť novú zmluvu 

aby sme mohli projekt uskutočniť. Na LV č. 149 je zatiaľ len plomba a zápis nájomného vzťahu 

s ECAV Brezovo bude možný len po zmene. Po zmene vlastníka pozemku v registri katastra 

nehnuteľnosti Obec Rimavská Baňa uzatvorí novú zmluvu.  

Poslanci OZ porozumeli oznámeným skutočnostiam a nemali žiadne výhrady voči uzatvoreniu 

novej zmluvy o prenájme s ECAV Rimavské Brezovo. Podmienky nájmu budú nezmenené.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 241/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

 K bodu 9 

Prítomní poslanci prešli k ďalšiemu bodu rokovania. Starostka obce predložila poslancom 

vizualizáciu – architektonický návrh vypracovaný fi VIZUALL Design Ing. Peter Tóth. Starostka obce 

konzultovala návrh s projektantom a ten s dopravným inžinierom. Ten navrhuje, aby cesta na 
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parkovisko nebola v šírke 5,5 m ale 6 m. Počet parkovací miest v strede 4, hore pod kopcom 7 z toho 

jedno pre imobilných, pri zastávke 7, z toho jedno pre imobilných. Celkom 18 parkovacích miest. 

Projektant navrhuje namiesto asfaltu dláždenú plochu a napojenie na cestu prvej triedy. Odvodnenie 

na parkovisku na dvoch miestach vyúsťujúce do nového rigola smerom k fare.  Na porovnanie - 

miestna komunikácia na ulici Repno má šírku 3,5 metra – projektant naplánoval dlažbu, ktorá sa do 

seba zakladá v tvare H a vyjadril sa, že je to dostatočne odolné. Šírku 6 metrov odporúča dopravný 

inžinier vzhľadom na predpisy a vyhýbanie áut. Pôjde o rekonštrukciu existujúceho parkoviska a nie 

vybudovanie nového parkoviska. Parkovisko bolo plánované označiť už pri pasporte dopravného 

značenia obce Rimavká Baňa z roku 2002, ktorý vypracoval Ing. Igor Krokavec za odsúhlasenia 

dopravného inžiniera Okresného Dopravného inšpektorátu OR PZ Rimavská Sobota. 

Poslankyňa Mgr. Dovalová mala otázku, či na zrekonštruovanom parkovisku budú môcť parkovať 

kamióny. Starostka obce informovala, že nie. 

Starostka obce ďalej oboznámila, že bude rozšírený vjazd na parkovisko vrátane nájazdu z hlavnej 

cesty. Výjazd na parkovisko bude označený značkou stop a pri vjazde bude značka Parkovisko. 

Poslanci OZ navrhujú doplniť značku o obmedzení tonáže do 5,5 t. ak taká značka existuje ak nie, tak 

najvyššia max do 7,5 t.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 242/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 10 

Pokračovali v rokovaní informáciou k zákazke „Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia 

v obci Rimavská Baňa“. Stavenisko bolo odovzdané 22.7.2020, podľa zmluvy o dielo má byť stavba 

odovzdaná najneskôr 21.2.2020. Podľa vyjadrenia dodávateľa už realizujú len dokončovacie práce. 

Tento týždeň na stavbe nepracujú. Na základe cenovej ponuky vypracovanie energetického certifikátu 

bude vrátane DPH: 468,- eur. Po odovzdaní stavby začneme kolaudačné konanie. Ukončenie projektu 

bude až vydaním právoplatného rozhodnutia o kolaudácii a po kontrole na mieste. Kolaudácia 

prebehne cca v mesiaci Marec a v Apríli je plánované ukončenie celého projektu a aj kontrola MV SR 

ako poskytovateľa NFP na mieste.  

Jednali o potrebe získať finančné prostriedky na zábradlie a jeho inštaláciu na bezbariérový vstup 

nakoľko to projektant v projekte nezakomponoval a pre bezpečnosť detí bude potrebné zábradlie 

spraviť. Jednali a navrhujú spevnenie plochy vzadu pri plote, plocha na bicyklovanie detí na dopravné 

ihrisko alebo podobne. Poslanci sa dohodli na termíne ohliadky rekonštruovanej stavby budúci týždeň 

v stredu t.j. 10.02.2021. 

Starostka obce informovala, že firma je pri komunikácii s obcou a s požiadavkami obce ústretová. 

Nad rámec natreli zárubne a vyšli v ústrety aj pri maľovaní každej miestnosti inou farmou, či pri 

zabezpečení výmeny nových radiátorov a záchodov. Starostka obce informovala a zároveň poďakovala 

za sponzorský dar od fi Rimadrev, s.r.o. ktorá poskytla na zariadenie MŠ finančný dar vo výške 

300 Eur. Materská škola žiada dotáciu na 500 Eur taktiež na edukačné vybavenie.  

Poslanci OZ nemali iné otázky na rekonštrukciu a zobrali na vedomie informáciu o priebehu 

a o ukončovaní rekonštrukcie.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 243/2020, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 11 

Starostka obce informovala že žiadne podnety a žiadosti občanov neboli.  

