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ZÁPISNICA 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 16.02.2022 (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 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. Žiadosť o odchodné podľa § 76 a) Zákonníka práce pre zamestnanca vo výške 1 328 Eur 

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

10. Zriadenie kontokorentného úveru, indikatívna ponuka ČSOB a návrh na predloženie 

preklenovacieho úveru na predfinancovanie investičných projektov 

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

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

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

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

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

Rimavská Baňa“ 

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

amfiteáter“ 

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

Baňa“ 

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

prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby“ 

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

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

v Malohonte  

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

21. Žiadosť o rekonštrukciu elektrického vedenia v hasičskej zbrojnici 

22. Žiadosti občanov 

23. Interpelácie poslancov  

24. Záver 

 

K bodu 1 a) 

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

16. februára 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. Privítala 

spoločne na prvom zasadnutí kalendárneho roku 2022 všetkých prítomných. V zmysle harmonogramu 

zasadnutí OZ, malo rokovanie 22. zasadnutia stanovené na 2. februára 2022, avšak z dôvodu 

oznámenia o neprítomnosti 4 poslancov v pôvodnom termíne, z príčin práceneschopností, karantény 

a z pracovných dôvodov bol určený náhradný termín, nakoľko by obecné zastupiteľstvo nebolo 

uznášania schopné.  
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Zdôraznila, že zasadnutie sa bude konať za dodržania aktuálnych epidemiologických opatrení. 

Privítala všetkých prítomných poslancov (podľa prezenčnej listiny), riaditeľa ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča 

Mgr. Eleka, odbornú pracovníčku Komunitného centra Rimavská Baňa p. Korenyovú a občana 

p. Vojteka. 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 práceneschopnosti 

a jeho zdravotného stavu. 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 Vladimír Foľk a Ján Koreny. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 333/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 2  

Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 22. zasadnutie aj návrh programu, 

ktorý obsahoval 23 bodov. Poslanci nemali na výzvu starostky obce žiadne pozmeňujúce návrhy 

k programu rokovania. Starostka obce predložila návrh na doplnenie programu bod č. 10 „Zriadenie 

kontokorentného úveru, indikatívna ponuka ČSOB a návrh na predloženie preklenovecieho úveru na 

predfinancovanie investičných projektov“ a o bode č. 16 rokovať súčasne s bodom 10. Ďalším 

návrhom bolo doplniť bod 8. „Žiadosť o odchodné podľa § 76 a) Zákonníka práce pre zamestnanca vo 

výške 1 328 Eur“ a rokovať o bodoch, ktorých predmetom je ŽS s MŠ plynule od bodu 7. Poslanci iné 

pozmeňujúce návrhy nemali a schválili znenie programu 22. zasadnutia bez výhrad.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 334/2022, 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. 335/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 4 

Pred rokovaním obecného zastupiteľstva o bode č. 4, najskôr požiadala prítomného občana p. 

Vojteka, aby predložil svoju žiadosť. P. Vojtek požiadal OZ o predaj nejakého pozemku od obce, 

na ktorom by si mohol postupne postaviť malý domček pre svoju rodinu. Svoju žiadosť odôvodnil tým, 

že od detstva býva v obci a do leta mu končí nájomný vzťah na ul. Hlavná, kde spolu s rodinou bývajú. 

Má záujem o odkúpenie časti pozemku na ulici Železničná pri rodinných domoch za železničným 

priecestím, smerom na ul. Kraskovská. Ide o nevyužitý pozemok pod rodinným domom rodiny 

Puškášovcov. Odsťahovať sa majú približne v mesiaci máj - jún 2022, potom nemá kde bývať. 

Poslanec J. Kubaliak, sa opýtal či p. Vojtek je oboznámený o pravidlách a postupoch spojených 

s predajom majetku obce, že je to časovo náročný proces.  

Starostka obce oboznámila, že o postupe bol žiadateľ informovaný. Oznámila, že sa jedná o veľkú 

parcelu a ak by mal záujem len o časť parcely bolo by najskôr potrebné geometrické zameranie na časť 

z tejto parcely, následne by bola vyhlásená verejná obchodná súťaž, v ktorej nie je možné obmedziť 

osoby, ktoré by sa chceli do súťaže prihlásiť, čoho rizikom je že pozemok vysúťaží niekto iný. Ďalšia 

vec je, že aby bola parcela rozdelená je to predmetom rokovania a uznesenia sa OZ. Ceny nehnuteľností 

sa dnes pohybujú v podstatne iných sumách ako kedysi. Zároveň ide o pozemky v blízkosti železníc. 

Starostka obce sa opýtala p. Vojteka, koľko plánuje do kúpy pozemku investovať a o akú výmeru by 

mal záujem. Pozemky, ktoré sme doposiaľ predávali boli pozemky predávané osobitným zreteľom, 

nevyužiteľnosť pre obec z dôvodu že boli priľahlé k rodinným domom kupujúcich a boli pre obec na 

iný účel nevyužiteľné. Samostatné pozemky zatiaľ obec v čase ako je ona starostkou nepredávala. 
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Zvažovali aj nad parcelou tzv. výhybňa na hornej ulici Repno o výmere 715 m2, ktorá pre p. Vojteka 

je veľká a stačí mu menší pozemok. 

