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ZÁPISNICA 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 06.04.2022 (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 

 

1. a) Otvorenie 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

6. Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Rimavská Baňa 

7. Plat hlavnej kontrolórky 

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

zdrojov EÚ a ŠR SR 

9. Žiadosť Základnej školy na dofinancovanie odmien podľa čl. II odstavca 4 Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 v 

zmysle Dodatku č.1. 

10. Dofinancovanie spoločného stavebného úradu 

11. Zbierka Jánošík na Vepri  

12. Odstránenie stavieb súpisné číslo 37/1 a 38/3 

13. Výsledok kontroly verejného obstarávania projektu „Rekonštrukcia existujúceho parkoviska 

v obci Rimavská Baňa“ 

14. Zmluva o dielo „Novostavba chodníka v obci Rimavská Baňa“ 

15. Rekonštrukcia časti oplotenia základnej školy 

16. Údržba vyhliadkovej veže Vŕšok 

17. Zmluvy o výpožičke Iveco Daily platná do 30.6.2022 

18. Preventívne protipožiarne kontroly vykonané v roku 2022 

19. Smernica starostky obce o postupe obce Rimavská Baňa pri zadávaní zákaziek 

20. Žiadosti občanov 

21. Interpelácie poslancov  

22. Záver 
 

K bodu 1 a) 

Dvadsiatetretie zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa, ktoré sa konalo dňa 

6. apríla 2022 od 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, prostredníctvom obecných SMS, pozvánka 

bola zverejnená aj na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v zákonom určenej lehote. Zasadnutie sa 

konalo za dodržania aktuálnych pandemických opatrení. 

Na úvod privítala všetkých prítomných poslancov (podľa prezenčnej listiny), pracovníčky a občana 

p. Bagačku. Konštatovala, že na začiatku zasadnutia boli prítomní 5 poslanci (z počtu 7) a tak bolo od 

začiatku rokovania obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.  

Poslanec Peter Rapčan sa vopred za neprítomnosť ospravedlnil a to z dôvodu pretrvávajúcej 

práceneschopnosti. Poslanec Ľubomír Olšiak sa ospravedlnil za neprítomnosť z pracovných dôvodov. 

 

K bodu 1 b) 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Ing. Jana Oravcová a za overovateľov zápisnice a uznesení 

poslancov Ján Koreny a Jána Kubaliaka. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 351/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 2  

Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 23. zasadnutie aj návrh programu, 

ktorý obsahoval 21 bodov. Poslanci nemali na žiadne pozmeňujúce návrhy k programu rokovania. 

Starostka obce navrhla poslancom doplnenie programu bod č. 5 „Návrh na rozpočtové opatrenie 

č. 1/2022“. Poslanci nemali žiadne výhrady a schválili doplnené znenie programu bez výhrad.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 352/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 3 

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Janu Alcnauerová a Mgr. Natáliu 

Dovalovú. Vyzvala poslancov o podanie pozmeňujúceho návrhu. Poslanci predložený návrh starostky 

obce schválili.   

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 353/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 4 

Starostka obce vyhodnotila plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Informovala obecné 

zastupiteľstvo, že:  

Uznesením č. 340/2022 – OZ schválilo zvýšenie dotácie pre ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča na originálne 

kompetencie na odchodné zamestnancovi pri dovŕšení jeho dôchodkového veku v čiastke 1 328 €– 

uznesenie splnené – finančné prostriedky vo výške 2 funkčných platov boli poukázané na účet ZŠ s MŠ 

J. Palkoviča. Priebežná dohoda s p. Giertliovou bola, že ostane pracovať aspoň na 2 hod. denne na 

dohodu o pracovnej činnosti avšak posledný pracovný deň sa okolnosti zmenili a p. Giertliová 

oznámila, že už nebude pokračovať na dohodu. V školskej jedálni tak aktuálne pracuje vedúca jedálne 

a hlavná kuchárka, vypomáhať chodí p. Marcišiaková, zamestnankyňa obce prípadne p. Sujová.  

Uznesením č. 341/2022 -  OZ schválilo rekonštrukciu odpadu v MŠ  – uznesenie splnené – odpad 

v MŠ bol zrekonštruovaný, vymenili sa všetky odpadové rúry v suteréne.  

Uznesením č. 342/2022 – OZ schválilo prijatie kontokorentného úveru vo výške – v plnení  – 

Zmluva o zriadení kontokorentného úveru vo výške 20 000 € bola podpísaná obcou v deň rokovania 

a ihneď zasielaná do pobočky ČSOB, a.s.. Zverejnená a účinná bude po podpise druhej zmluvnej 

strany.  

Uznesením č. 348/2022 – OZ schválilo vypracovanie a predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok pre projekt „Miestna občianska poriadková služba – III. etapa“ vrátane schválenia 

spolufinancovania – uznesenie splnené – Žiadosť bola v zmysle podmienok výzvy vypracovaná 

a zaslaná sprostredkovateľskému orgánu na kontrolu. Starostka obce informovala, že v deň rokovania 

bolo doručené Rozhodnutie o jej schválení. Podľa harmonogramu by sme mali začať realizáciu 

projektu od 07/2022. Proces schvaľovania je rýchlejší ako sme očakávali, po podpise zmluvy 

s poskytovateľom prebehne výberové konanie, v prípade potreby bude harmonogram projektu 

upravený. 

