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ZÁPISNICA 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 7.4.2021 (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. Plat hlavnej kontrolórky 

6. Zvýšenie dotácie pre materskú školu na nákup pomôcok a nábytku 

7. Zvýšenie dotácie pre školský klub detí 

8. Rozpočet projektu „Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa“  

9. Doplnenie kamerového systému na monitorovanie parkoviska 

10. Dodatok k úverovej zmluve OTP EURO PROJEKT č. 4001/11/79 zo dňa 29.11.2011 

11. Informácia o výberovom konaní „Podpora koordinačných a implementačných kapacít 

regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota“ 

12. Informácia o plánovanej zmene organizačnej štruktúry obecného úradu 

13. Informácia o projekte náučného chodníka SNP  

14. Schválenie textu na zápis do obecnej kroniky 

15. Zníženie požiarovosti v obci - protipožiarna hliadka  

16. Žiadosti a podnety občanov 

17. Interpelácie poslancov 

18. Záver 

 

K bodu 1 a) 

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

ktoré sa konalo dňa 7. apríla 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 epidemiologických hygienických opatrení. 

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. 

Poslankyňa Mgr. Natália Dovalová sa za neprítomnosť na zasadnutí vopred ospravedlnila.  

 

K bodu 1 b) 

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

poslaneci Ján Koreny a  Ján Kubaliak. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 244/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 2  

Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 16. zasadnutie aj návrh programu, 

ktorý obsahoval 17 bodov. V rokovaní tohto bodu starostka navrhla doplniť bod 15 s témou „Zníženie 

požiarovosti v obci - protipožiarna hliadka“. Poslanci schválili znenie pôvodného programu 

s doplnením 15 bodu. Poslanci nemali k obsahu rokovania žiadne iné pozmeňujúce návrhy. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 245/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 3 

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ľubomíra Olšiaka a Vladimíra Foľka. Poslanci 

pozmeňujúci návrh nemali a návrh schválili. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 246/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 4 

Starostka obce vyhodnotila plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Informovala obecné 

zastupiteľstvo, že:  

Uznesením č. 236/2021 – OZ schválilo zmenu podmienok za akých bude poskytovaný príspevok na 

pohreb osobe, ktorá zabezpečila pohreb zosnulého občana s trvalým pobytom v obci v sume 150 Eur, 

pokiaľ nebohý občan nemal záväzky po lehote splatnosti voči obci – uznesenie splnené – obec 

poskytuje predmetný príspevok pozostalým osobám za splnenia podmienok.  

Uznesením č. 238/2021 - OZ schválilo prijatie kontokorentného úveru na účely preklenutia 

časového nesúladu v príjmoch a výdavkoch bežného rozpočtu s 1 ročnou splatnosťou – uznesenie 

splnené – zmluva na predĺženie kontokorentného úveru o 1 rok je podpísaná a zverejnená v zákonom 

stanovenej lehote.   

Uznesením č. 241/2021 – OZ schválilo uzatvorenie zmlúv na prenájom nehnuteľností pozemkov 

CKN č. 3/7, CKN č. 3/8 a CKN č. 40 od Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo – 

uznesenie nesplnené – kataster nehnuteľností doposiaľ nezapísal zmenu vlastníctva nehnuteľností 

ECAV Rimavská Baňa na ECAV Rimavské Brezovo, ktoré nastalo. Z uvedeného nebol uzatvorený 

zmluvný vzťah s ECAV Rimavské Brezovo. 

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

zmlúv na ulici Sever – uznesenie nesplnené – tieto zmluvy, budú uzatvorené po uvoľnení opatrení. 

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

Polóniová vyzvala prítomných na predloženie návrhu uznesenia.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 247/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 5 
 Starostka informovala o potrebe prehodnotenia platu hlavnej kontrolórky obce. Vyzvala 

zamestnankyňu Ing. Janu Oravcovú, ktorá má na starosti mzdovú a personálnu agendu obecného úradu, 

aby informovala o zmene výšky a o výpočte mzdy hlavného kontrolóra obce, na ktorú má vplyv výška 

priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2020.  

