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POZVÁNKA 

na 22. 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 

22. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  

dňa 16.2.2022 (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. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Rimavská Baňa 

6. Prenájom plochy pre PACKETA Slovakia s.r.o. 

7. Kontrola hospodárenia v základnej škole s materskou školou pri prevádzkovaní školskej jedálne 

8. Havarijný stav odpadu v materskej škole a zatekanie strechy telocvične  

9. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie odpadu na rok 2022 

10. Žiadosť o kúpu CKN č. 85/16 o výmere 715 m2  

11. Návrh majetkového vysporiadania parcely CKN č. 1993/14, výmera 94 m2 v správe SPF 

12. Rozhodnutie o povolení vkladu EKN č. 1127a č. 1136/1 

13. Rozhodnutie o finančnom príspevku na projekt „Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci 

Rimavská Baňa“ 

14. Rozhodnutie o nenávratnom finančnom príspevku na projekt „Výstavba zastrešeného pódia-

amfiteáter“ 

15. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku pre projekt „Novostavba chodníka v obci Rimavská 

Baňa“ 

16. Preklenovací úver na predfinancovanie projektov obce Rimavská Baňa podporovaných zo 

zdrojov EÚ a ŠR SR 

17. Výzva na predkladanie NFP „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v 

prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby“ 

18. Informácia o projektovej dokumentácii pre stavebné konanie rekonštrukcie stavby evanjelickej 

fary v Rimavskej Bani pre účely vybudovania turistického informačného centra Gotickej cesty 

v Malohonte  

19. Smernica starostky obce o zabezpečovaní stravovania zamestnancov obce Rimavská Baňa 

20. Žiadosť o rekonštrukciu elektrického vedenia v hasičskej zbrojnici 

21. Žiadosti občanov 

22. Interpelácie poslancov  

23. Záver 

 

V Rimavskej Bani, dňa 8.2.2022 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 


