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ZÁPISNICA 

zo 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 04.08.2021 (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. Príprava MAS MALOHONT na programové obdobie 2021 – 2027 

6. 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 

7. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2021 

8. Dobudovanie chodníkov v areáli materskej školy 

9. Výmena 4 ks radiátorov v materskej škole 

10. Nákup prívesného vozíka 

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

informačné centrum – Gotická cesta v Malohonte  

12. Podpora z Plánu obnovy na Obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov 

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

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

14. Pasportizácia dopravného značenia v Obci Rimavská Baňa  

15.  Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru vybudovania Polyfunkčného objektu – Pestovateľská 

Pálenica (Liehovar na destiláty)  

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

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

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

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

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

21. Žiadosti občanov  

22. Interpelácie poslancov  

23. Záver 

K bodu 1 a) 

Devätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa sa konalo dňa 4. augusta 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. 
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Poslanec Ľubomír Olšiak sa z pracovných dôvodov za neprítomnosť na 19. zasadnutí vopred 

ospravedlnil. 

 

K bodu 1 b) 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Martina Kuballiaková a za overovateľov zápisnice a 

uznesení poslancov Vladimír Foľk a Peter Rapčan. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 276/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 2  

Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 19. zasadnutie aj návrh programu, 

ktorý obsahoval 21 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 tri ďalšie body: bod 7 s témou „Návrh na Rozpočtové opatrenie č. 2/2021“ a bod 10 s témou 

„Nákup prívesu“ a bod č. 12 Podpora z Plánu obnovy na Obnovu verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov. Poslanci schválili znenie pôvodného programu s doplnením troch bodov.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 277/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

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. 278/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 4 

Starostka obce navrhla, aby o kontrole uznesení rokovali poslanci obecného zastupiteľstva po 

bodoch č. 5 a 15, nakoľko pri oboch bodoch sú k dispozícii hostia. Poslanci s návrhom súhlasili. 

Pokračovali rokovaním bodom 5. 

K bodu 5 

Starostka obce privítala na rokovaní zástupkyne Miestnej akčnej skupiny Malohont RNDr. Irenu 

Krokošovú a Ing. Elenu Jankovičovú. Oboznámila poslancov s tým, že sa v týchto mesiacoch začínajú 

prípravy Miestnej akčnej skupiny na nové programové obdobie EÚ 2021 - 2027. Základnou 

podmienkou pre získanie finančných prostriedkov prostredníctvom MAS MALOHONT v období 2021 

- 2027 je vypracovanie stratégie miestneho rozvoja, ktorému predchádza presné vymedzenie územia 

pôsobnosti MAS a s tým súvisiaca finančná spoluúčasť obcí, zahrnutých do územia MAS.  

Z uvedeného dôvodu začína tento proces účasťou na obecných zastupiteľstvách, ktoré rozhodujú o 

tom, či obec bude alebo nebude zaradená do územia pôsobnosti MAS MALOHONT na príslušné 

programové obdobie. Okrem toho rozhodujú aj o spolufinancovaní, ktoré je potrebné na pokrytie 

nákladov spojených s prípravou a následne aj realizáciou stratégie miestneho rozvoja a grantového 

programu MAS počas programového obdobia 2021 - 2027. Tento postup, ako aj výška 

spolufinancovania boli schválené Výborom MAS dňa 22.04.2021 v Hrachove vo výške  1,32 EUR na 

obyvateľa/rok v rokoch 2021 – 2022 a 2,00 Eur/obyvateľa/rok v rokoch 2023 – 2027. Starostka obce 

odovzdala slovo Ing. Krokošovej, ktorá poslancov oboznámila s tým, ako sa čerpajú prostriedky 

z minulého programového obdobia a aké problémy riešia. Poslanci nemali žiadne otázky na 

pracovníčky MAS a zhodli sa, že Obec Rimavská Baňa súhlasí so zaradením obce do územia 

pôsobnosti MAS: 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 279/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

Po odchode pracovníčok MAS Malohont OZ rokovalo o predložení žiadosti Obce Rimavská Baňa 

o nenávratný finančný príspevok vo výške 39 554,96 EUR za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 

existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa“ v rámci IROP-CLLD-AMZ8-512-001 aktivita B2 
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Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, ktorý je v súlade s platným územným plánom obce a platným 

programom rozvoja obce. Poslanci rokovali o zabezpečení realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytovania pomoci, o zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo strany 

žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov vo výške 2 000 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci a o zabezpečení financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce a zabezpečenie 

dofinancovania realizácie celého projektu; 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 280/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

Rokovanie zastupiteľstva pokračovalo bodom č. 15, z dôvodu prítomnosti Ing. Lukáša Belka. 