Zamestnankyňa obecného úradu informovala, že „Priemerná mesačná mzda zamestnanca 

v hospodárstve SR dosiahla v roku 2020 výšku 1 133 eur (čo je o 41 Eur viac ako za rok 2019) – informácia 

bola zverejnených 5. marca 2021 zo štatistických údajov SR. Výška mzdy za predchádzajúci kalendárny rok 

má v zmysle § 18 c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dopad na výšku platu hlavného kontrolóra 

obce. Výpočet mesačnej mzdy hlavnej kontrolórky obce s úväzkom 0,1 prepočtom predstavuje na rok 2021 

sumu 146,00 Eur/Brutto mesačne, čo je navýšenie o 6,00 Eur/Brutto mesačne v porovnaní 

z predchádzajúcim rokom. So spätnou platnosťou od 01.01.2021.“ 
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Právomoc určovať plat hlavného kontrolóra obce patrí podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výlučnej právomoci obecného 

zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva porozumeli, informáciu zobrali na vedomie 

a hlasovali o určení platu hlavnej kontrolórky obce.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 248/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 6 

V tomto bode starostka obce, ktorá viedla obecné zastupiteľstvo, informovala prítomných 

poslancov o požiadavke ZŠ s MŠ J. Palkoviča na zvýšenie dotácie pre materskú školu z dôvodu 

opotrebovania, poškodenia pomôcok a nábytku a taktiež z dôvodu rekonštrukcie a zvýšenia kapacity 

detí v MŠ. Pôvodná žiadosť so zoznamom pomôcok a nábytku bola obci predložená vo výške 

5 500 Eur. Informovala prítomných poslancov, že vlastné zdroje rozpočtu obce na rok 2021 

rozpočtované na rozvoj mimo plánovaných investičných akcií sú vo výške 5 000 Eur. Preto je potrebné 

prehodnotenie požadovanej výšku a realizovať efektívny nákup prostredníctvom prieskumu trhu. 

Zoznam potrebných pomôcok a nábytku bol po prerokovaní s riaditeľkou MŠ znížený na 2 850 Eur 

(Vybavenie triedy 1 500 €; Vybavenie šatne: 1 100 €; Vybavenie spálne: 250 €). Oboznámila 

prítomných, že fi Rimadrev, s.r.o. poskytla sponzorský dar 300,- Eur, ktorý obec využije na účely 

zabezpečenia interiérového zariadenia do zrekonštruovanej MŠ.  

Starostka obce ďalej informovala, že kolaudácia stavby začne 15.4.2021. Následne bude obec 

čakať na vydanie rozhodnutia a právoplatnosť, až následne bude možné stavbu zaradiť do užívania. 

Oznámila, že pri jednaní s riaditeľkou MŠ došli k záveru, že nebudú prerušovať výučbu škôlkarov na 

konci školského roka a doučia šk. rok 2020/2021 v priestoroch prvého stupňa za telocvičňou. Počas 

letných prázdnin bude MŠ premiestnená a pripravovaná na nový školský rok v rekonštruovaných 

priestoroch.  

Pokračovala informáciou, že v projektovej dokumentácii, nebol zahrnutý odkvapový chodník 

okolo budovy, ktorý tam chýba avšak treba počkať na kontrolu projektu MV SR po poslednej 

poskytnutej platbe a na samotné ukončenie projektu NFP na „Rekonštrukciu a prístavbu predškolského 

zariadenia v obci Rimavská Baňa“. Rekonštrukcia stavebných prác je ukončená, posledná žiadosť 

o platbu bola predložená na kontrolu, aktuálne od obci žiadajú listinné predloženie dokumentov 

a aktuálnu fotodokumentácie. Nakoľko pandemická situácia neumožňuje sprostredkovateľskému 

orgánu kontrolu na mieste, tá prebehne až keď sa pandemická situácia na Slovensku zlepší. Je potrebné 

vyčistenie priestorov areálu MŠ, odvoz stavebného odpadu zo škôlky je možné budúci týždeň (cca 

utorok) v čase, keď bude prebiehať čistenie potoka.  

Poslanec J. Kubaliak mal otázku na spôsob dodania, či to bude vybavenie/nábytok priamo 

nakúpený alebo na mieru vyrobený. Starostka informovala, že nakoľko ide o detský nábytok do MŠ 

bude potrebné spĺňať bezpečnostné parametre pri výrobe a taktiež je dôležité časové plánovanie, aby 

jeho dodávka bola realizovaná do uvedenia priestorov do užívania. Spoločne konštatovali, že výroba 

nábytku na mieru by bola časovo a aj finančne náročnejšia.  

