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ZÁPISNICA 

zo 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 
ktoré sa konalo dňa 2.6.2021 (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. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020 
6. Záverečný účet obce Rimavská Baňa za rok 2020 
7. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2021 
8. Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského 

rozvoja Rimavská Sobota (IÚS UMR) 
9. Zámer kúpy nehnuteľnosti parcely CKN č. 56/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 699 m2 

a rodinný dom súpisné číslo 38 vo vlastníckom podiele ½ 
10. Finančné dotácie BBSK na rok 2021 
11. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2015 
12. Návrh na vymenovanie člena DHZ obce Rimavská Baňa 
13. Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva na pozemky nezistených 

vlastníkov (úhrada) 
14. Deň Mikroregiónu Sinec-Kokavsko (28.8.2021) 
15. Juniáles 2021  
16. Žiadosti a podnety občanov 
17. Interpelácie poslancov 
18. Záver 
 
 
K bodu 1 a) 

Osemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa, volebného obdobia 2018-
2022, ktoré sa konalo dňa 2. júna 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 aktuálnych epidemiologických hygienických opatrení. 

Privítala prítomných poslancov (podľa prezenčnej listiny). Konštatovala, že na začiatku zasadnutia 
boli prítomní 5 poslanci a tak bolo od začiatku rokovania obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. 
Osobitne privítala hlavnú kontrolórku obce Ing. Oľgu Fabovú. Poslankyňa Ing. Jana Alcnauerová sa 
za neprítomnosť na zasadnutí vopred ospravedlnila a poslanec Peter Rapčan z pracovných dôvodov 
bude na zasadnutie meškať.  
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K bodu 1 b) 
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Ing. Jana Oravcová a za overovateľov zápisnice a uznesení 

poslanci Vladimír Foľk a Ľubomír Olšiak. 
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 265/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 2  
Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 18. zasadnutie aj návrh programu, 

ktorý obsahoval pôvodných 17 bodov. Poslanci iný návrh na zmenu alebo doplnenie programu nemali. 
Starostka navrhla doplniť bod 7 s témou „Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2021“. Poslanci schválili 
znenie pôvodného programu s doplnením 7 bodu. Poslanci nemali k obsahu rokovania žiadne iné 
pozmeňujúce návrhy.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 266/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 3 
Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Mgr. Natáliu Dovalovú a Jána Korenyho. 

Poslanci pozmeňujúci návrh nemali a návrh schválili. 
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 267/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 4 
Starostka obce vyhodnotila plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Informovala obecné 

zastupiteľstvo, že:  
Uznesením č. 261/2021 – OZ schválilo uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na nehnuteľnosť 

v lokalite na ul. Repno od predávajúceho Jána Pokoša za kúpnu cenu 11 000,- Eur – uznesenie splnené 
– obec uzatvorila s pôvodným vlastníkom kúpnu zmluvu č. 27/2021, návrh na vklad bol podaný na 
Kataster nehnuteľností a aktuálne je na LV 439 plomba – t.j. prebieha zápis vlastníctva na obec.  

Uznesením č. 262/2021 - OZ schválilo navýšenie kontokorentného úveru na účely preklenutia 
časového nesúladu v príjmoch a výdavkoch bežného rozpočtu o 10 000,- so splatnosťou do 30.11.2021 
– uznesenie splnené – Dodatkom č. 2 k zmluve 8/2020 došlo k navýšeniu sumy kontokorentu. Dodatok 
bol uzatvorený a zverejnený 13.05.2021.   

Uznesením č. 263/2021 – OZ schválilo zámer zámeny parcely registra E-KN č. 1127 (areál ZŠ) 
a 1136/1 (areál ihriska) vo vlastníctve fi Agrokol, s.r.o. za pozemok C-KN č. 1189 vo vlastníctve obce 
– uznesenie splnené – obec zverejnila zámer zámeny pozemku obce z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa dňa 14.05.2021. Zmluva o zámene nemôže byť aktuálne uzatvorená z dôvodu, že na jednej 
z parciel vo vlastníctve fi Agrokol, s.r.o. je vedená ťarcha - záloha na úver v Tatrabanke. Táto 
skutočnosť však bude zo strany Agrokol, s.r.o. riešená a odstránená.  