Odpoveďou p. Vojteka bolo, že tu podnájom od súkromných osôb nevie nájsť a peniaze na kúpu 

bytu nemá, veril že si takto postupne rodinný domček postaví a dočasne by na parcelu postavil 

maringotku.  

Poslanci OZ, rokovali o možnostiach. Informovali, že do leta by predaj nebol reálne časovo možný, 

nakoľko je to záležitosť možno roka a viac, nakoľko predmetné pozemky musí obecné zastupiteľstvo 

najskôr vyhlásiť za prebytočný majetok. Poradili mu opýtať sa súkromných vlastníkov rodinných 

domov o možnosť prenájmu pre jeho rodinu. Táto možnosť by bola pre neho omnoho prijateľnejšia 

a rýchlejšia.  
 

Pred rokovaním 4 bodu pokračovala odborná pracovníčka KC M. Korenyová oznámila, dôvod jej 

prítomnosti. Záujmom komunitného centra je umožniť zapojenie sa do výzvy COOP Jednota „Podpora 

lokálnych komunít“, kde ide o inicializáciu občanov pri rôznych činnostiach so zameraním na obnovu, 

zveľadenie a zvýšenie atraktívnosti areálu Komunitného centra. Je potrebné zaslať aspoň 3 projekty. 

Nadácia COOP Jednota poskytne v prípade výberu 1 projekt a poskytne finančné prostriedky 

a realizáciu max. vo výške 6 000 Eur. Ak by nás vybrali hlasuje sa v predajniach COOP Jednoty v 

obci. Otázkou pre poslancov bolo, či podporujú takýto zámer na vypracovanie projektov.  

Starostka obce informovala, že zámer projektov je: 1. Vybudovanie altánku s detským ihriskom ako 

drobná stavba 2. Vybudovanie priestoru s liatou gumou a cvičiacimi strojmi, 3. Vytvorenie komunitnej 

záhrady a vyvýšených záhonov s posedením.  

Poslanci OZ nemali žiadne výhrady voči príprave a predloženiu projektov na výzvu nadácie COOP 

Jednota a pokračovali k predmetu rokovania 4 bodu o kontrole plnenia uznesení.  
 

Starostka obce vyhodnotila plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Informovala obecné 

zastupiteľstvo, že:  

Uznesením č. 313/2021 – OZ schválilo zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre odmeny 

zamestnancov v zmysle Dodatku č. 1 kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 o 800,00 Eur – 

uznesenie splnené – finančné prostriedky boli poukázané na účet ZŠ s MŠ J. Palkoviča. 

Uznesením č. 315/2021 -  OZ schválilo rozpočet obce na rok 2022 – uznesenie splnené – schválený 

rozpočet bol vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle. 

Uznesením č. 316/2021 – OZ schválilo odmeny poslancom v členom zboru pre občianske záležitosti 

pri obecnom úrade za rok 2021 – uznesenie splnené – odmeny boli vyplatené v mzdovom mesiaci 

12/2021 na začiatku mesiaca 01/2022.  

Uznesením č. 317/2021 – OZ schválilo Dodatok č. 1 VZN 6/2020 o financovaní materskej školy 

a školských zariadení zriadených obcou – uznesenie splnené – Dodatok bol zverejnený vyvesením dňa 

10.12.2021 a nadobudol účinnosť 1.1.2022. 

Uznesením č. 318/2021 – OZ schválilo Dodatok č. 1 VZN 4/2019 o poskytovaní finančnej sociálnej 

pomoci z rozpočtu obce – uznesenie splnené - Dodatok bol zverejnený vyvesením dňa 10.12.2021 

a nadobudol účinnosť 1.1.2022. 

Uznesením č. 319/2021- OZ schválilo Dodatok č. 2 VZN 3/2019 o určení výšky príspevku v 

materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou so zmenou výšky denného príspevku na 

režijné náklady iného dospelého stravníka v sume 2,24 Eur – uznesenie splnené - Dodatok bol 

zverejnený vyvesením dňa 10.12.2021 a nadobudol účinnosť 1.1.2022. 