To bolo k správe o plnení uznesení všetko. Od poslancov OZ neboli podané žiadne otázky či 

pripomienky, starostka obce Mgr. Elena Polóniová, vyzvala členov návrhovej komisie na predloženie 

návrhu uznesenia. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 354/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 5 

V doplnenom bode starostka obce informovala o predloženom návrhu Ing. Lojkovej, externej 

účtovníčky obce, na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 v súlade s § 14 písm. a) c) a d) 

zákona č. 583/2004 Z.z.. Účtovníčka obce podala poslancom listinný návrh na dve úpravy 

v schválenom rozpočte. Stravovanie zamestnancov obce bolo naplánované na nesprávnej položke 

637 014, ako stravné lístky a v zmysle usmernení má byť poskytnutý finančný príspevok na stravu 

účtovaný na položke 642 014, ide teda len o presun a správne použitie položky.  

Druhou úpravou bude zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021. Na školstvo 

- prenesené kompetencie vo výške 8 449,14 Eur t.j. mzdy za mesiac december 2021 vyplatené v januári 
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2022; nevyčerpaná dotácia na stravu 4 638,50 Eur, tieto prostriedky sme museli vrátiť na UPSVaR 

z dôvodu, že nebolo vydaných toľko obedov, koľko bolo plánovaných; nevyčerpaná dotácia na odmeny 

v celkovej výške 2 366 Eur t.j. normatívne prostriedky vyplácané v januári v zmysle kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa vo výške 350 Eur na zamestnanca; nevyčerpané prostriedky školskej jedálne 

na stravné a réžie vo výške 2 089,05 Eur. Na obecný úrad: nevyčerpaná záloha - dotácia na národný 

projekt „Podpora koordinačných a implementačných kapacít“ 11 000 Eur.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 355/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 6 

K téme bodu šesť bolo na predchádzajúcom zasadnutí OZ prijaté VZN č. 1/2022 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce Rimavská Baňa. Veliteľ DHZ požiadal obec v predchádzajúci 

kalendárny rok o dotáciu a to za účelom odmenenia a motivácie členov hasičského zboru obce za 

uskutočnené výjazdy a akcieschopnosť členov na zásahoch, návrh 20 Eur pre 1 člena za 1 výjazd.   

Prijatie VZN č. 1/2022 bol spôsob umožnenia poskytnúť dotáciu na základe podanej žiadosti. Je 

v kompetencii OZ určiť na aký účel bude dotácia poskytnutá, koľko finančných prostriedkov im obec 

poskytne a do akej doby bude musieť byť poskytnutá dotácia zúčtovaná. Poslanci začali diskutovať.  

Poslanec J. Kubaliak konštatoval, že prie niektorých výjazdoch sú nakoniec po príjazde aj zbytočný 

a situácia je na miestach rôzna a nie každý výjazd je taký nebezpečný. Ako príklad poukázal nahlásenie 

požiaru u p. Sojku, kedy podľa neho nebolo potrebné zasahovať. 

Starostka obce po komunikácii s predsedom DHZ Ing. Struhárom informovala, že podľa neho je 

20 Eur za výjazd jedného člena veľa. Obec nemá ako vyplatiť členom DHZO odmeny inak ako cez 

pracovno-právny vzťah, preto najlepším spôsobom ako ich motivovať je poskytnúť jednorazovú ročnú 

dotáciu pre DHZ. Podľa starostky oproti minulého roka 2021 počet výjazdov výrazne tento rok stúpol, 

tento rok boli hasiči už na 9 výjazdoch. Na výjazd idú hasiči len po požiadavke z operačného, alebo 

pri požiari v obci. Z operačného strediska telefonicky kontaktujú starostov obcí a opýtajú sa či sú 

členovia k dispozícii a dokážeme ísť na výjazd a ak áno mali by sme ísť. Podľa informácií poslancov 

by akcieschopné DHZO mali ísť na výjazdy minimálne 5 x do roka. DPO si vedie a boduje prítomnosť 

DHZO pri požiaroch. Pri výjazdoch mimo intravilán obce, môže obec požiadať o preplatenie 

prostriedkov iba na pohonné látky. Starostka zdôraznila, že si cení činnosť hasičov, či pre obec, alebo 

pre okolie a je rada, že vo väčšine prípadov dokázali svoju akcieschopnosť. 

Ing. Alcnauerová sa opýtala, koľkí členovia chodia na výjazd. Odpoveďou bola informácia, že  

aspoň traja členovia DHZO. Pokračovala a oboznámila ostatných, že ak by na výjazdy hasiči nechodili, 

nedostanú body, tým hasičským zborom, ktoré body nemajú odobrali vozidlá IVECO Daily.  

J. Koreny konštatoval, že ide o dobrovoľníctvo. K jeho názoru sa pridal aj poslanec J. Kubaliak. 

Starostka konštatovala, že to je aj tvrdenie predsedu DHZ Ing. Struhára. 