K správe o plnení uznesení neboli žiadne pripomienky od poslancov, starostka obce Mgr. Elena 
Polóniová vyzvala prítomných na predloženie návrhu uznesenia.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 268/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 5 

 Starostka vyzvala hlavnú kontrolórku obce, ktorá preverila účtovnú závierku vyhodnotenú externou 
účtovníčkou obce. Hlavná kontrolórka obce Ing. Fabová informovala prítomných o jej odbornom 
stanovisku k Záverečnému účtu za rok 2020, ktorý je výsledným hodnotením celoročného hospodárenia 
obce za predchádzajúci kalendárny rok. Odborné stanovisko spracovala v zmysle § 18 f od. 1 písm. c ) 
zákona č. 369/1990 Z. o obecnom  zriadení  z. n. p. na základe predloženého záverečného účtu obce 
Rimavská Baňa za rok 2020. Zverejnený bol na úradnej tabuli obce ako aj na webovom sídle. 
Oboznámila, že v stanovisku posudzovala dva hľadiská: Zákonnosť a Metodickú správnosť. 

Pri zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu (ďalej len NZÚ) skúmala súlad so všeobecne 
záväznými predpismi, kde došla k záveru, že NZÚ obce bol spracovaný v súlade so zákonom 
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583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vrátane zohľadnenia ustanovenia 
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Dodržaný bol aj súlad so 
všeobecne záväznými nariadeniami obce. Informačné povinnosti zo strany obce boli taktiež dodržané, 
nakoľko NZÚ bol verejne prístupný na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehota na webovom 
sídle obe dňa 17.05.2021, t.j. minimálne 15 dní pred jeho schválením. Účtovnú závierku v zmysle § 16 
ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách dala obec posúdiť resp. overiť ju audítorom. Konštatovala, 
že do doby schvaľovania správa audítora nebola zhotovená. Aj metodická správnosť predloženého 
NZÚ, bola dodržaná . Predložený NZÚ bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách 
a plnenie rozpočtu bolo spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. 
MF/010175/2004-42 a jeho dodatkami. Ďalej v správe informuje o plnení rozpočtu: Finančné 
hospodárenie sa riadilo rozpočtom, ktorá bol schválený uznesením OZ č. 100/2019 zo dňa 02.12.2019. 
Úpravy sa vykonávali 5 x v priebehu roka a to zastupiteľstvom schválenými rozpočtovými 
opatreniami. Ďalej oboznámila: „ Hospodárenie rozpočtu obce vrátane finančných operácií vykazuje 
prebytok + 8 855,18 €, z toho hospodársky výsledok bez finančných operácií je prebytok 1 703,40 €. 
Z prebytku hospodárenia je potrebné vylúčiť nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 
7 999,27 €, ktoré sa použijú v r. 2021. Takto upravený prebytok v sume + 855,91 € odporúča použiť 
na tvorbu rezervného fondu. Vykázaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade so zákonom 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre obce.  

Pokračovala informáciou na príjmovej časti: „Z celkového rozpočtu príjmov tvoria bežné príjmy 
601 746,12 €, čo je plnenie na 98,02 %. Tvorili ich najmä tzv. podielové dane 209 157,18 €, dane 
z nehnuteľností a miestne poplatky za komunálny odpad spolu 24 723,72 €, nedaňové príjmy 
z prenájmu, správne poplatky a iné nedaňové príjmy 9 500,33 € - dobropisy, vratky a predaj tovarov 
a služieb a za stravné. Granty a transfery boli vo výške 358 364,89 € a tvorili ich najmú účelové 
prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – školstvo, matrika, projekty na podpora 
v nezamestnanosti, hmotná núdza, miestna občianska poriadková služba, a pod. a tiež na aktivity obce 
ako napr. Dobrovoľný hasičský zbor, sčítanie obyvateľov. Granty a transfery boli použité v súlade s ich 
účelom. Kapitálové príjmy boli získané vo výške 50 899,53 €, z toho na akciu Rekonštrukcia 
Komunitného centra 49 117,63 €, rekonštrukcia predškolského zariadenia 22 363,45 €. Príjem 
z predaja pozemkov 1 781,90 €. Príjmové finančné operácie tvorili prevod nevyčerpaných prostriedkov 
z r. 2019, čerpanie z rezervného fondu obce 4 956,- €, prijatie nenávratnej finančnej výpomoci od štátu 
na kompenzáciu výpadku podielových daní 11 540,- €. Príjmy ZŠ s MŠ boli vo výške 26 986,- € 
a tvoria ich príjmy z projektov UPSVaR, z vratiek, stravného a za služby.“ 

