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ZÁPISNICA 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 12.05.2021 (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. Zámer kúpy nehnuteľnosti parcely CKN č. 85/1 ovocný sad o výmere 972 m2, parcely CKN 86 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 473 m2 a rodinný dom súpisné číslo 56  

6. Čerpanie kontokorentného úveru (zvýšenie povoleného prečerpania) ČSOB (OTP banka) 

7. Zámer obce uskutočniť prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámenou 

8. Správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu 

9. Žiadosti občanov 

10. Interpelácie poslancov 

11. Záver 

K bodu 1 a) 

Sedemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa, volebného obdobia 2018-

2022, ktoré sa konalo dňa 12. mája 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. 

Poslanec Peter Rapčan sa z pracovných dôvodov za neprítomnosť na 17. zasadnutí vopred 

ospravedlnil. 

 

K bodu 1 b) 

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

poslancov Vladimír Foľk a Ľubomír Olšiak. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 257/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 2  

Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 17. zasadnutie aj návrh programu, 

ktorý obsahoval 9 bodov. Poslanci na výzvu starostky obce k zmene programu rokovania nemali žiadne 

pozmeňujúce návrhy a pripomienky. V rokovaní druhého bodu starostka obce navrhla doplniť program 

o dva ďalšie body: bod 7 s témou „Zámer obce uskutočniť prevod majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa zámenou“ a bod 8 s témou „Správa zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného 

záujmu“. Poslanci schválili znenie pôvodného programu s doplnením dvoch bodov.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 258/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 3 

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Janu Alcnauerová a Mgr. Natáliu 

Dovalovú. Poslanci pozmeňujúci návrh nemali a návrh schválili. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 259/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 4 

Starostka obce vyhodnotila plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Informovala obecné 

zastupiteľstvo, že:  

Uznesením č. 249/2021 – OZ schválilo navýšenie dotácie na financovanie ZŠ s MŠ na rok 2021 za 

účelom nákupu pomôcok a nového nábytku do zrekonštruovanej materskej školy – uznesenie splnené 

– Základnej škole pre materskú školu bola poskytnutá dotácia vo výške 2850 Eur dňa 03.05.2021. 

Uznesením č. 250/2021 -  OZ schválilo navýšenie dotácie na financovanie ZŠ s MŠ na rok 2021 na 

refundáciu mzdy zamestnanca školy z dôvodu účasti na testovaní COVID-19 – uznesenie splnené – 

Základnej škole pre materskú školu bola poskytnutá dotácia vo výške CCP 83 Eur . 

Uznesením č. 252/2021 – OZ schválilo doplnenie kamerového systému na monitorovanie 

parkoviska – uznesenie nesplnené – plnenie uznesenia bude prebiehať v čase realizácie projektu  

„Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa“  

Uznesením č. 253/2021 – OZ schválilo uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o úvere č. 4001/11/079 

zo dňa 29.11.2011 – uznesenie splnené – Dodatok č. 2 bol podpísaný dňa 04.03.2021, následne 

zverejnený a prvá upravená splátka bola aj uhradená. 

Uznesením č. 256/2021 – OZ schválili poskytnutie spoluúčasti obce na projekte vybudovania 

chodníka SNP, ktorého predkladateľom sú členovia z OOCR – uznesenie nesplnené – nakoľko o tejto 

žiadosti o NFP ešte nebolo rozhodnuté. 

Uzneseniami č. 207-211/2020 a 226/2020 –– OZ schválilo uzatvorenie kúpno-predajných zmlúv na 

ulici Sever – uznesenie splnené – zmluvy, boli s vlastníkmi na ulici Sever, Repno uzatvorené dňa 

05.05.2021, sumy za predaj pozemkov boli uhradené na účet obce a následne jednotlivý vlastníci 

podali návrh na vklad na zápis do katastra nehnuteľností vo vlastných réžiách v zmysle zmluvy.  

Uznesením č. 227/2020 – OZ schválilo uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na ulici Sever pani Z. 

Majanovej -  uznesenie nesplnené – zmluva s pani Z. Majanovou uzatvorená nebola, splátky za 

pozemok dojednané doposiaľ neboli avšak kupujúca uvažuje o zaplatení sumy za pozemky 

jednorazovo. 

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

Polóniová vyzvala na predloženie návrhu uznesenia.   

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 260/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 5 

 Pokračovalo sa hlavným bodom zvolaného zastupiteľstva. Starostka obce informovala, že 

rokovala s pánom Jánom Pokošom, vlastníkom nehnuteľnosti rodinného domu na ulici Repno č. 56. 