Poslanci OZ schválili zvýšenie dotácie a poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre 

vyššie uvedený zámer.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 249/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 7 

Starostka obce pokračovala oboznámením prítomných poslancov OZ o žiadosti ZŠ s MŠ Juraja 

Palkoviča v Rimavskej Bani na zvýšenie rozpočtu (originálnych kompetencii) pre školský klub detí. 

Ide o navýšenie z dôvodu, že pri testovaní antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v MOM 

Rimavská Baňa pracovala na administratívnu prácu zamestnankyňa ZŠ s MŠ M. Daniová zo školského 

klubu detí. Nakoľko je v pracovnom pomere so ZŠ, tak jej bola vyplatená odmena s celkovou cenou 

práce 83 Eur, ktorú žiadajú refundovať. Inak pracovníci MOM v prípade, že nie sú v pracovnom 

pomere pracujú na dohodu o vykonaní práce. Poslanci OZ Rimavská Baňa nemali žiadne výhrady, 

navýšenie na uvedený dôvod schválili.   

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898451&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898451&f=3
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Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 250/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 8  

 Ďalej pokračovalo rokovanie bodom o vypracovanom rozpočte projektu „Rekonštrukcia 

existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa“. Rozpočet vypracoval zodpovedný projektant Ing. 

arch. Petrik. Suma rozpočtu 39 554,96 Eur. Z vlastných prostriedkov rozpočtu by sme realizáciu 

nedokázali uskutočniť. Existujúce parkovisko plánuje obec z MAS Malohont, zapojením sa do výzvy, 

alebo hľadaním iných zdrojov. Verejný obstarávaním je možné že sa rozpočet projektu sa zníži.  

Starostka obce predložila k nahliadnutiu vypracovaný rozpočet. Poslanci OZ Rimavská Baňa 

nemali k rozpočtu projektu žiadnu pripomienku rozpočet projektu zobrali na vedomie.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 251/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

V téme starostka obce pokračovala informáciou, že fi PTRK s.r.o, ktorá pracuje na projektovej 

dokumentácii, spracúvajú aj inžiniering - teda vybavujú aj vyjadrenia zo životného prostredia, 

dopravného inšpektorátu, pamiatkového úradu je to zatiaľ zložitý proces, z dvoch dôvodov. 

Parkovisko je v ochrannej zóne národnej kultúrnej pamiatky a je napojené na cestu prvej triedy.  
 

 K bodu 9 

Pokračovaním 8 bodu bola predbežná informácia od z vyjadrenia dopravného inšpektorátu o 

potrebe doplnenia kamerového systému na monitorovanie parkoviska do času kolaudácie parkoviska. 

Poslanci OZ schválili doplnenie kamerového systému na monitorovanie parkoviska bez výhrad.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 252/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 10 

Dôležitým bodom bola informácia o Dodatku k úverovej zmluve OTP EURO PROJEKT č. 

4001/11/79 zo dňa 29.11.2011. Starostka obce oboznámila poslancov OZ. Obec Rimavská Baňa 

financovala na základe Zmluvy o splátkovom úvere projekt Rimavská Baňa „Oživenie centra obce“, 

rekonštrukciu námestia a dobudovanie chodníkov v obci. Vzhľadom k tomu, že posledné splátky 

v roku 2021 boli zle zazmluvnené OTP Banka Slovensko prepočítala splátky a navrhuje doplatok. 

Zdroje z nenávratného finančného príspevku boli vynaložené na proces verejného obstarávania, 

projektové a inžinierske práce a revitalizácia verejných priestranstiev a sídla spolu. V mimoriadnych 

splátkach úveru bolo zaplatené 10.9.2012 suma 332 124,07 Eur a 3.2.2015 suma 8 196,10 Eur. Suma 

úveru celkom 342 367,68 Eur bolo spolufinancovanie obce, ktoré bolo realizované úverovou zmluvou 