Vo výdavkovej časti: „Bežné výdavky obce vo výške 231 755,10 € tvoria 38 % z celkových 
výdavkov a výdavky školy vo výške 378 727,45 € tvoria 62 % celkových bežných výdavkov. Bežné 
výdavky obce boli najmä na činnosť samosprávnych funkcií – výkon obecného úradu napr. mzdy 
zamestnancov, prevádzka, energie, materiál, likvidácia odpadu, kultúrne a športové služby, osvetlenie 
obce, údržba komunikácií, projekt MOPS a iné projekty zamestnanosti a tiež na výkon prenesených 
kompetencií – matrika, doprava, stavebný úrad. Finančné operácie 12 142,40 € tvorili splátky úverov. 
Kapitálové výdavky boli vo výške 67 446,40 € a boli použité na rekonštrukciu komunitného centra, 
rekonštrukciu MŠ, odkúpenie pozemkov a na nákup náradia“ 

Hlavná kontrolórka ďalej konštatovala „Obec vykazuje pohľadávky za poplatok za komunálny 
odpad v sume 6 976,33 € (r. 2019 to bolo 4 328,62 €). Jedná sa najmä o pohľadávky, ktoré nie sú 
vymožiteľné, nakoľko poplatok bol vyrubený občanom, ktorí síce majú trvalý pobyt v obci avšak v nej 
nežijú. Tie odporúča každoročne dávať na schválenie obecnému zastupiteľstvu k odpisu. Pohľadávky 
na DzN sú vo výške 1 224,56 € a psa 272,50 €.“ 

Pokračovala informáciou v správe, že „obec je povinná z prebytku hospodárenia tvoriť rezervný 
fond v objeme min. 10 %. Toto je nevyhnutné zabezpečiť v súlade s platnou legislatívou. Záverečný 
účet obsahuje aj hospodárenie s RF a SF. Iné fondy obec netvorí. Zostatky fondov k 31.12.2020: 
rezervný fond 1 008,61 € a sociálny fond  527,59 €.“ 

Prehľad o stave a vývoji dlhu „Záväzky obce k 31.12.2020 sú vo výške 118 367,65 € z toho dlh voči 
bankám je 56 928,23 €.“ Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám – škola a voči 
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cudzím PO „Obec poskytla v rámci originálnych kompetencií ZŠ s MŠ dotáciu vo výške 72 651,- €, 
poplatky MŠ, ŠKD a preplatky, stravné 14 316,81. Prostriedky na prenesené kompetenciu ZŠ a MŠ 
boli poskytnuté vo výške 263 286,- €. Cudzím subjektom neboli z vlastných zdrojov poskytnuté žiadne 
príspevky, voči iným samosprávam bol poskytnutý príspevok Mestu Hnúšťa – CVČ 118,50 €. Obec 
zabezpečila finančné usporiadanie účelovo poskytnutých grantov a transferov voči štátnemu rozpočtu 
v zmysle platných právnych predpisov.“ 

Hlavná kontrolórka obce sa v závere svojho stanoviska vyjadrila: „ Na celkové hospodárenie obce 
vrátane rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ, má vplyv pandémia COVID-19, najmä v príjmovej časti t.j. 
nižšie podielové dane, výpadok príjmov z poplatkov ZŠ a MŠ. Vo výdavkovej časti zvýšené náklady 
na dezinfekciu z dôvodu potreby zabezpečenia protipandemických opatrení, testovania. Návrh 
záverečného účtu obce za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Bol 
zverejnený najmenej 15 dní spôsobom obci obvyklým. Riadna účtovná závierka za rok 2020 sa 
v súčasnosti overuje audítorom, ku dňu vydania tohto stanoviska nebola vypracovaná audítorská 
správa. V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam 
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Rimavská Baňa za rok 
2020 s výrokom: Celoročné hospodárenie bez výhrad.“  
 