Pán Pokoš, prišiel na obecný úrad s návrhom na predaj rodinného domu obci, z dôvodu opakovaných 

sťažností obce a obyvateľov na ulici na osoby, ktoré žijú v jeho podnájme. Nájomcovia v rodinnom 

dome sa na ulici správajú nedisciplinovane, sú neporiadny a poškodzujú prechádzajúce motorové 

vozidlá na ulici, deti behajú po ceste čo je nebezpečné a následky ich konaní znáša a rieši on ako 

vlastník. Vlastník nehnuteľnosti prišiel s návrhom na predaj nehnuteľnosti v sume 11 000 Eur. Pán 

Pokoš plánuje ešte prísť do obce, prejednať a podpísať zmluvu za dohodnutú sumu v prípade záujmu 

obecného zastupiteľstva.  

Starostka obce informovala OZ, že ide o návrh na kúpu nehnuteľnosti parcely C-KN č. 85/1 

ovocný sad o výmere 972 m2, o parcelu C-KN č. 86 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2 a 

rodinný dom súpisné číslo 56 vo vlastníctve Pokoš Ján, r. Pokoš  v podiele 1/1. Jedná sa o dom, ktorého 

pôvodnými vlastníkmi boli rod. Belková. Ďalej informovala o jednaní s úverovým 

pracovníkom/poradcom z OTP Banky, ktorý navrhol navýšiť v prípade kúpy kontokorentný úver 
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o 10 000 Eur, ktorý by dočasne obci pomohol, nakoľko stále čakáme na refundáciu mzdových 

výdavkov na mzdy členov hliadky MOPS.  

Poslanci OZ prejednali predmetný bod rokovania a so zámerom na kúpu pozemku a súhlasili 

s kúpou  vzhľadom na okolnosti, ktoré sa dejú v dôsledku nedisciplinovaných nájomcov na ulici 

Repno. Vyriešai sa tak nepokoje na ulici. Pozemok plánujú vyčistiť, zatraktívniť, dočasne je vzhľadom 

na stav neobývateľný. Poslanci si dohodli stretnutie ohliadky na 24.05.2021, kedy ohliadnu objekt pred 

samotným podpisom zmluvy. Dohodli, že kúpna zmluva bude vyhotovená s dodatkom, že vklad na 

kataster znáša kupujúci.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 261/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 6 

 Pokračovaním bodu 5 bola téma dodatkovania zmluvy t.j. navýšenia povoleného prečerpania 

kontokorentného úveru v  OTP Banke Slovensko, a.s. na bežné krátkodobé financovanie výdavkov 

obce z 20 000 Eur na sumu 30 000 Eur. Ide o preklenovacie obdobie pokiaľ obci Rimavská Baňa 

nerefundujú všetky náklady na mzdy a náklady, ktoré sú hradené z fondov EU a ŠR. Ide napr. 

o projekty: MOPS (4 zamestnanci), pracovníčky komunitného centra (3 zamestnankyne) ďalej projekty 

UPSVaR.  

Poslanci nemali námietky, schválili dočasné navýšenie krátkodobého kontokorentu a pokračovali 

k bodu 7. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 262/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 7 

Pokračovali bodom 7, ktorého predmetom bol zámer obce so spoločnosťou Agrokol, spol. s r.o. 

o vysporiadanie pozemkov formou zámeny. Poľnohospodárska firma v obci Rimavská Baňa vlastní 

pozemky v areály Základnej školy a pri vstupe k futbalovému ihrisku t.j. ide o dve parcely E-KN č. 

1127 vo výmere 284 m2 TTP a parcela E-KN č. 1136/1 vo výmere 280 m2 orná pôda. Starostka obce 

oznámila, že komunikovala so štatutárnym orgánom spoločnosti pánom Ing. Madarászom, ktorý 

navrhol zámenu pozemkov. Spoločne hľadali parcely obce/pôdu o ktorú by Agrokol mal záujem, 

dohodli sa na parcele reg. C-KN č. 1189 vo výmere 1167 Orná pôda na LV č. 211 situovaná 

v extraviláne obce, ktorá je pre spoločnosť využiteľná. Starostka obce obecnému zastupiteľstvu 

predložila na ohliadnutie situačnú mapu z katastra nehnuteľností s vyznačenými parcelami o ktoré sa 

jedná.  

Ďalej starostka obce pokračovala s informáciou o procese schvaľovania zámeny pozemkov, ide 

o rovnaký proces schvaľovania ako pri predaji t.j. v prvom kroku je potrebné vyhlásenie OZ o 

prebytočnosti majetku obce, zámer bude vyvesený 15 dní na úradnej tabuli obce a až potom dochádza 

k samotnému schvaľovaniu zámeny/kúpy. Poslanci OZ spolu so starostkou obce považujú jednanie so 

štatutárnym orgánom poľnohospodárskej firmy Agrokol za ústretový krok a spoločne sa zhodli 

v zámere zámeny parciel vyššie uvedených.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 263/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 8  

 V tomto bode starostka obce vyzvala predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri 

Obecnom zastupiteľstve v Rimavskej Bani - Jána Kubaliaka, aby informoval ostatných o správe zo 

zasadnutia. 