K bodu 15 

Starostka obce oboznámila prítomných so skutočnosťou, že dňa 29.6.2021 požiadal Ing. Lukáš Belko 

vyjadrenie k investičnému zámeru investora t.j. vybudovanie polyfunkčného objektu – Pestovateľská 

Pálenica/Liehovar na destiláty na vlastnom pozemku. Obec Rimavská Baňa 15.7.2021 požiadala 

žiadateľa o doplnenie žiadosti o informáciu ako bude zabezpečený spôsob parkovania budúcich 

zákazníkov zariadenia a spôsob nakladania  s odpadom (skladovanie a likvidácia odpadu). Súčasne 

bola žiadateľovi ponúknutá možnosť predstaviť svoj zámer poslancom obecného zastupiteľstva osobne 

na dnešnom zasadnutí. Nakoľko túto možnosť využil, starostka ho na zasadnutí privítala a odovzdala 

mu slovo. Ing. Belko oboznámil poslancov so svojim zámerom a odpovedal na ich konkrétne otázky.  

V prízemí budovy bude 1 kotlová pálenica cca. 200 až 250 l, na poschodí plánuje posedenie pre 

klientov. V areáli budú maximálne 2-3 parkovacie miesta. Výpalky budú uložené v dvojplášťovej 

nádobe a likvidované oprávnenou osobou s nakladaním. Poslankyňa Ing. Alcnauerová sa opýtala na 

podrobnosti ohľadne funkcie, schvaľovania a ochrannej zóne a vznikajúceho zápachu. Ing. Belko 

odpovedal na všetky otázky a poslanci sa zhodli, že k stavebnému konaniu sa budú vyjadrovať všetky 

dotknuté štátne orgány, ktorých podmienky budú do povolenia zapracované. Všetci prítomní vyjadrili 

podporu podnikateľskému zámeru.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 281/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 4 

 

Starostka obce vyhodnotila plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Informovala obecné 

zastupiteľstvo, že: 

Uznesením č. 271/2021 – poverenie starostky obce podpísaním Memoranda o spolupráci na príprave 

IÚS UMR Rimavská Sobota – uznesenie splnené – Menorandum podpísané 21.7.2021 

Uznesením č. 272/2021 -  OZ schválilo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov kúpu nehnuteľnosti 

do vlastníctva obce Rimavská Baňa, a to parcelu registra „C“, č. 56/2 zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 699 m2, v podiele 1/2 od predávajúceho: Ultis Ján r. Ultis, Repno 38, Rimavská Baňa, PSČ 

980 35, SR a rodinný dom súpisné číslo 38, stojaci na pozemku „C“ parc. č. 56/2 v podiele 1/2 od 

predávajúceho: Ultis Ján r. Ultis, Repno 38, Rimavská Baňa, PSČ 980 35 za kúpnu cenu cenu 3 000 

Eur slovom tritisíc Eur – uznesenie nesplnené – na nehnuteľnosti je plomba z dôvodu zápisu ťarchy 

  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. 282/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 6 

Starostka obce informovala, že Uznesením č. 227/2020 bola schválená kúpna zmluva Obce Rimavská 

Baňa s p. Zlatou Majanovou, Sever 158/8, Rimavská Baňa, PSČ 980 53, SR na pozemok, ako parcela 

registra „E“ a to parcela č. 305/1 trvalý trávny porast o výmere 144 m2, parcela č. 303/2 trvalý trávnatý 

porast o výmere 327 m2 a parcela č. 302/3 orná pôda o výmere 244 m2 v k.ú. Rimavská Baňa za kúpnu 

cenu 858,- Eur  za podmienok 7 splátok v sume 100,- Eur, prvá bude uhradená pri podpise zmluvy na 
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účet obce SK17 5200 0000 0000 0772 3375 a ďalších 6 splátok v sume 100,- Eur bude uhradených do 

15.8.2021 na účet obce SK17 5200 0000 0000 0772 3375 a po úhrade druhej splátky obec vykoná 

vklad vlastníctva nehnuteľností na kupujúceho najneskôr do 15.09.2021. Starostka obce navrhla 

uvedené uznesenie zrušiť na základe žiadosti p. Majanovej a prijať uznesenie, ktorým by bola kúpna 

cena splatná jednou splátkou. Poslanci OZ prerokovali predmetný bod a súhlasili so zrušením 

uznesenia, v ktorom bola kúpna zmluva splatná v splátkach, nakoľko sa finančná situácia kupujúcej 

zmenila.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 283/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali návrh kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce za 

nových podmienok a schválili platbu a podmienku náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva 

vrátane právneho poplatku za konanie vo veci návrhu na vklad, bude znášať kupujúci.  

