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POZVÁNKA 

na 21. 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 

21. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  

dňa 1.12.2021 (streda) o 17:00 hodine  

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa,  

na ktoré Vás týmto pozývam. 

 

Program rokovania: 

1. a) Otvorenie 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou 

6. Správa nezávislého audítora k 31.12.2020 

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 

8. Návrh na mimoriadne odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a členom ZPOZ za rok 2021 

9. Návrh Dodatku č. 2 VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou 

10. Návrh Dodatku č. 1 VZN o poskytovaní finančnej sociálnej pomoci z rozpočtu obce 

11. Návrh VZN o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených 

obcou 

12. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

13. Návrh VZN o miestnych daniach na území obce 

14. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce 

15. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 

16. Kúpna zmluva na kúpu nehnuteľnosti parcela EKN č. 1121a EKN č. 1119/2 v správe SPF 

17. Zámenná zmluva nehnuteľností s fi Agrokol, spol. s r.o. 

18. Zámer vysporiadania parcely CKN č. 1993/14, výmera 94 m2 v správe SPF  

19. Informácia o stave vysporiadania pozemkov v areáli základnej školy 

20. Žiadosť o náhradu pozemku vo výmere 11,8 árov  

21. Spolufinancovanie projektu Náučný chodník Bojisko SNP 

22. Zámer vybudovať workout ihrisko  

23. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

24. Harmonogram kultúrnych podujatí na rok 2022 

25. Program prevencie kriminality 

26. Žiadosti občanov 

27. Interpelácie poslancov  

28. Záver 

 

V Rimavskej Bani, dňa 19.11.2021 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 


