
U Z N E S E N I A 

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa,  

ktoré sa konalo dňa 14.09.2022 o 17.00 hod. 

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu v Rimavskej Bani 

Uznesenie č. 406/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Ing. Jany Oravcovej a overovateľov uznesení a zápisnice poslancov 

Vladimíra Foľka a Jána Korenyho 

 

Prítomní:   

Vladimír Foľk, Roman Gaži, Ján Kubaliak, Ján Koreny 

Za:  4 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

Uznesenie č. 407/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie  

návrh programu 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani 

B. schvaľuje 

upravený program 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani  

 

Prítomní:   

Vladimír Foľk, Roman Gaži, Ján Kubaliak, Ján Koreny 

Za:  4 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

Uznesenie č. 408/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení Roman Gaži a Ján Kubaliak 

 

Prítomní:   

Vladimír Foľk, Roman Gaži, Ján Kubaliak, Ján Koreny 

Za:  4 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  



Uznesenie č. 409/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

Prítomní:   

Vladimír Foľk, Roman Gaži, Ján Kubaliak, Ján Koreny 

Za:  4 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

 

 

Uznesenie č. 410/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie  

1. Aktualizovaný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu 

Rimava a Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030 

2. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresného úradu Rimavská Sobota (Odbor 

starostlivosti o životné prostredie) číslo spisu OU-RS-OSZP-2022/011838-011 

B. schvaľuje 

Aktualizovaný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu 

Rimava a Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030 

 

Prítomní:   

Vladimír Foľk, Roman Gaži, Ján Kubaliak, Ján Koreny 

Za:  4 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



Uznesenie č. 411/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

schvaľuje  

podanie žiadosti na dotáciu poskytovanú za účelom rozvoja športu v zmysle VZN 

Banskobystrického samosprávneho kraja č. 44/2021 na projekt „Rekonštrukcia interiéru 

telocvične v Rimavskej Bani“ 

 

Prítomní:   

Ing. Jana Alcnauerová, Vladimír Foľk, Roman Gaži, Ján Kubaliak, Ján Koreny 

Za:  5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

 

Uznesenie č. 412/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

schvaľuje  

spolufinancovanie oplotenia zo severnej časti pozemku s nehnuteľnosťou evanjelickej fary 

v Rimavskej Bani 

 

Prítomní:   

Ing. Jana Alcnauerová, Vladimír Foľk, Roman Gaži, Ján Kubaliak, Ján Koreny 

Za:  5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



Uznesenie č. 413/2022  

 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie  

zápisnicu z otvárania a vyhodnocovania ponúk verejnej obchodnej súťaže 

B. prerokovalo  

prihlášku do obchodnej verejnej súťaže na kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

obce Rimavská Baňa p. Maroša Smugalom 

C. schvaľuje 

1. navrhovanú kúpnu cenu 4,50 Eur/m2 

2. predaj nehnuteľnosti v k. ú. Rimavská Baňa na LV 439, vedené ako parcely KN C 

129/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 541 m2, KN C 129/2 zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 24 m2, 

3. kúpnu zmluvu medzi obcou Rimavská Baňa IČO: 00319015 a p. Marošom 

Smugalom, vytom Sobôtka 99, 979 01 Rimavská Sobota a p. Martinou Smugalovou, 

bytom Strana 177, 980 53 Rimavská Baňa  nehnuteľnosti v k. ú. Rimavská Baňa na 

LV 439, vedené ako parcely KN C 129/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

541 m2, KN C 129/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2,  po úhrade celej  

kúpnej ceny v lehote do 30 dní od schválenia návrhu a teda predaja predmetu verejnej 

obchodnej súťaže obecným zastupiteľstvom obce Rimavská Baňa, pričom kúpna 

cena v celosti musí byť uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy na účet obce IBAN 

SK63 7500 0000 0040 2971 1525 

 

Prítomní:   

Ing. Jana Alcnauerová, Vladimír Foľk, Roman Gaži, Ján Kubaliak, Ján Koreny 

Za:  5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  

  



Uznesenie č. 414/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie  

návrh kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce pozemky: 

a) KN-C parc. č. 850/22 o celkovej výmere 119 m2 druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, vo vlastníckom podiele 1/1 - ina k celku,  

b) časti pozemkových nehnuteľností podľa geometrického plánu 32010087-18/2015 zo 

dňa 29.10.2015 na určenie vlastníckych práv k pozemkom a obnovu častí hraníc 

pôvodných parciel, nové parc. č. 3/8, 9/2, 12/2, 16/2, 17/2, 23/5, 33/2, 47/2, 49/6-8, 