 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 284/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 8 

Starostka obce predložila v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtového opatrenia prekročenie a viazanie 

príjmov v skladbe, bežné príjmy prekročenie o 1990 Eur, čo zahŕňa navýšenie normatívu pre základnú 

školu na základe dohodovacieho konania o 10 tis. Eur, navýšenie príjmov školy o preplatky na 

energiách o 4660 Eur, dar na tábor „O prírode v prírode“ v sume 200 Eur (Mgr. Polóniová a fi 

Rimarev), dotácia od štátneho inštitútu vzdelávania na duálne vzdelávanie v sume 2 tis. Eur a dotácia 

od BBSK v sume 3100 Eur. Súčasne prekročenie kapitálových príjmov a to 1565 Eur dar na plastové 

dvere v základnej škole a 300 Eur tiež dar na plastové dvere v základnej škole. Poslanci návrh 

prerokovali a schválili rozpočtové opatrenie č. 2/2021. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 285/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 7 

 

Pokračovali bodom 7, ktorého predmetom bol novovzniknutý problém prístupu k vybudovanému 

bezbariérovému prístupu k materskej škole a skúsenosťou so znečistenou fasádou budovy v dolnej 

časti, ktorá je bez odkvapového chodníka okolo budovy. Nakoľko úprava exteriéru budovy nebola 

súčasťou rekonštrukčných prác je potrebné tento problém riešiť. Cenová ponuka fi Stavart s.r.o je 

v sume 1995,73 Eur, pričom zahrňuje zemné práce, komunikácie, izolácie proti vode a vlhkosti. 

Zámerom obce bolo urobiť tieto práce svojpomocne, ale vzhľadom na ukončenie pracovného pomeru 

p. Hanusku obec nedisponuje kvalifikovanou pracovnou silou. Na základe cenovej ponuky dodávateľa 

stavby starostka navrhla schváliť stavebné práce dodávateľsky. Poslanec Vladimír Foľk upozornil, že 

by bolo potrebné bezbariérovú rampu prekryť striežkou, lebo pohyb po nej v zime bude náročný. 

Starostka obce uviedla, že v tomto období rozpočet obce neumožňuje vybudovanie striežky z dôvodu 

nedostatku financií, nakoľko sme mali výdavky so spolufinancovaním rekonštrukcie materskej školy 

a v ďalšom bode budeme rokovať o ďalších výdavkoch, ktoré sú vzhľadom na blížiacu sa vykurovaciu 

sezónu potrebné financovať. 

K bodu 9 

Starostka obce v tomto bode informovala obecné o skutočnosti, že v budove materskej školy zostali 

ešte 4 ks radiátorov, ktoré sú staré článkové liatinové radiátory. Vzhľadom k tomu, že kryty radiátorov 

boli použité v priestoroch výučby prvého stupňa základnej školy potrebujeme riešiť bezpečnosť detí, 
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buď kúpou nových doskových radiátorov, alebo krytov na existujúce radiátory. Starostka obce 

vyslovila názor, že vzhľadom k tomu, že v prístavbe k materskej škole sú už doskové radiátory, tiež 

v čase rekonštrukcie boli zakúpené a vymenené radiátory v časti spálne a jedálni, bolo by vhodné už 

vymeniť všetky radiátory. Podľa predpokladu starostky obce cena by bola okolo 700 Eur. Poslanci sa 

zhodli, že je rentabilné na vykurovanie používať nové radiátory, kde nie je taký veľký objem vody. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 286/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 10 

Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu prívesného vozíka 3.2.2020 uznesením č. 131/2020 . Kúpa 

nebola realizovaná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Starostka obce oboznámila 

prítomných so zvýšenou cenou prívesného vozíka. Podľa cenovej ponuky v r. 2020 bola obstarávacia 

cena 1163,50 Eur. Aktuálne stojí 1694 Eur. Poslanec Peter Rapčan vysvetlil dôvody, ktoré viedli 

k zámeru kúpiť taký vozík a tiež o zvýšených cenách. Prieskumom zistil najnižšiu cenu 1431 Eur, 

avšak predávajúci je v Bratislave. Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, že finančná situácia obce 

neumožňuje tento nákup.  