Spoločne sa zhodli na tom, že na základe predloženej žiadosti bude Dobrovoľnému hasičskému 

zboru poskytnutá jednorázová ročná dotácia vo výške 400 Eur a to s vymedzením účelu na činnosť 

zameranú na prevenciu, nákup materiálu a reprezentáciu hasičského zboru s povinnosťou vyúčtovania 

do 31.10.2022.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 356/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 

Ďalej na žiadosť poslancov k téme starostka obce oboznámila prítomných s výdavkami obce. Bola 

zrekonštruovaná hasičská zbrojnica, repasovala sa mašina na súťaže, plánujeme spevniť plochu pred 

hasičskou zbrojnicou, za energie v hasičskej zbrojnici sme pred zvýšením cien platili viac ako 

1000 Eur/rok, v roku 2021 boli výdavky pre DHZO podľa plnenia rozpočtu obce: materiál a palivá 540 

Eur, služby 158 Eur, školenia 435 Eur plus použitá dotácia 3 000 Eur z dotácie DPO SR na nákup 

materiálno-technického vybavenia, základných školení, osobných ochranných pomôcok. Informovala, 

že v tomto čase máme IVECO Daily vo výpožičke na protipožiarnu ochranu avšak od 7/2022 by malo 

prejsť do vlastníctva obce. 

 

K bodu 7 

 Starostka obce informovala o každoročnej potrebe prehodnotenia platu hlavnej kontrolórky obce. 

Vyzvala zamestnankyňu Ing. J. Oravcovú, ktorá spracúva mzdy zamestnancov obce, aby informovala 
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o priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2021 a od nej 

odvíjajúc sa správny výpočet mzdy hlavného kontrolóra obce. 

Zamestnankyňa obecného úradu informovala, že „Priemerná mesačná mzda zamestnanca 

v hospodárstve SR dosiahla v roku 2021 výšku 1 211 eur (čo je o 78 Eur viac ako za rok 2020) – 

informácia bola zverejnených 8. marca 2022 zo štatistických údajoch SR. Priemerná mesačná výška 

mzdy za predchádzajúci kalendárny rok má v zmysle § 18 c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení dopad na výšku platu hlavného kontrolóra obce. Výpočet mesačnej mzdy hlavnej kontrolórky 

obce s úväzkom 0,1 prepočtom predstavuje na rok 2021 sumu 155,00 Eur/Brutto mesačne, čo je 

navýšenie o 9,00 Eur/Brutto mesačne v porovnaní z predchádzajúcim rokom. So spätnou platnosťou 

od 01.01.2022.“ Právomoc určovať plat hlavného kontrolóra obce patrí podľa § 11 ods. 4 písm. j) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výlučnej právomoci 

obecného zastupiteľstva.  

Poslanci obecného zastupiteľstva porozumeli, informáciu zobrali na vedomie a hlasovali 

o určenom plate hlavnej kontrolórky obce.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 357/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 8 

 Starostka pokračovala informáciou o indikatívnych ponukách na preklenovací úver na 

predfinancovanie projektov obce Rimavská Baňa podporovaných zo zdrojov Európskej únie 

a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Konštatovala, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ 

prisľúbila predložiť na prerokovanie minimálne tri ponuky bánk. Preklenovací úver obec zamýšľa pre 

investičné akcie schválených projektov „Výstavby zastrešeného pódia – amfiteáter“, „Rekonštrukcia 

existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa“, „Automobil pre zvyšovanie kvality terénnych služieb 

v obci Rimavská Baňa“, ktoré je potrebné najskôr financovať z úverových zdrojov, následne zúčtovať 

a žiadať o refundovanie. Konštatovala, že bez finančnej pomoci by sme realizáciu projektov nedokázali 

zrealizovať. Niektoré finančné prostriedky na projekty máme už aj zazmluvnené u iných je zatiaľ len 

rozhodnutie o schválení a čakáme na zmluvu. Pokračovala, že sú predložené indikatívne ponuky sú od: 

BSK Banka, výška preklenovacieho úveru 100 000 Eur, úrok 0,65 p.a, poplatok za správu úverového 

obchodu 0,25% zostatku úveru, spracovateľský poplatok 400 Eur, podmienka je otvorenie bežného, 

rezervného a sociálneho účtu v BKS Bank; ponuka VÚB Banky, výška úveru 100 000 Eur, splatnosť 

18 mesiacov, úrok 0,28 %, poplatok 0,1 % objemu úveru; ponuka banky SLSP, výška 81 200 Eur, 

splatnosť 1 rok, úrok 0,27 %, poplatok 160 Eur. Úrok býva najčastejšie vyjadrený v percentách per 

annum (p.a.) za jeden rok. Úroková sadzba 3 % p.a. znamená, že za poskytnutie finančných 

prostriedkov na dobu jedného roka požaduje veriteľ od dlžníka poplatok vo výške troch percent istiny. 

Úrok sa bude počítať len v čase od čerpania úveru po refundáciu prostriedkov.  

Ďalej informovala, že Obec Rimavská Baňa má aktuálne zriadené dva účty v banke VÚB, a.s. a štyri 

účty v banke ČSOB, a.s..  

Poslanci OZ nahliadli do indikatívnych ponúk jednotlivých bánk. Skonštatovali, že najvhodnejšia 

ponuka na preklenovací úver je od banky VÚB, a.s. aj vzhľadom na dobu realizácií projektov, ktorá sa 

môže predĺžiť aj na 18 mesiacov a skutočnosť, že už v danej banke máme zriadené účty.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 358/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 9 

Pokračovali v rokovaní o žiadosti ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča, na dofinancovanie odmien v zmysle 

Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 podľa článku II. nového odseku 4 pre 

zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ je povinný vyplatiť 

zamestnancom, ktorým pracovný pomer trvá ku dňu 31. decembra 2021 najmenej šesť mesiacov, 

odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. v sume 350 Eur. Pokračovala informáciou, 

že podľa predmetného dodatku odmena nemá presne stanovený termín vyplatenia ale reálne má byť 

zamestnancom vyplatená najskôr vo výplatnom termíne za mesiac 12/2021 a najneskôr do 06/2022.  