K bodu 6 

Pokračovala starostka obce k správe o plnení rozpočtu obce Rimavská Baňa za rok 2020 
vychádzajúc zo záverečného účtu. Rozbor skutočného plnenia bežného rozpočtu na strane príjmov 
obce k 31.12.2020 je 671 939,83 € pozostávajúce z 1. Bežných príjmov vo výške 601 746,12 € (plnenie 
98,92 %) t.j. daňových príjmov 233 880,90 € (podielové dane, daň z nehnuteľností, daň za psa, 
poplatky za tuhý komunálny odpad) a nedaňových príjmov 9 500,33 € (prenájom pozemkov, budov, 
priestorov, ostatné poplatky, predaj výrobkov, tovarov a služieb a dobropisy vratky napr. elektrina) 
a z prijatých grantov a transferov 358 364,89 € (dotácie, nenávratné finančné príspevky, granty). 
2. Kapitálové príjmy  vo výške 50 899,53 € (plnenie 36,54 %) t.j. predaj pozemkov a nehmotných aktív 
1 781,90 € a prijaté kapitálové transfery  49 117,63 € konkrétne na rekonštrukciu komunitného centra 
26 754,18 € a na 22 363,45 € rekonštrukcia predškolského zariadenia. 3. Príjmové finančné operácie 
v sume 19 294,18 € pozostávajú z príjmu rezervného fondu 4 956,- €, nevyčerpaných dotácií a tiež 
z návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku podielových daní 11 540,- €.  

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča so skutočným 
čerpaním k 31.12.2020 vo výške 26 986,70 € (príjmy z projektov UPSVaR, vratiek, za školy a školské 
zariadenia, za stravné, dary a prostriedky z predchádzajúcich rokov určené na financovanie školstva).  

Rozbor skutočného čerpania výdavkov obce za rok 2020 k 31.12.2021 je 311 434,90 € 
pozostávajúce z 1. Bežných výdavkov spolu 231 755,10 € (plnenie 91,56 %) t.j. výdavky na mzdy, 
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania k 31.2020 v sume 89 110,94 € (zamestnanci OÚ, 
dohodári, zamestnanci MOPS, Komunitné pracovníčky a iný zamestnanci zamestnaní cez projekty 
zamestnanosti UPSVaR), Poistné a príspevky do poisťovní v sume 48 845,08 €, Nákup tovarov 
a služieb 88 317,00 € (cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, 
nájomné a ostatné), Bežné transfery 4 211,32 € (členské príspevky: ZPOZ, mikroregióny, MAS 
Malohont, ZMOS, ZMOGaM, RVC, ZMOS pre IS DCOM, príspevky dôchodcom nad 70 rokov, 
príspevok CVČ). 2. Kapitálové výdavky spolu 67 446,40 € (plnenie 44,67 %) na rekonštrukciu 
komunitného centra, rekonštrukciu predškolského zariadenia, odkúpenie pozemkov, náradia (kartáč 
rotačný). 3. Výdavkové finančné operácie 12 142,50 €.  

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča so skutočným 
čerpaním k 31.12.2020 vo výške 378 727,45 € (výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, osobné 
vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).   

Starostka obce informovala, že o konečnom prebytku rozpočtu v sume 855,91 €, ktorý bude tvoriť 
rezervný fond, s konečným zostatkom 1 008,61 €. O zostatku môže obecné zastupiteľstvo v tomto bode 
rokovať a určiť na aký kapitálový výdavok budú financie na rezervnom fonde použité. Konštatovala, 
že záverečný účet obce bude zverejnený aj na webovom sídle obce. 
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Poslanci po prerokovaní, zobrali na vedomie informáciu o stanovisku hlavnej kontrolórky 
a o výsledku hospodárenia. OZ schválilo záverečný účet obce a tvorbu RF a použitie RF vrátane 
nevyčerpaných zdrojov z minulého roka na nákup pozemku v areály základnej školy.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 269/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 7 

Spoločne pokračovali bodom 7, ktorého témou bol návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2021, ktorým 
sa mení výška bežných príjmov a bežných výdavkov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písmen c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p..  