 

K bodu 11 

Starostka obce informovala, že dňa 7. júla 2021 Obec Rimavská Baňa zorganizovala stretnutie 

zástupcov obce, cirkvi a oblastnej organizácie cestovného ruchu k zámeru Rekonštrukcia stavby pre 

účely vybudovania turistického a informačného centra Gotická cesta v Malohonte. Nakoľko aj snahou 

našej obce je pracovať v prospech kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na turistickej trase Gotická 

cesta na Gemeri začali sme spracovávať zámer vybudovať v Evanjelickej fare v Rimavskej Bani 

turistické a informačné centrum Gotickej cesty v Malohonte. Každodenný kontakt pracovníkov obce 

s turistami dokazuje, že zabezpečenie prístupnosti pamiatok Gotickej cesty často nie je v silách 

správcov kostolov a ani v rámci organizácií cestovného ruchu udržať. Obec Rimavská Baňa 

v spolupráci s obcami Rimavské Brezovo, Kyjatice a Kraskovo chce reflektovať na zvýšený záujem 

turistov historické a prírodné hodnoty Malohontu, záujem o kostoly na gotickej ceste aj v súvislosti s 

Nomináciou gemerských kostolov na Európske dedičstvo. Tieto dôvody viedli k zámeru prenajať 

budovu bývalej evanjelickej fary.  

Starostka obce navrhuje uzatvorenie dodatku zmluvy na prenájom nehnuteľnosti, stavby bývalá 

evanjelická fara súpisné číslo 22 na parcele registre „C“ č. 3/7, ktorej výlučným vlastníkom je 

prenajímateľ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo na zámer realizácie projektu 

rekonštrukcie odstavnej plochy za nasledovných podmienok dodatok nájomnej zmluvy sa uzatvára na 

dobu neurčitú, najmenej však po dobu 10 rokov od dátumu podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami; predmetom dodatku zmluvy je prenájom nehnuteľností, stavba bývalej evanjelickej fary  a 

prenajímateľ Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo; nájomca je oprávnený realizovať 

projekt rekonštrukcie stavby evanjelickej fary v Rimavskej Bani pre účely vybudovania turistického 

informačného centra Gotickej cesty v Malohonte v rozsahu aký je potrebný pre jeho uskutočnenie. 

Dohodnutá výška ročného nájomného je 1 Eur. 

Starostka obce ďalej informovala, že uvedený zámer bol vybratí ako doplnkový projektový zámer 

v oblasti cestovného ruchu Inovovanie infraštruktúry cestovného ruchu  v kontexte nových trendov. 

Prvým krokom je vypracovanie projektovej dokumentácie. Na jej financovanie plánuje obec použiť 

zdroje Oblastnej organizácie cestovného ruchu BBSK, ktorej nie sme členmi, ale bolo by vhodné, ak 

chceme rozvíjať cestovný ruch, aby sme sa jej členmi stali. Poslankyňa Ing. Alcnauerová sa opýtala, 

či je naozaj potrebné v tejto fáze výberu projektov do UMR vypracovať projektovú dokumentáciu. 

Starostka obce informovala, že budeme hľadať zdroje na spolufinancovanie projektovej dokumentácie 

preto je to vhodné, nie je isté, či bude hneď prvá žiadosť podporená a súčasne pri hľadaní zdrojov na 

rekonštrukciu je potrebné vedieť akú čiastku budeme potrebovať. Teraz sme zámer odhadovali na 

200 tis. Eur, ale vzhľadom na zvyšujúce sa ceny stavebných materiálov to môže byť aj oveľa vyššia 

čiastka.  
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Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 287/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 12 

Starostka obce ďalej informovala, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky má 

za cieľ obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov na zlepšenie energetickej 

hospodárnosti. Plán je na Slovensku obnoviť plochu 130 tis. m2 s dosiahnutím minimálne 30% úspor 

primárnej energie. Pamiatkovo chránená je aj budova našej radnice, t.j. kultúrny dom, preto starostka 

navrhla vypracovať projektovú dokumentáciu k jej rekonštrukcii s tým, že by sme využili túto výzvu 

ministerstva. Zverejnenie výzvy sa predpokladá 1Q budúceho roka, všetky aktivity musia byť 

ukončené a zdokladované do konca roku 2025. Poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli, že 

vzhľadom na rozpracované projekty schvália vypracovanie projektovej dokumentácie v roku 2022. 