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898451&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898451&f=3
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Základná škola žiada na dofinancovanie odmien na zamestnancov zariadení zriadených obcou, 

originálne kompetencie na školský klub detí, školskú jedáleň, materskú škola, je to záväzok v zmysle 

kolektívnej zmluvy. Celková výška predstavuje sumu 2 763,10 Eur vrátane odvodov. Oboznámila 

prítomných, že originálne kompetencie pre školu sa navyšovali v roku 2021 o rekonštrukciu odpadu 

v materskej škole a odchodné pomocnej kuchárky p. Gietliovej.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 359/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 10 

Téma bodu 10 bola o potrebe dofinancovania spoločného stavebného úradu, ktorí tvorí spolu 17 

obcí a je zriadený pod mestom Tisovec. Dňa 16. marca 2022 sa uskutočnilo v meste Tisovec rokovanie 

členov/zástupcov obcí spoločného stavebného úradu. Starostka obce informovala, že mesto spracovalo 

zúčtovanie financovania spoločného stavebného úradu za rok 2021. Napriek tomu, že obce dostávajú 

na financovanie prenesených kompetencií stavebných úradov dotáciu zo štátneho rozpočtu, tá nestačí 

na plat kvalifikovaného zamestnanca a režijne výdavky. Za kalendárny rok 2021 mestu chýbalo 

celoročne 6 128 Eur. Takáto situácia sa udiala aj v roku 2016, kedy obce dofinancovali činnosť. Na 

spoločnom rokovaní sa členovia spoločného stavebného úradu dohodli na dofinancovaní podľa počtu 

obyvateľov obce, pre našu obec vo výške 264 Eur. Kvalifikovaná pracovná sila Mgr. Slováková sídli 

v Sociálnej poisťovni v Rimavskej Sobote, cestovné náklady či platy vzrástli, vyššia bude aj cena 

stravného, tento rok je možné, že potreba dofinancovania sa bude opakovať.  

Poslanci prerokovali zobrali informáciu desiateho bodu na vedomie. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 360/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 11 

Poslanci postúpili k informáciám starostky obce o verejnej zbierke s názvom „Jánošík na Vepri“ 

s cieľom podpory dofinancovania zhotovenej drevenej sochy znázorňujúcej Jánošíka. Bude umiestnená 

na Jánošíkovej skale na Klenovskom Vepri, najvýraznejší bod pohoria Veporské Vrchy, ktorý je 

tradičnou destináciou turistov, výletníkov či cyklistov. Akcia výmeny poškodenej sochy sa uskutoční 

v sobotu 14. mája 2022, bude spojená s turistickým výstupom. Verejnú zbierku vyhlásila susedná Obec 

Rimavské Zalužany. Starostka oznámila, že na výročnej členskej schôdzi Mikroregiónu Rimava 

a Rimavica bola schválená finančná podpora vo výške 150 Eur. Mikroregión Sinec-Kokavsko poskytne 

100 Eur. Predložila návrh na diskusiu o zapojení obce Rimavská Baňa do zbierky.  

Poslanci OZ rozhodli podporiť akciu a poskytnúť pre tieto účely finančné prostriedky vo výške 

100 Eur.  

Starostka pokračovala vyjadrením vďaky a úcty rodákovi p. Júliusovi Turoňovi, ktorý sa ako 

súkromná osoba venuje vo svojom voľnom čase výtvarným kresbám aj zo života v obci Rimavská Baňa. 

Z pamäti svojho detstva vlastným rukopisom, textami a básňami opisuje svoje akvarely v knižke 

znázorňujúce život v obci, prírodu, panorámy, architektúru a spomienky. Knižka nesie názov „Slovo 

o Rimavskej Bani“. Opisovanú jedinečnú knižku o obci dostali všetci prítomní poslanci. Starostka obce 

prispela ako súkromná osoba na tvorbu tejto knižky a poďakovaním p. Turoňa bol dar 130 výtlačkov 

pre obec s jeho prosbou aby minimálne 50 výtlačkov bolo pre najbližšiu akciu „Stretnutie rodákov“. Len 

60 výtlačkov si ponechal. Starostka ďalej informovala, že knižku zafinancoval sám a celá tlač stála 

2,5 tisíc eur. Autor diela nečaká,  nežiada ani nechce financie na jej tvorbu, nikto sme nečakali a nevedeli 

čo chystá a čo kreslí, keď sme ho v obci videli so stojanom a plátnom. Výtvarné dielo je jedinečné 

a každú časť bane sa snažil zakresliť, čo konštatovali aj poslanci OZ. Začali diskutovať o podpore tvorby 

výtvarného diela, napriek tomu, že pán Turoň finančný dar neočakáva, rozhodli podporiť jeho tvorbu 

sumou 300 eur na vydanie knihy. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 361/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 12  

Starostka obce pokračovala bodom o odstránení stavieb so súpisným číslom 37 a 38 stojacích na 

parcelách registra C-KN č. 56/1 a 56/2. Oboznámila, že kúpa nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy 
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s p. Ultisom na ½ podiel je už zapísaný na katastri nehnuteľností. Od minulého týždňa sme 

bezpodielový vlastníci pozemkov a stavieb v časti na ulici Repno. Ide o starú a staticky už nebezpečnú 

stavbu, ktorá nie je vhodná na bývanie. Z dôvodu zámeru obnovy areálu v okolí kultúrneho domu, 

skultúrnenia a rozvoja obce v tejto časti, dala prerokovať návrh na vyhlásenie prebytočnosti majetku 

obce a odstránenie stavieb, nakoľko aj v prípade odstránenia stavby je to obdobne ako pri prenájme, či 

predaji. Súčasne s búracími prácami je potrebné počítať s tým, že stavebný odpad sme povinný 

odstrániť v zmysle predpisov.  