číslo 4001/11/079. Dodatkom č. 1 k úverovej zmluve bol zmenený predmet zmluvy 29.11.2011, kedy 

sa mení financovanie projektu na 342 367,38 Eur na financovanie predmetu a z toho financovanie 

externého managementu vo výške 8 265,02 Eur, spolufinancovanie časti oprávnených 

a neoprávnených výdavkov projektu, ktoré nie sú financované z NFP vo výške 5 075,99 Eur 

a financovanie rekonštrukcie chodníkov na ulici Hlavná 14 784,19 Eur. Celkom úver vo výške 

362 227,56 Eur. Splátky boli 10 splátok po 42 Eur, 11. až 119 splátka 176,70 Eur a posledná 120 

splátka mala byť dňa 28.12.2021 v sume 179,08 Eur. V tomto roku malo byť zaplatených 4 170,79 

Eur, ale podľa pôvodného dodatku č. 1 bolo vypočítaných 2 123,58 Eur. 

Na základe auditu OTP Banky bolo zistené, že splátky boli v roku 2012 zle vypočítané a dodatkom 

č. 2 k Zmluve o úvere číslo 4001/11/079 je potrebné doplatiť 2 047,21 Eur. Nakoľko by to na konci 

roka bolo pre obec finančne náročné, doplatok je dodatkom rozložený do splátok od 28.4.2021 a to tak, 

že 8 splátok bude po 405 Eur a posledná decembrová 2021 v sume 400,69 Eur. 

Poslanci OZ mali otázku na to kto spravil vypočítanú chybu. Starostka obce sa k tomu nevedela 

vyjadriť, ku zisteniu chyby došlo pravdepodobne pri schvaľovaní kontokorentu, kde kontrolovali 

splátky ostatných úverov obce a samotnú zadlženosť obce. Splátkové kalendárne boli s najväčšou 

pravdepodobnosťou vypočítané a zmluvne uzatvorené bankou v roku 2012 v čase keď bol uzatvorený 
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dodatok č. 1 z dôvodu navýšenia o financovanie na chodníky a spoluúčasť obce na rekonštrukcii 

námestia.  

Starostka obce na tému úverov konštatovala že z pôvodných úverov, ktoré obec v roku 2014 mala 

vo výške 58 965,23 Eur je už väčšína splatených, na splácanie ostávajú už len 3 úvery, jedným z nich 

je aj tento úver, o ktorom rokovali a bude splatený do konca roka 2021.  

Poslanci OZ došli k hlasovaniu o predmetnom bode konštatovali, že túto vzniknutú situáciu 

nezmenia a bude potrebné doplatiť prepočítané splátky a schválili uzatvorenie dodatku č. 2 k Zmluve 

o úvere č. 4001/11/079 zo dňa 29.11.2011 o doplatení 2 047,21 Eur. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 253/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 11 

Starostka obce ďalej pokračovala rokovaním informáciou o výberovom konaní „Podpora 

koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota“. Tento 

projekt je realizovaný na základe Zmluvy o partnerstve č. 18/2020 zo dňa 30.07.2021 s Mestom 

Hnúšťa „hlavný partner/prijímateľ“ a obcou Rimavská Baňa „partner“ z OP ĽZ z Európskeho 

sociálneho fondu s prioritnou osou 1. Posilnené inštitucionálnej kapacity a efektívna verejná správa. 

Mesto Hnúšťa poskytne zálohové platby na refundáciu celej mzdy na 1 pracovné miesto z národných 

zdrojov plus 40 % na paušálne výdavky. Sídlo výkonu práce bude v budove obecného úradu 

v Rimavskej Bani.  

Dňa 25.3.2021 bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie nesystemizovaného pracovného 

miesta v rámci posilnenia inštitucionálnej kapacity a efektívnej verejnej správy: „odborník junior“ – 

odborný referent pre rozvoj regiónu  kód projektu v ITMS 2014+: 314011APW4. Pracovný pomer 

bude na dobu určitú, do 30. apríla 2022 s možnosťou opcie na predĺženie pracovného pomeru pre 

obidve zmluvné strany až do konca trvania projektu, najdlhšie na 30 kalendárnych mesiacov, 

predpokladaný termín nástupu: 01.05.2021. Termín uzávierky prijímania žiadosti o zaradenie do 

výberového konania do 15. apríla 2021. Plánované výberové konanie sa uskutoční dňa 26.04.2021.  