 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 288/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 13 

Starostka obce informovala, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský 

orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 9. júna 2021 výzvu na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a 

asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a 

sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej 

služby. Výzva s kódom OPLZ-PO8-2021-1 bude financovaná zo zdrojov REACT-EÚ v rámci novej 

prioritnej osi 8 OP ĽZ. Maximálna dĺžka realizácie projektu je 15 mesiacov a stanovený spôsob 

financovania: refundácia, zálohové platby, kombinácia refundácie a zálohových platieb. Paušálna 

sadzba na ostatné výdavky projektu je stanovená maximálne do výšky 20 % priamych nákladov na 

zamestnancov na pokrytie ostatných oprávnených nákladov. Oprávneným žiadateľom sú iba obce, 

ktoré mali alebo ešte stále majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí NFP na poskytovanie miestnej 

občianskej poriadkovej služby v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-1 alebo OPLZ-PO5-2018-1 v 

prípade splnenia podmienky, ktorú žiadateľ deklaruje v rámci časti 7.1 a 15 Formulára Žiadosti o NFP. 

S ohľadom na zdroj financovania MOPS v nasledujúcom období (ESF REACT-EÚ) musia činnosti 

príslušníkov MOPS zahrňovať tzv. „zelený aspekt“, to znamená, že musia vykonávať v spolupráci 

s miestnou samosprávou preventívne opatrenia, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. 

Termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola je 13. augusta 2021. Z rozpočtovej položky mzdy bude možné 

preplácať aj dovolenky, PNky, P pre MOPS. Poslanci obecného zastupiteľstva vyjadrili názor, že 

hliadka by bola zbytočná, nakoľko si nevybudovali medzi občanmi rešpekt.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 289/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 14 

Starostka obce informovala prítomných o pasporte dopravného značenia, ktoré vypracovala firma 

Ing. Jaroslav Ivan – MANAGER z Lučenca. Návrhom dopravného značenia na miestnych 

komunikáciách obce sa poslanci zaoberali na pracovnom stretnutí. Starostka obce zosumarizovala 

navrhované zmeny. Obec je rozdelená na tri časti. Časť Repno bude obytnou zónou s maximálnou 

rýchlosťou 30 km/hod. a vstup za domom rodiny Hanusovej bude označený zákazom vjazdu okrem 

dopravnej obsluhy. Pri výjazde na cestu prvej triedy bude doplnená značka Stop. Časť ulice Sever bude 

so zákazom vjazdu nákladných motorových vozidiel a  časť Fľaková ulica bude tiež obytná zóna 

s maximálnou rýchlosťou 30 km/hod. Dopravné značenie by malo byť zrealizované po schválení 

dopravných inšpektorátom v budúcom roku. Starostka uviedla, že je potrebné pri realizácii počítať 

v budúcoročnom rozpočte cca 2500 Eur na dodávku značiek a vytýčenie s tým, že samotné osadenie 

by sme urobili v réžii obce. Poslanec Vladimír Foľk sa opýtal, či sa v pasporte počíta aj s prechodom 

pre chodcov na križovatke, nakoľko je svedkom ako pri prechode sú ohrozené hlavne matky s deťmi. 
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Starostka obce odpovedala, že pasport rieši iba značenie na miestnych komunikáciách, ktoré sú 

v správe obce. Pri tejto križovatke je potrebné požiadať o značenie odbor dopravy okresného úradu, 

ktorý následne zvolá stretnutie správcu a dopravného inžiniera.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 290/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 16 

Starostka obce informovala prítomných o žiadosti z 8.7.2021, v ktorej riaditeľstvo žiada 

o navýšenie rozpočtu z originálnych kompetencií obce na nákup elektrického bojlera do školskej 

jedálne, ktorý bol z dôvodu havárijného stavu zakúpený vo výške 279 Eur. Poslanci obecného 

zastupiteľstva so zvýšením súhlasili. 

 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 291/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 17 

Dňa 3.6.2021 bola obecnému úradu doručená žiadosť p. Petra Korytiaka vo veci žiadosti 

o odkúpenie pozemku vo výmere 60 m 2 z parcely EKN č. 1997/202 z dôvodu úpravy vstupu do 

nehnuteľnosti t.j. položenie dlažby. Poslanci obecného zastupiteľstva rokovali o možnosti 

vybudovania chodníka na ulici Kraskovská a možnosť prechodu cez vydláždenú plochu chodcom. 