Predseda komisie J. Kubaliak informoval, že zasadnutie komisie sa konalo dňa 10. mája 2021 

a prítomní boli všetci t.j. predseda a dvaja členovia komisie: Mgr. Dovalová a P. Rapčan. Hlavným 

dôvodom zasadnutia, bolo vykonanie kontroly podľa ustanoveného Zákona č. 375/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verených funkcionárov za kalendárny rok 2020. Starostka obce 

Rimavská Baňa doručila v zákonom stanovenej lehote „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov za rok 2020“ – ktoré bolo predmetom kontroly. Komisia pristúpila k otvoreniu 

obálky a zobrala na vedomie oznámenie starostky obce. Komisia konštatovala, že oznámenie bolo 
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predložené v termíne, v určenom rozsahu a majetkové pomery verejnej funkcionárky Mgr. Eleny 

Polóniovej – starostky obce Rimavská Baňa spĺňajú podmienky uložené Zákonom č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Predseda komisie informoval,  

že členovia jeho komisie jednohlasne hlasovali o kladnom výsledku kontroly.  

Prítomní poslanci zobrali správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu na vedomie. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 264/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 9 

Starostka obce v tomto bode informovala obecné zastupiteľstvo o dvoch žiadostiach občanov, 

ktoré boli obecnému úradu doručené. Prvá žiadosť bola od spoluobčana pána J. Kleina z ulice Repno. 

Upozornil na vyvieranie vody, ktorá zmáča jeho pozemok. Ako dôkaz predložil starostke obce 

fotodokumentáciu. Upozornil, že podľa pachu ide o zápach zo žúmp občanov rodinných domov na 

danej ulici.  

Poslanci OZ konštatovali, že ide o problém, ktorý vtedajšom upršanom čase riešia všetky ulice 

v obci, tak ako aj v iných obciach. Starostka obce informovala prítomných, že v zmysle platného VZN 

č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Rimavská Baňa § 17 je každý vlastník nehnuteľnosti povinný mať vybudovanú vodotesnú žumpu alebo 

ČOV povolenú orgánom štátnej vodnej správy. Vlastníci žúmp alebo ČOV sú povinní zabezpečiť na 

vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá má s obcou uzatvorenú 

zmluvu. Každý majiteľ septika alebo žumpy je povinný po dobu 3 rokov uchovávať doklady o 

zabezpečení vývozu kalu zo septika (žumpy) oprávnenou osobou. Poslanci OZ sa zhodli, že je možné, 

že ide aj o spodnú vodu po dažďoch avšak obyvatelia ulice Repno budú upozornení na kontrolu obsahu 

svojich žúmp a v prípade potreby na zabezpečenie jej vývozu.  

Ďalšou témou sťažnosti pána J. Gubča bolo opadávanie omietky z rodinného domu pána V. 

Ridzoňa na ulici Hlavná, ktoré môže ohroziť aj ich deti. Starostka obce na zasadnutí oznámila, že 

jednala s pánom Ridzoňom a navrhuje aby zasadla komisia verejného poriadku, ktorej členovia sú: V. 

Foľk, P. Hanuska, M. Kuruová.  

Poslankyňa Ing. Alcnauerová oznámila, že v zmysle občianskeho zákonníka zásahy spojené s 

bežným užívaním nehnuteľných, resp. hnuteľných vecí sú susedia povinní strpieť avšak vlastník 

nesmie nad mieru obťažovať susedov. Navrhuje vlastníkov oboch nehnuteľností upovedomiť.  

Ďalej jednali aj o iných nehnuteľnostiach, ktorých stavby v obci Rimavská Baňa sú v dezolátnom 

stave a ohrozujúce majetok priľahlých nehnuteľností, či životov. Rozhodli sa komunikovať so 

zástupkyňou spoločného stavebného úradu konkrétne s pani Mgr. Slovákovou, aby určila postup, 

termín ohliadky, termín vypratania a vyriešenia stavov ohrozujúcich nehnuteľností.   