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o vyhlásenom výberovom konaní na voľné pracovné 

miesto  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 254/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 12 

V tomto bode oboznámila prítomných o plánovanej zmene organizačnej štruktúry obecného úradu 

z dôvodu uplynutia doby projektov podporovaných z UPSVaR a nového pracovného miesta (bode 11). 

Údržba verejných priestranstiev a budov robí aktuálne p. Hanuska a je to veľmi náročné vzhľadom k 

tomu že je na tieto práce sám, nové projekty na podporu zamestnanosti v tomto čase úrad práce 

neposkytuje, pozastavili aktivačné práce a poskytovanie nových projektov.  

Správu budov obce Rimavská Baňa, by naďalej vykonával zamestnanec p. Hanuska avšak už nie 

v rámci implementácii národného projektu. Od 01.05.2021 bude pracovať ako riadny zamestnanec 

v systemizovanom pracovnom mieste s rozdeleným úväzkom 50 % obecný úrad a 50 % úväzok by mal 

v ZŠ s MŠ J. Palkoviča Rimavská Baňa ako údržbár, školník. Kalendárny rok 2021 rozpočet obce 

dovoľuje vytvorenie tohto pracovného miesta.  

Poslanci OZ zobrali informáciu o plánovanej zmene organizačnej štruktúr obecného úradu na 

vedomie.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 255/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 13 

Téma bodu 13 súvisela s vypracovaným projektom na vybudovanie náučného chodníka SNP, 

ktorého iniciátorom sú členovia z Oblastnej organizácii cestovného ruchu (OOCR), ktorý prispievajú 

k rozvoju regiónu Gemer a Malohont. Ide o p. V. Brádňanského a p. J. Hrica, ktorí starostku obce 

informovali o tom, že armáda poskytuje finančné prostriedky. Iniciátori vypracovali projekt, 
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pri ktorom žiadali o poskytnutie nenávratnej finančnej pomoci a žiadajú obce Rimavská Baňa 

a Rimavské Zalužany o finančnú spoluúčasť ako to je pri väčšine projektov. Realizácia celého projektu 

bude financovaná z rôznych zdrojov. Spoluúčasť našej obce Rimavská Baňa by bola použitá na náučný 

chodník, ktorý vy prechádzal katastrami oboch obcí a  autentickým miestnom bojov SNP, lokalitou na 

Hrbe, kde plánujú vybudovanie vojenského bunkra. Chodník označili pomocou GPS súradníc spolu 

s aktivistami klubu vojenskej histórie. Poslanci schválili spoluúčasť na projekte vybudovania chodníka 

SNP.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 256/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 14 

Pán M. Kušpál vedie obecnú kroniku, na základe dohody. Ním zozbierané materiály 

a zaznamenané udalosti z roku 2015 spracoval ako „koncept“ „text pre zápis“ do obecnej kroniky 

a predložil ho v zmysle Smernice o pravidlách tvorby obecnej kroniky na prerokovanie a schválenie 

obecnému zastupiteľstvu.  

Poslanci OZ si obdržali kópie „konceptu“ textu obecnej kroniky 2015. Z dôvodu, že kronika obce 

ako jedinečný dokument je nositeľom posolstva minulosti a súčasnosti, zaznamenaného pre budúce 

generácie rozhodli sa text na 16. zasadnutí OZ neschvaľovať. O finálnom texte na zápis do obecnej 

kroniky sa uznesú až po dôkladnom nahliadnutí, prečítaní a doplnení na nasledujúcom 17. zasadnutí, 

ktoré sa bude konať o 2 mesiace. Starostka na záver tohto bodu konštatovala, že tam chýbajú udalosti 

ako napr. sprístupnenie vyhliadkovej veže „Vŕšok“, začiatok projektovania rekonštrukcie miestnej 

komunikácie Repno, ktoré navrhne doplniť.  

 

K bodu 15 

Spoločne prešli k doplnenému bodu 15. Preventivár požiarnej ochrany obce p. R. Dúžik upozornil 

obec na splnenie povinnosti vypracovať „Stav zabezpečenia požiarnej ochrany obce za rok 2020“. 