Návrh účtovníčky obce na vykonanie nasledovných zmien v rozpočte: 
1. v zmysle § 14 ods. 2 písmena c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov:  

Bežné výdavky – prekročenie o: 7 999,27 Eur  
2. v zmysle § 14 ods. 2 písmena d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:  

Príjmové finančné operácie – prekročenie o: 7 999,27 Eur 
 

Hlavná kontrolórka obce informovala obecné zastupiteľstvo, že rozpočtové opatrenie sa v zmysle 
metodiky zaokrúhľuje na celé eurá nahor (t.j. 8 000 €), čo bolo predmetom jedného zo školení, preto 
oboznámila obecné zastupiteľstvo, že pri schválení rozpočtového opatrenia č. 1/2021 je potrebné brať 
túto informáciu na vedomie. Starostka obce pokračovala, že ide o nevyčerpané prostriedky z minulého 
roka, ktoré je potrebné do konca roka 2021 vyčerpať. Ide o vylúčené financie školy, t.j. dotáciu na 
stravu v šk. jedálni, projekty zamestnanosti a financie obce vitamíny pre dôchodcov.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 270/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 8  
Starostka obce ďalej pokračovala o „Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského 

rozvoja“, táto téma bola riešená aj na predchádzajúcom zasadnutí. Pokračovala novými informáciami, 
ktoré má obec k dispozícii. Aktuálne IUS UMR zriadilo 3 pracovné skupiny, obec má za sebou 
spoločné druhé stretnutie pracovných skupín, na ktorom skupiny hodnotili SWOT analýzu územia. 
Memorandum, ktoré zamedzuje k spolupráci znie: „Zúčastnené strany sa dohodli, že územie 
udržateľného mestského rozvoja „Rimavská Sobota“ tvorí územie mesta „Rimavská Sobota„ a týchto 
navzájom katastrálne susediacich miest a obcí: Hnúšťa, Tisovec, Klenovec, Hrachovo, Ožďany, 
Rimavské Janovce, Pavlovce, Jesenské, Čerenčany, Veľké Teriakovce, Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik, 
Kociha, Rimavské Zalužany, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo. Vyššie uvedené zúčastnené strany 
podpisom tohto memoranda deklarujú, že v rámci tejto spolupráce budú dodržiavať najmä princíp 
partnerstva, zabezpečenia udržateľného rozumného (smart) rozvoja územia za súčasného 
rešpektovania objektívne oprávnených záujmov sociálno-ekonomických partnerov v území UMR. 
Zúčastnené strany berú na vedomie, že IÚS UMR je súčasťou IÚS Banskobystrického samosprávneho 
kraja a Banskobystrický samosprávny kraj poskytuje potrebnú súčinnosť a metodicky pomáha pri 
kreovaní činnosti Kooperačnej rady UMR a pri príprave IÚS UMR „Rimavská Sobota“. Náklady 
spojené s prípravou IÚS UMR, ako aj so zriadením a  činnosťou Kooperačnej rady UMR znáša mesto 
„Rimavská Sobota“, ak sa zúčastnené strany písomne nedohodnú inak v tomto memorande alebo 
neskôr po jeho podpise.“  

Ďalej pokračovala, že uznesenie má formalizovanú formu a memorandum o spolupráci môže byť 
podpísané až po tom, ako obecné zastupiteľstvá jednotlivých obcí v území UMR schvália predmetné 
memorandum. Členovia kooperačnej rady sú už schválení. 

 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 271/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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 K bodu 9  
Zasadnutie pokračovalo témou zámeru kúpy polovice nehnuteľnosti na LV č. 163, parcela registra 

C-KN č. 56/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 699 m2, na ktorej stojí rodinný 
dom so súpisným číslom 38. Spoluvlastnícky podiel ½ Obec Rimavská Baňa a ½ Ultis Ján, r. Ultis. 
Prvú polovicu nehnuteľnosti obec nadobudla kúpou v roku 2020 od Ľubomíra Ultisa, Hlavná 71, 
Rimavská Baňa.  S návrhom na odkúpenie polovice prišiel vlastník druhej polovice t.j. Ján Ultis, ktorí 
sa dlhodobo nachádza v českej republike. Má záujem o predaj polovice pozemku za cenu 3,00 Eur/m2 

+ cena rodinného domu. Starostka obce oboznámila, že po návrhu pána Ultisa, skontrolovala 
vlastníctvo na LV č. 163 a zistila, že k 1.6.2021 je na ňom vyznačená plomba. Starostka obce 
komunikovala s exekútormi. Poslednú vedenú exekúciu exekútor dal na zánik avšak medzi časom 
výmazu, bola hneď v zapätí prihlásená ďalšia exekúcia. Po odkomunikovaní o akú exekúciu ide, vraj 
došlo ku chybe, tú by mal exekútor odstrániť a teda plomba bude do 30 dní z LV vymazaná, či to tak 
aj bude to bude známe cca o 2 týždne, kedy bude starostka obce opäť komunikovať s pánom Ultisom 
a exekútorom.  