Ing. Alcnauerová informovala, že stavebný odpad je vhodné zhodnotiť, zrúcaninu rozobrať na 

suroviny t.j. osobitne betón, drevo, skaly, tehly, váľok, zemina, železo, komunál, zmiešané odpady. Je 

to možné aj svojpomocne, ale odpad musí byť uložený tam kde to je zákonom povolené, spisujú sa 

o tom technické správy, zhodnotený materiál je možné použiť na ďalšiu stavbu zvyšok odpadu ide na 

skládku alebo recykláciu. Existujú firmy, ktoré stavebný odpad dokážu zhodnotiť, prídu zbúrajú, 

ohodnotia materiál, dokážu zdrviť materiál na mieste.  

Starostka obce zhrnula informáciu, v prípade schválenia prebytočnosti majetku a následné 

odstránenie stavby je nevyhnutnosť vyriešiť situáciu čo s odpadom. Sú teda dve možnosti, prvá 

svojpomocne vrátane povinnosti určiť čo sa ide so stavebným odpadom robiť a kam sa dá alebo to 

príde urobiť externá firma na to určená a tá si dá zaplatiť.  

Spoločne konštatovali, že tam kedysi bývala rod. Balogová. Aktuálny technický-stav budovy 

zhodnotili, že je zlý a stavbu nie je možné využiť na bývanie. Majetok vyhlásili za prebytočný 

a súhlasia s odstránením stavby pre účely rozvoja a zámerov obce. Spoločne poverili úlohou 

poslankyňu Ing. Alcnauerovú zistiť cenovú ponuku firiem na nasledujúce 24. zasadnutie OZ, v ktorom 

budú rokovať o spôsobe odstránenia stavby.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 362/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

Ďalej starostka informovala, o tom že v rámci prípravy verejnej obchodnej súťaže na nehnuteľnosť 

rodinného domu vo vlastníctve obce na ulici Repno so súpisné č. 56, bývalý rodinný dom rodiny 

Belkovej neskôr Pokošovej, sme aj z dôvodu PN právnika p. Keletiho k príprave ešte nedospeli, je 

dôležité pripraviť kvalitnú obchodnú súťaž s podmienkami a právnym poradenstvom, preto ho bude 

opätovne kontaktovať s náhradným termínom stretnutia.  

 

K bodu 13 

Starostka obce informovala, že dňa 29.09.2021 bola podaná žiadosť o finančný príspevok 

vyhlasovateľovi výzvy MAS Malohont pre projekt „Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci 

Rimavská Baňa“, ktorý bol úspešne schválený a MAS rozhodla o výške príspevku. Výška príspevku 

bola žiadaná na základe výsledkov procesu verejného obstarávania, ktoré bolo predložené na kontrolu 

21.02.2022. Dňa 01.04.2022 bola obci doručená čiastková správa z kontroly verejné obostavania. Pri 

kontrole boli zistené nasledovné nedostatky zo štandardnej ex-post kontroly: „Prijímateľ bol povinný 

postupovať v zmysle „Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov o kontrole verejného 

obstarávania/obstarávania“. Prijímateľ nezaslal výzvu na osobitný e-mailový kontakt 

zakazky@vlada.gov.sk v ten istý deň ako zverejnil výzvu na prekladanie ponúk na svojom webovom 

sídle. Postup nedodržal a zaslal výzvu neskôr, pričom nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk o dobu 

omeškania a nezaslal predmetnú informáciu o tomto predĺžení na osobitný mailový kontakt.“ Táto 

skutočnosť má vplyv na výsledok verejného obstarávania a na výšku poskytnutého príspevku.  

Oznámenie na uvedený mail bolo zaslané o jeden pracovný deň neskôr, tento fakt považujú za 

nesplnenie povinnosti nakoľko nebola lehota o tento deň predĺžená, a teda ako keby sme e-mail vôbec 

nezaslali. Nedostatok je posudzovaný ako porušenie princípu transparentnosti, ktoré majú vplyv na 

výsledok výšky poskytnutého príspevku s ponížením o 10 %. Cena zákazky podľa víťaznej ponuky 

35 454,98 Eur. Oprávnený výdavok v plnej výške. Schválená výška príspevku bez povinnej 5 % 

spoluúčasti  33 682,23 Eur. Príspevok teda krátia o 3 545,49 Eur t.j. 10 % z celkových oprávnených 

výdavkov.  

Poslanci OZ sa opýtali na možnosti, ktoré obec má.  

Starostka obce informovala, že jednou z možností je zrušiť verejné obstarávanie a začať nové, pri 

ktorom by však bola potrebná aktualizácia rozpočtu stavebných prác projektantom. Pri aktuálnom 

mailto:zakazky@vlada.gov.sk
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trende rastu cien stavebných materiálov by rozpočet s najväčšou pravdepodobnosťou vzrástol. 