Starostka obce informovala vzniknutej o mimoriadnej situácii rodiny, ktorá bola pozitívne 

testovaná a ostala karanténe. Pri domácej izolácii a karanténe je potrebné zabezpečovať nákupy 

základných potravín obyvateľom obce. Túto službu zabezpečujú členovia miestnej občianskej 

poriadkovej služby. Ide o rodinu p. Danyiho na Železničnej ulici, ktorej nemal kto zabezpečovať 

a financovať nákup. Rodina p. Danyiho sľúbila výšku nákupu po ukončení karantény uhradiť. Pri 

zabezpečovaní obdobnej služby v doterajšom období pandémie išlo o rodiny, ktoré nemali problém 

uhradiť náklady na nákupy. Táto rodina, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi a iné príjmy nemajú. 

Obec im zabezpečuje nákupy nevyhnutných potravín, nakoľko je rodina na to odkázaná. Z humánneho 
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hľadiska je to takto správne. Nemusí to byť jediná rodina, ktorá sa počas obdobia pandémie v takejto 

situácií ocitne.  

Starostka obce informovala, že existujú legislatívne možnosti poskytnutia príspevku pre rodiny 

v krízovej situácii z rozpočtu obce a základe VZN. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na 

čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia 

domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, 

periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo 

školských potrieb. O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje obec, v ktorej majú 

členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Jednorazová dávka v 

hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu obce. Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo 

do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného 

minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom 

istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety. Životné minimum je do 30.6.2021 

214,83 €. Pre jej poskytnutie je potrebné spracovať podmienky poskytovanie vo všeobecne záväznom 

nariadení obce. Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi sa navzájom nevylučujú. 

Ďalšou formou pomoci sú jednorázové finančné výpomoci, tak ako poskytujeme príspevok na 

stravovanie, môžeme navrhnúť podmienky poskytovanie príspevkov z rozpočtu obce napr.  občanom, 

ktorí sú v stave hmotnej núdze, ktorých starobný dôchodok nestačí na úhradu neplánovaných 

nárazových výdavkov (napr. vykurovacie obdobie- úhrada vysokých nedoplatkov), osamelým osobám 

(bez rodinných príslušníkov), ktorí sú v stave hmotnej a sociálnej núdze a majú závažné zdravotné 

ťažkosti, keď ich starobný dôchodok je jediným zdrojom financií, v čase zvýšených nákladov, 

nezamestnaným osobám, ak u nich vznikli nepredpokladané jedno rázové vysoké výdavky, osobám 

postihnutým živelnou pohromou (požiar, záplavy, víchor), osamelým ženám, matkám, ktoré sa starajú 

o nezaopatrené deti, po predložení dokladov o finančných príjmoch členov domácnosti, osobám, ktoré 

sa vrátili z výkonu trestu, ako pozitívny prvok v období ich resocializácie na preklenutie obdobia, kým 

nezískajú stabilný, pravidelný príjem, deťom žijúcim v rodinách v stave hmotnej núdze, za účelom 

pomoci pri nákupe školských potrieb v čase povinnej školskej dochádzky, deťom navštevujúcim 

základnú školu v obci, žijúcim v rodinách v stave hmotnej núdze, ako príspevok na stravovanie 

v školskej jedálni, deťom navštevujúcim materskú školu v našej obci, adresne poskytovať príspevok 

na stravu, ak ich rodičia majú nízky rodinný príjem, vo výnimočných prípadoch, kde žiadosť 

o jednorázovú dávku sociálnej pomoci musí posúdiť sociálna komisia a zdôvodniť jej kladné riešenie. 

Starostka obce vyzvala prítomných na reakciu v rámci tejto udalosti.  

Poslanci prerokovali poskytnutú informáciu. Poslanec Ján Kubaliak mal otázku, či rodina ktorá sa 

v karanténe ocitla má vyplatené záväzky voči obci. Starostka obce informovala, že ide o rodinu ktorá 

má voči obci záväzky voči miestnym daniam a poplatkom. V  tom prípade poslanec Ján Kubaliak je 

proti poskytnutiu jednorazového príspevku rodine.  

Poslanci spoločne rokovali a rozhodli poskytnúť finančnú výpomoc z rozpočtu obce v ojedinelých 

prípadoch napr. požiar, záplavy a podobne a v prípade takejto mimoriadnej udalosti sú kedykoľvek 

k dispozícii zvolať mimoriadne zasadnutie a operatívne rokovať o príspevkoch pri mimoriadnych 

udalostiach. S finančnou podporou tejto rodiny nesúhlasia. 

 

K bodu 12 

V rámci interpelácie poslancov mala poslankyňa Ing. Jana Alcnauerová otázku na aktuálny stav 

projektov z MAS. Podľa informácii starostu obce Hrušovo, s ktorým sa stretla, obci Rimavská Baňa 

nevyšiel projekt, je to pravda? Starostka obce informovala, že ide o starú správu, počas prvého 

hodnotiaceho kola projekt na Pódium nebol podporený z dôvodu vyčlenenia a vyčerpania financií 

alokovaných v tej výzve vo výške 200 000 Eur, do ktorých sa náš projekt finančne nezmestil a preto 

nebol podporený. Projekt pódium sme predložili aj do druhej výzvy, ktoré vyhodnotené doposiaľ nie 

je.  

 

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/zivotne-minimum/
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/zivotne-minimum/
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K bodu 13 

V záverečnom bode starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 15. zasadnutí 

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

vyhlásila 15. zasadnutie za ukončené o 18:30 hod. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Mgr. Natália Dovalová 

 

 

Vladimír Foľk 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 