Poslankyňa Ing. Alcnauerová navrhla, aby v prípade oddelenia parcely a jej predaja bolo zapísané 

vecné bremeno prechodu, aby v budúcnosti nenastal problém. Poslanci sa zhodli, že po zistení 

uvedených skutočností a prerokovaní so žiadateľom budú o žiadosti rokovať.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 292/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 18 

Dňa 15.6.2021 bola obecnému úradu doručená žiadosť o odkúpenie domu v Repne súpisné číslo 56. 

Obecné zastupiteľstvo rokovalo o žiadosti občana a rozhodli, že predaj nehnuteľnosti neschvália. 

Poslanec Ján Koreny sa opýtal, že podľa posledného rokovania o kúpe nehnuteľnosti bolo zámerom 

obce stavbu zbúrať a pozemok ponúknuť ako stavebný pozemok. Starostka obce odpovedala, že pred 

kúpou nehnuteľnosti od p. Pokoša boli poslanci obecného zastupiteľstva na ohliadke stavby 

a technický stav budovy je napriek tridsaťročnej neobývanosti dobrý, dom je suchý a hlavne krov 

strechy ja v dobrom technickom stave. Z tohto dôvodu usúdili, že by bolo ekonomicky nesprávne 

stavbu búrať. 

 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 293/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 19 

Dňa 15.6.2021 bola obecnému úradu doručená žiadosť p. Romana Gubča vo veci prenájmu 

nehnuteľnosti vo vlastníctve obce t.j. stará škola súpisné číslo 37 na ulici Repno. Poslanci o žiadosti 

rokovali a nakoľko objekt nie je vhodný na bývanie a o obdobnej žiadosti už v minulosti obecné 

zastupiteľstvo rokovalo rozhodli sa nechať v platnosti uznesenie obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 20 

Občianske združenie Jasenina so sídlom Šoltýska č. 46 požiadalo o poskytnutie príspevku na 

vydanie knihy k 150. výročiu objavenia nerastu – magnezitu v Mútniku, ktorý je súčasťou katastra 

mesta Hnúšťa. Občianske združenie sa zaoberá skúmaním regionálnej histórie severozápadného 

Malohontu. Výsledky uverejňujú formou príspevkov v zborníkoch zo stretnutia Priateľov regionálnej 

histórie Novohradu. Knihu plánujú vydať do konca tohto roku v náklade minimálne 500 ks. Poslanci 

sa rozhodli prispieť občianskemu združeniu sumou 100 Eur.  
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Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 294/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 21 

Starostka obce informovala o problémoch s využitím tenisového ihriska. Ihrisko začali využívať na 

loptové hry. Podľa jej názoru by ihrisko malo zostať tenisové, lebo na loptové hry je priestor na 

futbalovom ihrisku. Poslanci sa s jej názorom stotožnili. 

Ďalej informovala, že p. Kuruová sa sťažovala, že prístup k jej domu nie je stále dokončený 

napriek prísľubu. Starostka vyzvala poslancov, ktorí chceli betónovanie realizovať. Materiál je stále 

zakúpený. Poslanec Kubaliak sa vyjadril, že sám to urobiť nemôže a obec už nedisponuje pracovníkom, 

ktorý by to vedel urobiť, preto navrhuje, aby sme realizovali betónovanie dodávateľsky. Starostka obce 

súhlasila s návrhom. 

Ďalšou sťažnostou občanov bola sťažnosť pána Júlliusa Gubča, ktorý sa sťažoval na vypúšťanie 

kalov pani Sabínou Radičovou. obce informovala, že sťažnosť riešila s p. Radičovou. Starostka obce 

znovu upozornila na skutočnosť, 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. 

S touto sťažnosťou má súvis aj sťažnosť p. Kleina z ulici Repno, kde neboli členovia komisie 

verejného poriadku ešte na ohliadke.  

Starostka obce informovala o dvoch ks 1100 l nádob na separovaný odpad, ktoré budú na 

parkovisku pri fare a ktoré budú mesačne vyvážané fi Brantner.  

K bodu 22 

Poslanci nemali žiadne interpelácie.  

K bodu 23 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

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

19. zasadnutie za ukončené o 20:15 hod. 

Overovatelia zápisnice:  

 

Vladimír Foľk 

 

 

Peter Rapčan 

 

 

 

Zapisovateľka: Martina Kubaliaková 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 