Predložila poslancom zhrnutý prehľad o cenách: pôvodný rozpočet bol z mesiaca Február 2021 vo 

výške 39 554,96 Eur, v Auguste 2021 sme ho pred podaním žiadosti o príspevok aktualizovali a jeho 

výška bola až 43 510,43 Eur. Verejným obstarávaním bola podľa kritéria najlepšia ponúknutá cena za 

stavbu od fi STRABAG, s.r.o.. Novým vyhlásením a postupom verejného obstarávania by sme asi 

sumu nedokázali znížiť a finančný príspevok už navýšený poskytovateľom MAS Malohont nebude t.j. 

dostaneme od nich pevnú sumu maximálne do 30 136,74 Eur bez ohľadu na výsledok nového 

verejného obstarávania.  

Starostka obce dala priestor na diskusiu. Poslanci OZ sa opýtali na spôsob verejného obstarávania. 

Starostka obce informovala, že obec zvolila postup zverejnením výzvy na zákazku s nízkou hodnotou 

na webovom sídle obce, druhý spôsob by bolo vyhlásenie oslovením minimálne troch potenciálnych 

záujemcov/dodávateľov prostredníctvom e-mailovej komunikácii pri tomto spôsobe nie sú iné 

hospodárske subjekty informované o vyhlásenej výzve. My sme šli spôsobom transparentnejším. Pri 

voľbe verejného zverejnenie na webovom sídle obce, je povinnosťou obce poslať informačný e-mail 

na zakazky@vlady.gov.sk v ten istý deň. Výzva pri stavebných prácach musí byť zverejnená min. 

7 pracovných dní, obec výzvu na predkladanie cenových ponúk mala zverejnenú od 27.08.2021 do 

17.09.2021 t.j. 14 celých pracovných dní. Ďalšia kontrola verejného obstarávania bude aj po 

zrealizovaní projektu pri podaní žiadosti o platbu, o refundáciu.  

Poslanci OZ zobrali informácie o priebehu projektu a kontrole verejného obstarávania na vedomie 

a súhlasili s financovaním výdavkov z rozpočtu obce.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 363/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 14 

Ďalším bodom boli prítomní poslanci OZ informovaní o uzatvorení zmluvy o dielo „Novostavba 

chodníka v obci Rimavská Baňa“ s víťazným dodávateľom fi P.M.P. STAVBY, s.r.o. procesom 

verejného obstarávania verejne vyhláseného dňa 25.02.2022. Lehota na predloženie ponúk bola do 

11.03.2022 do 11 hod. t.j. 10 celých pracovných dní. Výzva bola oznámená v ten istý deň aj na 

zakazky@vlada.gov.sk. Predpokladaná hodnota zákazky určená stavebným projektantom bola vo 

výške rozpočtu 60 503,18 s DPH. Úspešná firma ponúkla podľa kritéria najnižšiu ponúknutú cenu 

55 200 Eur. Druhý záujemca bol s ponukou len o 20,00 Eur nižšou, bol to sociálny podnik z Banskej 

Belej. Zmluva  s víťazným dodávateľom bola podpísaná 04.04.2022.  

Projekt je na administratívnej kontrole poskytovateľom nenávratného finančného príspevku t.j. na 

Ministerstve vnútra, kde prebieha jeho hodnotenie.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 364/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

Starostka obce k téme informovala o termíne zasadnutia Rady SPF dňa 7.4.2022, kde bude s veľkou 

pravdepodobnosťou prerokovaná Zmluva 02347/2021-PKZP-K40241/21.00, ide o kúpnu zmluvu na 

pozemku v areáli základnej školy a pripravovaná zmluva na pozemok pod plánovanou novostavbou 

chodníka. Po tomto termíne by mala byť zmluva na časť pozemku potrebnú pre vybudovanie nového 

chodníka podpísaná. 

 

K bodu 15 

Prítomný p. Bagačka z ulice Fľaková prišiel na zasadnutie z dôvodu požiadavky o opravu časti 

oplotenia medzi ich rodinným domom a materskou školou. Oplotenie je v dĺžke cca 64 metrov a nie je 

v dobrej kondícií. Jeho zámer je dohodnúť sa na oprave a požiadavka spolupodieľania sa pri oprave 

spoločného oplotenia. P. Bagačka má v úmysle zrekonštruovať celé oplotenie okolo rodinného domu 

plotovým panelom vo výške max 1,50 m a dielcami max.  hrúbky 4-ky až 5-ky a južná časť oplotenia 

materskej školy je hranicou s obecným pozemkom. Pán Bagačka oplotenie urobí, ide o dohodu na 

finančnou spolupodieľaní sa aspoň na časti materiálu. 

Starostka obce informovala, že zisťovala ceny dielcov plotový panel 6-ka stála 75 €, 6-ky sú ale 

príliš hrubé. Potrebných by bolo cca 25 panelov 250 cm z južnej strany t.j. cca 1 850 Eur plus stĺpiky 

a betónovanie. Ceny zisťovala aj z dôvodu potreby oplotenia areálu ZŠ Juraja Palkoviča zo zadnej 

mailto:zakazky@vlady.gov.sk
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južnej strany na hranici pozemkov za telocvičňou. Vzhľadom k tomu, že areál školy je problém 

udržiavať, keďže škola nemá školníka, bude plocha zmenšená.   