Hlavná kontrolórka obce informovala, že exekúcie staršie ako 5 rokov nezaniknú ale sú exekútormi 
vymazané. Upozornila obecné zastupiteľstvo, že môže dôjsť aj k situácií, že medzi podpisom zmluvy 
a zápisom vlastníctva do katastra nehnuteľnosti budú zapísané ďalšie nové exekúcie. Odporúča OZ 
schváliť podpis zmluvy, ktorá bude obsahovať doložku, že kúpna cena bude vyplatená až po zápise 
vlastníctva nehnuteľnosti na kupujúceho t.j. obec. Poslanci OZ zobrali informáciu hlavnej kontrolórky 
na vedomie, schválili zámer kúpy pozemku s podmienkou, že návrh kúpno-predajnej zmluvy bude 
vyhotovený so znením, na ktoré poukázala hlavná kontrolórka obce.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 272/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 10  
Téma bodu 10 súvisela s informáciou o poskytnutých dotáciách na rok 2021. Prvú dotáciu, ktorá 

bola obci schválená bola v zmysle VZN č. 36/2019 pre letný tábor „O prírode v prírode“ vo výške 
1 600,- Eur, ktoré zorganizuje Komunitné centrum Rimavská Baňa. Schválený letný tábor bude 
prebiehať v Penzióne Močiar časť Kokava – Línia. Zúčastní sa max. 20 detí, dohliadať na ne budú 
vykonávať dve pracovníčky komunitného centra, dvaja drobrovoľníci a aj zdravotník. Ďalšou dotáciou 
z BBSK s ktorou obec disponuje, je na schválený projekt „Šport pre všetkých – rozvoj športových 
talentov v Rimavskej Bani“ v zmysle VZN č. 25/2014 od poslancov z BBSK. Z tejto dotácie vo výške 
1 500,- Eur plánuje obec v zmysle rozpočtu projektu, zakúpiť športové náčinie: stabilný betónový 
pinpongový stôl, mobilné futbalové bránky, trampolínu a k tomu dané príslušenstvá napr. lopty, 
raketky, prípadne ocenenia.  

Ďalšia schválená dotácia je od DPO SR vo výške 3 000,- určená pre Dobrovoľný hasičský zbor obce 
Rimavská Baňa, nakúpiť je možné osobné ochranné pomôcky členov DHZO, materiálno-technické 
vybavenie pre akcieschopnosť, prípadne použitie finančných prostriedkov na školenia, psychologické 
testy a podobne. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 273/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 11 

 Pán M. Kušpál vedie obecnú kroniku, na základe dohody o vykonaní práce. Ním zozbierané 
materiály a zaznamenané udalosti z roku 2015 spracoval ako „koncept“ „text pre zápis“ do obecnej 
kroniky a predložil ho v zmysle Smernice o pravidlách tvorby obecnej kroniky na prerokovanie 
a schválenie obecnému zastupiteľstvu.  

Poslanci OZ si obdržali kópie „konceptu“ už na 16. zasadnutí. Z dôvodu, že kronika obce ako 
jedinečný dokument je nositeľom posolstva minulosti a súčasnosti, zaznamenaného pre budúce 
generácie rozhodli sa text ešte neschváliť, doplniť ho o 3 odstavce chýbajúcich podstatných udalostí 
ako napr. sprístupnenie vyhliadkovej veže „Vŕšok“, začiatok projektovania rekonštrukcie miestnej 
komunikácie Repno a tiež tretí ročník letného futbalového turnaja, ktorý sa konal dňa 25.07.2015. 
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Pred finálnym schválením textu na zápis do obecnej kroniky sa poslanci OZ zhodli v názore zavolať 
pána M. Kušpála – kronikára na pracovné stretnutie, kde prekonzultujú návrhy a doplnenia ich do 
konceptu, ktoré po zapracovaním následne schvália. K tomuto bodu uznesenie nebolo.  