129/3-4, 136/2, 140/2-3, 141/2-5, 152/7-15, 181/2, 182/2, 188/4, 196/7, 197/10-12, 

850/10-15, 889/2-3, 1111/5, 1112/3, 1130/6-8, 2006/5-49, 51-98, 2010/11-84, 2057/4-

13, vyhotoveného spoločnosťou Vladimír Mikuš-GeoSpol, Moskovská 5935/48, 974 

04 Banská Bystrica, IČO: 32010087, úradne overeného Okresným úradom Rimavská 

Sobota, katastrálnym odborom dňa 16.12.2015 pod č. 565/2015, ktorým sa z pôvodných 

parciel uvedených na LV č. 439 a LV č. 437 odčleňujú novovytvorené parcely v katastri 

územia obce Rimavská Baňa v nasledovnom rozsahu: 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 850/10 s výmerou 155 m2 druh pozemku: t.t.p., 

odčlenená ako diel 58 od parcely KN-E parc. č. 842/1 s výmerou 4673 m2 druh pozemku: 

t.t.p., zapísaného na LV č. 439, vlastnícky podiel: 1/1. 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2006/53 s výmerou 7 m2 druh pozemku: t.t.p., 

odčlenená ako diel 59 od parcely KN-E parc. č. 842/1 s výmerou 4673 m2 druh pozemku: 

t.t.p., zapísaného na LV č. 439 vlastnícky podiel: 1/1. 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2006/55 s výmerou 232 m2 druh pozemku: t.t.p., 

odčlenená ako diel 61 od parcely KN-E parc. č. 842/1 s výmerou 4673 m2 druh pozemku: 

t.t.p., zapísaného na LV č. 439 vlastnícky podiel: 1/1. 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2006/43 s výmerou 204 m2 druh pozemku: zast. 

plocha a nádvorie, odčlenená ako diel 192 od parcely KN-E parc. č. 2006/1 s výmerou 4366 

m2 druh pozemku: zast. plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 439 vlastnícky podiel: 1/1. 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2006/45 s výmerou 71 m2 druh pozemku: zast. 

plocha a nádvorie, odčlenená ako diel 194 od parcely KN-E parc. č. 2006/1 s výmerou 4366 

m2 druh pozemku: zast. plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 439 vlastnícky podiel: 1/1. 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2006/49 s výmerou 3484 m2 druh pozemku: zast. 

plocha a nádvorie, odčlenená ako diel 195 od parcely KN-E parc. č. 2006/1 s výmerou 4366 

m2 druh pozemku: zast. plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 439 vlastnícky podiel: 1/1. 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2010/62 s výmerou 652 m2 druh pozemku: zast. 

plocha a nádvorie, odčlenená ako diel 196 od parcely KN-E parc. č. 2008/1 s výmerou 1443 

m2 druh pozemku: zast. plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 439 vlastnícky podiel: 1/1. 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2010/64 s výmerou 256 m2 druh pozemku: zast. 

plocha a nádvorie, odčlenená ako diel 198 od parcely KN-E parc. č. 2008/1 s výmerou 1443 

m2 druh pozemku: zast. plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 439 vlastnícky podiel: 1/1. 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2006/98 s výmerou 3 m2 druh pozemku: t.t.p., 

odčlenená ako diel 199 od parcely KN-E parc. č. 2008/1 s výmerou 1443 m2 druh pozemku: 

zast. plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 439 vlastnícky podiel: 1/1. 



novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2010/70 s výmerou 7219 m2 druh pozemku: zast. 

plocha a nádvorie, odčlenená ako diel 205 od parcely KN-E parc. č. 2009 s výmerou 8750 

m2 druh pozemku: zast. plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 439 vlastnícky podiel: 1/1. 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2010/74 s výmerou 38 m2 druh pozemku: zast. 

plocha a nádvoria, odčlenená ako diel 209 od parcely KN-E parc. č. 2010/101 s výmerou 

1513 m2 druh pozemku: zast. plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 439 vlastnícky podiel: 

1/1. 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2010/76 s výmerou 633 m2 druh pozemku: zast. 

plocha a nádvoria, odčlenená ako diel 211 od parcely KN-E parc. č. 2010/101 s výmerou 

1513 m2 druh pozemku: zast. plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 439 vlastnícky podiel: 