Poslanci OZ diskutovali, dohodli sa zistiť štandardnú cenu pletiva a prispieť na časť oplotenia 

v štandardnej sume pletiva, v prípade ak by p. Bagačka chcel nadštandard cenu doplatí. Schválili aj 

oplotenie za telocvičňou základnej školy.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 365/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 16 

Ďalšou témou bola potreba údržby “Vyhliadkovej veže Vŕšok“, ktorá má už 7 rokov a jej kovová 

konštrukcia bola natretá len základným náterom. Ide o náter a práce vo výške, preto starostka obce 

vyzvala poslancov OZ prediskutovať a dohodnúť sa akým spôsobom náter veže zrealizujeme, nakoľko 

podľa nej nie je vhodné využiť na to aktivačných pracovníkov.  

Spoločne konštatovali, že ide o ťažký prístup aj pre dobrovoľných hasičov, s vozíkom by na 

vyhliadku nevyšli, starostka obce pripomenula, že aj malá obec realizuje investičné akcie a projekty, 

no treba investovať aj do údržby. Dohodli sa osloviť niekoho, kto má skúsenosti s výškovými prácami, 

napr. strechári z dôvodu predchádzania možného vzniku úrazov. Hasiči by to natreli avšak v prípade 

nehody je to práca riskantná.  

Poslankyňa Mgr. Dovalová poukázala na p. Sojku z ulice Repno je šikovný a vedel by to natrieť, 

avšak spoločne skonštatovali, že p. sojka nemá veľmi čas a doma je len ojedinele. K tomuto bodu sa 

neuznášali. 

 

K bodu 17 

Témou sedemnásteho bodu bola končiaca Zmluva o výpožičke hasičského vozidla IVECO Daily 

CAS 15 zapožičaného od Ministerstva vnútra SR pre akcieschopnosť Dobrovoľnej hasičskej jednotky 

obce Rimavská Baňa. Výpožičná doba zmluvy uplynie 30.06.2022. Po uplynutí tejto lehoty by sa obec 

mala stať vlastníkom vozidla a môžeme ho využívať aj na iné účely ako účely akcieschopnosti DHZ.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 366/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 18 

Starostka obce informovala o vydanom poverení zo dňa 29.01.2022 na vykonanie povinných 

preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2022. Protipožiarne preventívne kontroly je obec 

povinná vykonať každých 5 rokov. Kontrolná skupina v zložení p. Dúžik – preventivár požiarnej 

ochrany obce spoločne s p. M. Kušpálom, členom DHZO a vykonali v celej obci kontroly v dňoch 

29.01.2022, 05.02.2022, 12.02.2022.  

Kontrolou boli zistené nedostatky jedine v rodinnom dome so súpisným číslom 82, ktorého 

nedostatky sú obsahom zápisnice. Starostka obce konštatovala, že prerokovanie nedostatku a ďalšieho 

konania voči majiteľovi nie je potrebný z dôvodu, že na rodinný dom č. 82 stavebný úrad vydal 

povolenie na odstránenie stavby. Rodinný dom bude od mája 2022 neobývaný a zbúraný. Starostka 

obce poďakovala za rýchlosť vykonanej kontroly kotlov, komínových systémov v domácnostiach 

spaľujúcich drevo. Zámerom je zníženie rizika požiarov v domácnostiach.  

Ďalej upozornila prítomných na potrebu šírenia osvety súvisiacej s opatreniami na zamedzenie 

vzniku požiarovosti, nakoľko Okresné riaditeľstvo HaZZ zaznamenáva v roku 2022 vysoko rastúci 

počet požiarov spôsobených zámerným vypaľovaním suchých porastov, spaľovania a nedbanlivosti 

v jarnom období. Usmernenia, informácie, povinnosti obce na zamedzenie vzniku požiarov bolo 

doručené obciam koncom mesiaca 02/2022. Členovia DHZO Rimavská Baňa majú rozdelené smeny 

na monitoring zákazu vypaľovania v katastri obce na jednotlivé mesiace, treba zvýšiť pozornosť.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 367/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 19 

Spoločne pokračovali v bode devätnásť s informáciou o prijatí smernice starostky obce pre postup 

obce Rimavská Baňa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, či 
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poskytovanie služieb v procese verejného obstarávania, pri predpokladaných hodnotách vyšších ako 

10 000 Eur. Smernica, ako vnútorný predpis obce, vrátane jej ôsmich príloh bola prijatá s účinnosťou 

od 31.03.2022, v súlade so znením veľkej novely zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov účinných taktiež od 31.03.2022. 

Poslanci OZ zobrali aj túto informáciu na vedomie.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 368/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 20 

V bode dvadsať poslanci mali priestor na správu o podnetoch, informáciách či žiadostiach občanov.  

Poslanec J. Koreny informoval o plánovanej tohtoročnej hasičskej súťaže. Nie je určený presný 

termín ale dobrovoľný hasiči budú v roku 2022 organizovať súťaž so súhlasom zástupcu Územnej 

organizácii Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre okres Rimavská Sobota Ing. Šándorom.  

