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POZVÁNKA 

na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa 

 

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

z v o l á v a m 

19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  

dňa 4.8.2021 (streda) o 17:00 hodine  

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa,  

na ktoré Vás týmto pozývam. 

 

 

Program rokovania: 

1. a) Otvorenie 

2. b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Kontrola uznesení 

6. Príprava MAS MALOHONT na programové obdobie 2021 - 2027  

7. 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 – zrušenie uznesenia č. 227/2020 

8. Dobudovanie chodníkov v areáli materskej školy 

9. Výmena 4 ks radiátorov v materskej škole 

10. Projektový zámer rekonštrukcie pôvodnej budovy fary ECAV v Rimavskej Bani na Turistické 

informačné centrum – Gotická cesta v Malohonte 

11. Pokračovanie poskytovania miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) v obciach 

s prítomnosťou MRK prostredníctvom výzvy - OPLZ-PO8-2021-1 

12. Pasportizácia dopravného značenia v Obci Rimavská Baňa 

13. Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru vybudovania Polyfunkčného objektu – 

Pestovateľská Pálenica (Liehovar na destiláty) 

14. Žiadosť o navýšenie rozpočtu základnej školy na nákup bojlera so školskej kuchyne 

15. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo výmere 60 m2 z parcely registra E č. 1997/202  

16. Žiadosť o odkúpenie rodinného domu č. 56 a parcely registra C č. 86 a 85/1 na ulici Repno 

17. Žiadosť o poskytnutie bývania v obci Rimavská Baňa (Roman Gubčo) 

18. Žiadosť o poskytnutie príspevku na vydanie knihy k 150. výročiu objavenia magnezitu 

19. Žiadosti občanov 

20. Interpelácie poslancov 

21. Záver 

 

V Rimavskej Bani, dňa 28.7.2021 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 