 
K bodu 12 

Starostka obce navrhla vymenovať Mareka Lubaja, na jeho žiadosť, za nového člena Dobrovoľného 
hasičského zboru obce Rimavská Baňa. Poslanci schválili jeho žiadosť, nemali žiadnu výhradu iba 
konštatovali, že je potrebné absolvovanie základnej prípravy. Kedy bude najbližšie školenie informáciu 
nemajú. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 274/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 13 

Pokračovaním zasadnutia bolo o informácia v rámci Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového 
spoluvlastníctva č. 00623/2021-PKZP -K40078/21.00 na pozemky nezistených vlastníkov, v podiele 
¼, parcela registra E-KN č. 1124 druh pozemku TTP o výmere 2 599 m2 v správe SPF– úhrada. Dňa 
24.05.2021 bola na obecný úrad v Rimavskej Bani doručená výzva na úhradu kúpnej ceny vo výške 
2 878,88 Eur na depozitný účet v Štátnej pokladnici plus výzva na úhradu nákladov spojených 
s prevodom predávaného pozemku vo výške 5,00 Eur. Starostka obce informovala, že na základe 
výzvy SPF boli finančné prostriedky poukázané na účet uvedený vo výzve dňa 25.05.2021. Vybavenie 
trvalo cca 8 mesiacov. 

Konštatovala, že pod budovou nám ostali na odkúpenie už len 2 parcely, obe sú ohodnotené 
znaleckým posudkom a čakáme na vyjadrenie SPF. Následne budeme vedieť konať. Hlavná 
kontrolórka obce informovala, že 8 mesiacom na vybavenie predmetného zrušenia a vyporiadania 
podielového spoluvlastníctva je veľmi  dobrý čas, komunikácia s SPF trvá väčšinou aj roky. 

Poslanci informáciu pokroku a o úhrade zobrali na vedomie.  
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 275/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 

K bodu 14  
Ďalej starostka obce oboznámila o blížiacom sa termíne na akciu dňa „Mikroregiónu Sinec-

Kokavsko“. Doposiaľ nebolo jasné, či akcia bude prebiehať, no protipandemické opatrenia súvisiace 
s akciami by už koncom augusta, mali byť pre podujatia v exteriéry miernejšie. Účelom 
organizovaného každoročného „dňa“ je aby občania poznali naše mikroregióny a tiež aby sa jednotlivé 
obce a ich občania odprezentovali napr. remeselnými výrobkami a podobne. Nakoľko ide o plánovaný 
dátum 28.08.2021, deň pred Výročím SNP, poslanci spoločne so starostkou obce navrhli túto udalosť 
spestriť a spojiť ju vyjadrením úcty k tomuto výročiu. Ďalej navrhli prezentáciu obohatiť o turistický 
výstup k Vyhliadkovej veži „Vŕšok“. Táto akcia by bola ako kompenzácia toho, že Juniáles 2021 sa 
neuskutoční. Ani akcia pre deti „Z rozprávky do rozprávky“ sa z aktuálnych preventívnych opatrení 
konať nebude. Konštatovali, že jedna akcia v tomto roku, ktorá by mohla úspešne vyjsť. Spoločne sa 
dohodli, že pred samotným konaním, ak to situácia umožní sa vopred dobrovoľníci stretnú za účelom 
organizácie a pomoci počas tohto dňa.   
 
K bodu 15 

V tomto bode starostka obce oznámila, že z dôvodu protipandemických opatrení, vyťaženosti 
obecného úradu a tiež dovolenkového obdobia sa každoročná akcia Juniáles 2021 tohto roku 
nezúčastní.  

 
K bodu 16  

Starostka obce oboznámila prítomných o žiadosti pána Lásku na ulici Kraskovská, ktorí žiada 
členov Dobrovoľného hasičského zboru obce, aby prúdom vody vyčistili nános kameniva a dreviny 
spod mostíka pred jeho domom, nakoľko pred dvoma rokmi konkrétne 13.06.2019 im z dôvodu 
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nevyčistenia pri prívalových dažďoch vytopilo dvor. Poslanec Ján Koreny si zobral túto úlohu na 
starosť.  