1/1. 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2057/7 s výmerou 21 m2 druh pozemku: zast. 

plocha a nádvoria, odčlenená ako diel 214 od parcely KN-E parc. č. 2010/101 s výmerou 

1513 m2 druh pozemku: zast. plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 439 vlastnícky podiel: 

1/1. 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2010/78 s výmerou 50 m2 druh pozemku: zast. 

plocha a nádvoria, odčlenená ako diel 215 od parcely KN-E parc. č. 2010/401 s výmerou 

101 m2 druh pozemku: zast. plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 439 vlastnícky podiel: 

1/1. 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2006/51 s výmerou 102 m2 druh pozemku: t.t.p., 

odčlenená ako diel 225 od parcely KN-E parc. č. 2060/3 s výmerou 592 m2 druh pozemku: 

vodná plocha, zapísaného na LV č. 437 spoluvlastnícky podiel: 1/2. 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2010/82 s výmerou 3 m2 druh pozemku: zast. 

plocha a nádvoria, odčlenená ako diel 226 od parcely KN-E parc. č. 2060/3 s výmerou 592 

m2 druh pozemku: vodná plocha, zapísaného na LV č. 437 spoluvlastnícky podiel: 1/2. 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 2010/83 s výmerou 62 m2 druh pozemku: zast. 

plocha a nádvoria, odčlenená ako diel 227 od parcely KN-E parc. č. 2060/3 s výmerou 592 

m2 druh pozemku: vodná plocha, zapísaného na LV č. 437 spoluvlastnícky podiel: 1/2. 

c) č. 32010087-45/2015 zo dňa 12.1.2016 na určenie vlastníckych práv k pozemkom a obnovu 

častí hraníc pôvodných parciel, nové parc. č. 850/16, 850/17, 850/18, 850/19, 850/20, 

850/21, 850/22, 850/23, vyhotoveného spoločnosťou Vladimír Mikuš-GeoSpol, Moskovská 

5935/48, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 32010087, úradne overeného Okresným úradom 

Rim. Sobota, katastrálnym odborom dňa 19.01.2016 pod č. 12/2016, ktorým sa z pôvodných 

parciel uvedených v článku II. tejto zmluvy na LV č. 439 a LV č. 211 odčleňujú 

novovytvorené parcely KN v nasledovnom rozsahu: 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 850/19 s výmerou 3 m2 druh pozemku: t.t.p., 

odčlenená ako diel 4 od KN-E parc. č. 842/1 s výmerou 4673 m2 druh pozemku: t.t.p., 

zapísaného na LV č. 439 vlastnícky podiel: 1/1 

novovytvorená parcela KN-C parc. č. 850/21 s výmerou 68 m2 druh pozemku: t.t.p., 

odčlenená ako diel 6 od KN-E parc. č. 842/1 s výmerou 4673 m2 druh pozemku: t.t.p., 

zapísaného na LV č. 439 vlastnícky podiel: 1/1. 

 

 



B. schvaľuje 

1. kúpnu zmluvu medzi obcou Rimavská Baňa IČO: 00319015 a Slovenská republika v správe 

Slovenská správa ciest IČO: 000 033 28 za kúpnu cenu 50 860,98 Eur, slovom: 

päťdesiattisícosemstošesťdesiat eur 98 centov 

2. náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva vrátane právneho poplatku za konanie vo 

veci návrhu na vklad, bude znášať kupujúci 

Prítomní:   

Ing. Jana Alcnauerová, Vladimír Foľk, Roman Gaži, Ján Kubaliak, Ján Koreny 

Za:  5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 

Uznesenie č. 415/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani 

A. berie na vedomie 

slávnostné otvorenie Náučného chodníka Bojisko SNP dňa 24.9.2022 

B. prerokovalo 

výrobu dvoch umeleckých diel a to sochy vojakov 1. ČSA, ktoré budú osadené na 

Náučnom chodníku – Bojisko SNP Rimavská Baňa 

C. schvaľuje 

1. zmluvu o spolupráci medzi Obcou Rimavská Baňa a Región Gemer, Oblastná 

organizácia cestovného ruchu GEMER 

2. finančný príspevok na spolufinancovanie projektu „Povstalci v horách“ v dohodnutej 

sume 1000 Eur a to do 30 dní od podpísania zmluvy o spolupráci 

Prítomní:   

Ing. Jana Alcnauerová, Roman Gaži, Ján Kubaliak, Ján Koreny, Peter Rapčan 

Za:  5 Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce  