Ďalšou neoficiálnou podanou sťažnosťou, bolo sťažovanie pani M. Farkašovej z ul. Repno. Pani 

Farkašová prišla s názorom a verejným vystúpením, že obec Rimavská Baňa berie dotácie na Rómov 

a samotní Rómovia z toho nič nemajú, svoje tvrdenie mala v pláne predniesť na obecnom 

zastupiteľstve a zúčastniť sa ho, avšak prítomná nebola. Starostka obce konštatovala, že nenávratné 

finančné prostriedky, ktoré obec získala boli projekty na „Zriadenie komunitného centra v obci 

Rimavská Baňa“ a na „Rekonštrukciu a prístavbu predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa“ 

oba projekty boli vyhlásené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pre rekonštrukciu objektov 

v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, nie priamo a len pre 

marginalizované rómske komunity, cieľom projektov je spájať ľudí a nie ich segregovať. Ďalšie 

dotačné financie z Operačného programu Ľudské zdroje sú na mzdy pracovníčok Komunitného centra 

a na členov Miestnej občianskej poriadkovej služby, iné finančné prostriedky čerpané pre výzvy na 

Rómov obec nerealizovala. Podnet pani M. Farkašovej prišiel aj z dôvodu poskytnutiu potravinovej 

pomoci Potravinovou bankou, kde občanom prostredníctvom komunitného centra boli distribuované  

potraviny. V poslednom čase poskytli rožky a neskôr chlieb. To čo bude distribuované závisí od 

potravín, ktoré v tom čase Potravinová banka k dispozícii má. Za každú spoluprácu či pomoc je obec  

vďačná. Aj v čase karantény občanov sa obec snažila pomôcť a postarať o každú domácnosť, ktorá to 

potrebovala. Niektoré obce ani túto sociálnu pomoc neposkytovali. Pani M. Farkašová má záujem 
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kandidovať a stať sa poslankyňou, zákonný postup na získanie mandátu jej bol vysvetlený. Na 

zastupiteľstvo svoje názory však hájiť neprišla.  

Ing. J. Alcnauerová na tému vyššie uvedenú reagovala názorom, že jej ako človeku vadí, aké 

rozdiely robia samotní občania a je predsa jedno aká osoba kto je t.j. či je z MRK alebo nie, obec predsa 

v čase potreby pomohla a pomáha každému bez poukazovania na rozdiely. Každý človek, rodina sa 

musí dokázať zariadiť tak aby prežila aj v ťažkých časoch a nie sa spoliehať a len brať. Ak má záujem 

niekto byť zástupcom obce, musí mať aj nejaký spoločenský kredit, snahu a pani je aj dlhodobou 

dlžníčkou na obci. Avšak samozrejme, že právo kandidovať má každý, či je dlžníkom alebo nie.  

 

K bodu 10 

V rámci interpelácie poslancov mala dotaz poslankyňa Mgr. Dovalová. V mene rodiny by mali 

záujem o odkúpenie časti od ich rodinného domu po hlavnú cestu na ul. Kraskovská, pre zámer 

vybudovať si prístupovú cestu k ich nehnuteľnosti (upraviť si tú časť, vydláždiť a podobne). Preto sa 

chcela informovať aký zámer má obec, obecné zastupiteľstvo s plánovaním chodníkov na hornej časti 

ulici Kraskovská.  

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o aktuálnom vypracovávaní projektovej 

dokumentácie na chodník od Hasičskej zbrojnice až po Komunitné centrum. Z časového hľadiska nie 

je realizácia chodníkov pre peších smerom na ulicu Kraskovská časovo, realizovateľne a finančnev 

dohľadnej dobe. Spoločne konštatovali, že nakoľko ide o verejný priestor popri hlavnej ceste, zámer 

na predaj tejto časti do súkromného majetku doposiaľ nemajú.   

Poslanec Ľ. Olšiak v tomto bode poďakoval a opustil rokovaciu miestnosť.  

Poslanec J. Koreny prišiel s otázkou, ktorú rieši rodina Lubajová z Fľakovej ulice. Predmet otázky 

smeroval k tomu, prečo čistenie potoku v Repne dala obec vykonať pánovi Vrábľovi, keď techniku 

majú k dispozícii aj oni a sú z obce.  

Starostka obce konštatovala, že vykonávať výkopové, čistiace práce na potoku boli na objednávku 

osobou oprávnenou takéto služby vykonávať. Pán Vrábeľ z Hrachova bol oslovený z dôvodu 

živnostenského oprávnenia, skúsenosti, potrebnej techniky, zručnosti a zodpovednosti za následky, 

pričom rodina Lubajová na tieto práce nemá oprávnenie a neberú zodpovednosť v prípade spôsobenej 

škody.    

  

K bodu 11 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

starostka obce Mgr. Elena Polóniová poďakovala všetkým prítomným za účasť. Následne vyhlásila 

17. zasadnutie za ukončené o 18:15 hod. 
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