Ďalej starostka obce informovala o opätovnom doručení žiadosti pani Š. Kožiakovej o odkúpenie 
parcely reg. C-KN č. 53. Ozrejmila, že obecné zastupiteľstvo o tom už niekoľko krát aj 
v predchádzajúcom volebnom období rokovalo. Poslanci OZ na rokovaní v roku 4.6.2018 neschválili 
trvalú prebytočnosť majetku obce na pozemku reg. C-KN č. 53. Opätovne bola doručená žiadosť v roku 
2019 a prejednaná na 8. zasadnutí volebného obdobia 2018-2022 OZ, kde poslanci navrhli rodine 
Kožiakovej zámenu pozemkov. S návrhom pani Kožiaková nesúhlasila. Opýtala sa obecného 
zastupiteľstvo či majú zámer zrušiť/zmeniť znenie uznesenia. Poslanci obecného zastupiteľstva 
informovali, že neexistujú nové skutočnosti, ktorými by chceli prebytočnosť schváliť. Pokiaľ by pani 
Kožiaková súhlasila s návrhom zámeny pozemkov predmetnej parcely za parcelu C-KN č. 52/1, s tým 
by poslanci súhlasili.  

V záverečných bodoch prišiel na zastupiteľstvo poslanec Peter Rapčan, pri príchode sa ospravedlnil 
za meškanie z pracovných dôvodov sa mu skôr prísť na zasadnutie nedalo.  

Ďalej spoločne pokračovali podnetom resp. témou v rámci skutočnosti, že teenegeri vo veku nad 12 
rokov trávia čas na detskom ihrisku pri obecnom úrade v Rimavskej Bani. Komponenty na detskom 
ihrisku nie sú určené pre deti v staršom veku, nedávno bolo zistené poškodenie ložiska na kolotoči. 
Bolo by dobré, keby obec vytvorí podmienky na trávenie voľnočasových aktivít aj pre mládež aby 
netrávili vo večerných hodinách čas na detskom ihrisku a nepoškodzovali ho. Jedným z nápadov z obce 
bolo vytvorenie aktivít s vybudovaním workoutového ihriska, či vonkajšieho fitnes. Poslanci budú 
premýšľať nad vhodnou a priestrannou plochou. Vhodnou časťou by bola lokalita za obecným úradom, 
avšak na tú plochu je naprojektované vybudovanie zastrešeného pódia - amfiteáter, ktorej žiadosť je 
vo fáze hodnotenia u sprostredkovateľského orgánu. Dohodli sa vymerať cca plochu ktorú na stroje 
potrebujeme. Skonštatovali, že by bolo dobré opýtať sa mládeže, kde či by mali záujem tráviť čas 
takými aktivitami a kde by si to predstavovali.  

Na zastupiteľstvo bol privolaný zamestnanec obecného úradu – člen miestnej občianskej 
poriadkovej služby pán Farkaš, ktorý požiadal obecné zastupiteľstvo o prerokovanie jeho zámeru 
o odkúpenie stavby na ulici Repno, ktorú obec odkúpila od pána Pokoša, ktorý donedávna 
nehnuteľnosť prenajíma. Poslankyňa Ing. Alcnauerová, poslanec J. Kubaliaka a starostka obce 
absolvovali pred kúpou nehnuteľnosti spoločnú ohliadku rodinného domu. Konštatovali, že 
nehnuteľnosť po 30 rokoch neobývania je v pomerne dobrom stave bez potreby búrania. Nehnuteľnosť 
je dispozične zaujímavo riešená, drevený krov je suchý a za rodinným domom sa nachádza pivnica. 
Po cca 3 rokoch prenajímania neprispôsobivým občanom, prišla nehnuteľnosť o pripojenie k vode, 
plynu, elektriny preto je aktuálne neobývateľný, neprenajímateľný. Rozhodli sa však rokovať o tejto 
téme v prípade podania oficiálnej žiadosti pána Farkaša. Hlavná kontrolórka informovala, že predaj 
nehnuteľnosti by mal byť najskôr predmetom posúdenia znaleckým posudkom a následne predmetom 
verejnej súťaže.  

 
K bodu 17  

Interpelácia poslancov na rokovaní 18 zasadnutia nebola. 
 

K bodu 18  
V záverečnom bode starostka obce poďakovala všetkým prítomným poslancom, hlavnej 

kontrolórke obce a zamestnancom, za účasť na 18. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatovala, 
že boli vyčerpané všetky body programu rokovania a tak vyhlásila zasadnutie za ukončené o 18:45 
hod. 

 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
Vladimír Foľk 
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Ľubomír Olšiak 
 
 
 
Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 
 
 

Mgr. Elena Polóniová 
starostka obce 

 