Tento dokument (zhodnotenie kalendárneho roka 2020)  pomohol vypracovať veliteľ DHZO Rimavská 

Baňa p. Rapčan. Pri tom sa zistilo, že je potrebné aj aktualizovanie opatrení na zníženie požiarovosti 

súvisiacej s vypaľovaním suchých porastov v jarnom období. Súčasťou je aj vyhotovenie plánu 

hliadkovania. Hliadková činnosť musí obsahovať určenie kontrolnej skupinu t.j. kto hliadkuje, kedy 

hliadkuje, čas hliadkovania v obci za účelom pravidelnej prevencie pred požiarom a na zníženie 

požiarovosti v obci. O prijatých opatreniach týkajúcich sa uvedených úloh je obec povinná informovať 

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rimavskej Sobote do  15.04.2021.  

Starostka obce konštatovala, že je potrebná aj aktualizácia členov DHZO nakoľko mnoho členov 

sa už v obci dlhodobo nezdržiava. Poslanec p. Rapčan informoval, že aktuálne máme 13 členov DHZO, 

pre zaradenie do kategórie B je podmienkou mať aspoň 12 členov DHZO. Poslanec sa zaviazal 

vypracovať dokument k plánovanému monitoringu oblastí v katastri obce, ktorý obec predloží OR 

HaZZ v Rimavskej Sobote. Preventívne hliadkovanie by prebiehalo v možných kritických miestach  

vzniku požiaru.  

Ďalej spoločne jednali o kondičných výjazdoch a povinnosti hlásiť každý výjazd/pohyb hasičskej. 

Starostka obce požiadala o súčinnosť pri aktualizácii mapky hydrantov. Poslanec Rapčan oznámil, že 

on má k dispozícii nákres v digitálnej forme, ktorú obecnému úradu zašle.  

 

K bodu 16 

Starostka obce pokračovala žiadosťami a podnetmi občanov obce.  

Rodina Korytiaková z ul. Kraskovská, má zámer odkúpiť alebo prenajať si časť parcely pred ich 

rodinným domom za účelom spevnenia a sprístupnenia cesty k rodinnému domu. Oficiálna žiadosť 

ešte obecnému úradu nebola podaná avšak na najbližších rokovaniach o tom budeme v prípade podania 

žiadosti rokovať. Rozhodnutie o tom bude dôležité z dôvodu zámeru obce na vypracovanie projektovej 

dokumentácie na vybudovanie chodníka od Hasičskej zbrojnice až na ulicu Kraskovská po pravej 

strane. V prípade zmeny zámeru vybudovania chodníka po koniec ulice Kraskovská zo strany 

poslancov, bude potrebné prerokovať, či predmetný chodník pôjde až domu rodiny Dirbákovej. 
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Projektovú dokumentáciu na vybudovanie chodníka od hasičskej zbrojnice po komunitné centrum 

s odvodnením ulice Strana (ktoré je zatápané z cesty prvej triedy smer Kraskovo). Spracovanie 

projektovej dokumentácie je dôležité k majetkovému vysporiadaniu EKN 278 v správe Slovenského 

pozemkového fondu, o vysporiadanie ktorej môžeme požiadať len pri disponovaní dokumentáciou 

o verejnoprospešnom projekte.  

Ďalšou sťažnosťou bola ústna sťažnosť pána Gubča z ulice Železničná a pána Rapčana z ulice 

Strana. Problémom bol neporiadok v okolí rod. domu pani Radičovej. Pán Gubčo upozornil na to, že 

rodina Radičová má pod jeho oknami rodinného domu neporiadok. P. Rapčan mal zase nedorozumenie 

za rozhádzané smeti na ulici pred rodinným domom pani Radičovej. Starostka obce oboznámila, že 

prostredníctvom pani Radičová bude oboznámená o predmetných sťažnostiach a vyzvaná na riešenie.  

 

K bodu 17 

Na začiatku tohto bodu poslanec Ľ. Olšiak opustil rokovaciu miestnosť, následne za ním aj 

poslanec P. Rapčan. Nakoľko ostatní poslanci nemali žiadne otázky a pripomienky. Postúpili 

k záverečnému bodu rokovania.  

 

K bodu 18 

 V záverečnom bode starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 16. zasadnutí 

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

vyhlásila 16. zasadnutie za ukončené o 18:45 hod. 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ján Kubaliak 

 

 

Ján Koreny 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 