Starostka obce oboznámila prítomných na zasadnutí o nástupe novej odbornej pracovníčky – 

garantke Komunitného centra Rimavská Baňa, ktorá nastúpila na pozíciu po úspešnom absolvovaní 

výberového konania od 01.04.2022. Je to Mgr. Laurová pochádza z Lehoty nad Rimavicou a na 

nasledujúce zasadnutie má v pláne prísť sa predstaviť aj osobne. Veríme, že sa rýchlo aklimatizuje 

a bude pre obec a chod komunitného centra prínosom.  

Akcia ku „Dňu Zeme“ bude po dvoch pandemických rokoch verejná. V pracovnom týždni po 

Veľkej noci t.j. od 19.04.2022 – 24.04.2022 bude počas celého týždňa prebiehať akcia zberu odpadu 

obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica. Prítomní diskutovali o tom, že jeden deň počas týždňa sa 

spraví spoločná akcia zberu odpadu z prírody s príjemným ukončením dňa spoločeného guľášu pre 

všetkých zúčastnených z obce či okolitých obcí. Počas týždňa si občania môžu kedykoľvek prísť pre 

vrecia na zber odpadu. Nad studničkou na ulici Kraskovská, tým že MOS vyčistili krovinu objavili 

skládku zahádzaného a zarasteného odpadu. Počas dňa zeme vyčistíme túto časť, okolie rieky Rimava 

a kameňolom. V rámci dňa zeme sa prítomní dohodli, že dňa 23.04.2012 od 9:00 hod. sa zídu 

dobrovoľníci z obce a podporia tento deň, v obci s bude zbierať odpad z prírody a poslanec V. Foľk sa 

podujal pripraviť guľáš ako občerstvenie pre dobrovoľníkov.  

Prítomní upozornili a poukázali na zasypávanie kanálu pre zlepšenie prechodu motorovými 

vozidlami k rodinným domom za železničným priecestím. Občania z ulice a z rodinných domov 

zasypávajú pilinou prechod, ktorý má slúžiť ako odvádzač dažďovej vody. Poslanci poukázali na 

neporiadok smetí a odpadom z plienok v tejto časti. Mgr. Dovalová, ako poslankyňa OZ má určený 

pracovný obvod na ulici Železničná a Kraskovská, požiadala o pomoc aspoň jedného poslanca, ktorí 

spoločne s ňou upozorní občanov na neporiadok v predmetnej časti obce.  

Ďalej starostka obce informovala, že P. Kušpál spoločne s pracovníkmi menších obecných služieb už 

čistia a pripravujú „Náučný chodník SNP“, začali práce nad studničkou chodníkom do Rimavských 

Zalužian. Prvotný návrh na vchod na náučný chodník bol od rodinných domov pri Kuruovcoch. P. 

Kušpál prišiel s návrhom, že vstup na turistický náučný chodník by mohol začať pri studničke s pitnou 

vodou, kde by sme v budúcnosti urobili aj posedenie či prístrešok. Poslanci súhlasia s dobrým 

nápadom.  

Dňa 14.05.2022 bude výstup na Vepor, akcia spojená s obnovou sochy Jánošíka, pozvaní sú všetci.  

Ďalšou akciou je stavanie mája, poslanci sa postarajú stavanie mája a zoženú vhodnú brezu. Pred 

dátumom 07.05.2022 postavajú Vatru slobody, o drevo sa postará poslanec J. Kubaliak. Týmto akciám 

bude predchádzať akcia Výstup na Sinec, ktorý sa bude konať 30.4.2022. 

Starostka informovala o získaní dotácie vo výške 2 000 Eur od BBSK pre akciu „Juniáles 2022 – 

prišiel čas zabaviť sa zas“ a aj o získaní dotácie vo výške 1 000 Eur na pobytový letný tábor pre deti 

s názvom „Cesta za poznaním“. V rámci akcie Juniáles budú na ihrisku súťaže pre deti, animátori 

a predstavenia vrátane občerstvenia. V podvečerných hodinách bude zábava s reprodukovanou hudbou 

na námestí pri obecnom úrade, súčasťou ktorej bude aj varenie guľášu.  

Na pobytový letný tábor plánujeme vziať deti v posledný augustový týždeň na chatu Hámor, ktorá 

je v prevádzke, je obnovená s novými oknami dverami, zabezpečené bude stravovanie. Organizovať 

začali svadby, zábavy, oslavy. K dispozícii je 100 lôžok. Spolu s garantkou Komunitného centra boli 

prezrieť priestory a sú naozaj pekné. Žiadali sme 2 000 Eur avšak schválených nám bolo 1 118 Eur, 
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preto bude potrebné hľadať ďalšie zdroje financovania. Potrebovali by sme aspoň 1 800 Eur na to aby 

tábor bol plnohodnotný, spojený s výletom.  

Ďalšou akciou bude akcia občianskeho združenia Gotická cesta a obce Rimavská Baňa „Gotická 

cesta otvorená“, ktorá sa uskutoční od 12. – 13. augusta 2022.  

Na jeseň, začiatkom septembra 2022 plánuje obec Rimavská Baňa spoločne s obcou Lehota nad 

Rimavicou a obcou Rimavské Brezovo futbalový zápas.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 350/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 21 

K interpelácii nemali poslanci OZ žiadne otázky a preto pokračovali k záveru rokovania 23. 

zasadnutia.  

 

K bodu 22 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva,  starostka 

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

23. zasadnutie za ukončené o 19:50 hod. 

 

 

Overovatelia zápisnice:  
 

Ján Koreny 

 

 

Ján Kubaliak 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 