Uznesením č. 320/2021 – OZ schválilo VZN č. 4/2021 o miestnych daniach na území obce – 

uznesenie splnené – VZN bolo zverejnené vyvesením dňa 10.12.2021 a nadobudol účinnosť 1.1.2022 

Uznesením č. 321/2021 -  OZ schválilo VZN č. 2/2021 o miestnych daniach na území obce – 

uznesenie splnené – VZN bolo zverejnené vyvesením dňa 10.12.2021 a nadobudol účinnosť 1.1.2022 

Uznesením č. 322/2021 - OZ schválilo VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľnosti na území obce – 

uznesenie splnené - VZN bolo zverejnené vyvesením dňa 10.12.2021 a nadobudol účinnosť 1.1.2022 

Uznesením č. 323/2021 – OZ schválilo odpísanie nevymožiteľných pohľadávok – čiastočne splnené 

– odpísanie pohľadávky za miestu daň z nehnuteľnosti vo výške 126,71 Eur po neb. p. O. Baloga je 

potrebné zo strany obce legislatívne doriešiť, nakoľko pohľadávka nebola prihlásená do dedičského 

konania. Všetky ostatné nevymožiteľné pohľadávky za tuhý komunálny odpad boli odpísané.  
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Uznesením č. 324/2021 – OZ schválilo realizáciu projektu „Novostavba chodníka v obci Rimavská 

Baňa“ a súhlasilo s vypracovaním a podaním žiadosti o NFP vrátane min. spoluúčasti – uznesenie 

splnené – vypracovaná žiadosť bola predložená v zmysle výzvy dňa 14.01.2022. Projekt je na kontrole 

a hodnotení. 

Uznesením č. 325/2021 – OZ schválilo návrh zmluvy na prevod vlastníctva obce v areály ZŠ s so 

SPF – uznesenie splnené – zmluva bola zo strany obce podpísaná a je na SPF, starostka obce overovala 

priebeh a všetko v rámci zmluvy je v poriadku, podpisovanie z ich strany v aktuálnom čase trvá dlhšie. 

Uznesením č. 326/2021 – OZ schválilo zámenu pozemkov s fi Agrokol, s.r.o. – uznesenie splnené  

Uznesením č. 327/2021 – OZ schválilo zámer kúpy pozemku pod chodníkom pri hasičskej zbrojnici 

od SPF – uznesenie v plnení – v deň rokovania geodet priniesol vyhotovený geometrický plán 

s oddelenou časťou pozemku pre chodník.   

Uznesením č. 330/2021 – OZ schválilo spolufinancovanie projektu „Obnovenie bojiska SNP – I. 

Etapa“ – uznesenie splnené – občianskemu združeniu Gemerské grúne bola poskytnutá finančná pomoc 

vo výške 660 Eur.  

K správe o plnení uznesení neboli od poslancov 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. 336/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 5 

K téme tohto bodu a o žiadosti veliteľa DHZo Rimavská Baňa bola informácia aj na 

predchádzajúcom 21. zasadnutí OZ, na ktorom poslanci spoločne poverili obec pripraviť návrh VZN 

o poskytovaní dotácií na rokovanie 22. zasadnutia. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce bol poslancom predložený pre jeho prerokovanie. Jeho obsahom sú aj podmienky 

žiadateľa na poskytnutie, kompetencie pri rozhodovaní o žiadostiach, rozsah dotácie, obsah zmluvy 

ako aj podmienky vyúčtovania. Rozhodovanie o žiadostiach je plne v kompetenciách obecného 

zastupiteľstva. V prípade schválenia bude vyvesený a po 15 dňoch od vyvesenia nadobudne účinnosť.  

Poslanci nahliadli do znenia návrhu a nemali žiadne výhrady voči zneniu návrhu a schválili ho. 

Na nasledujúce zasadnutie OZ bude možné rokovať o konkrétnych žiadostiach.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 337/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 6 

V tomto bode starostka obce informovala, že na námestí obce máme nový komponent a tým je Z-

Box, ktorý je prostriedkom na doručenie balíkov do 24 hodín 7 dní v týždni. Spoločnosť PACKETA 

Slovakia, s.r.o. Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 43 136 999 

ponúka mestám a obciam možnosť vybudovania a užívania samoobslužných výdajných a podacích 

miest so Zásielkovňou.  

Nakoľko sa jedná sa o poštovú službu pre využitie vo verejnom záujme pre občanov a návštevníkov 

obce poslanci jednohlasne schválili prenájom časti pozemku pre umiestnenie Z-Boxu o výmere plochy 

1 m2, za symbolickú sumu 1,00 Eur ročne.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 338/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 7 

K téme bodu o kontrole hospodárenia v ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča pri prevádzkovaní školskej jedálne, 

informovala poslancov OZ hlavná kontrolórka obce Rimavská Baňa Ing. Fabová. V súlade s plánom 

kontrolnej činnosti a požiadavkami zriaďovateľa obce Rimavská Baňa vykonala kontrolu, ktorú 

zamerala na hospodárenie zariadenia ŠJ – najmä v nadväznosti na určenie výšky režijných nákladov na 

prípravu jedla, kontrolu evidencie stravníkov, prihlasovania, vedenia preplatkov a nedoplatkov, úhrady 

poplatkov za mesiac september a október 2021. 

Oboznámila, že personálne obsadenie je 2,75 pracovníkov z toho 0,75 úväzok vedúca školskej 

jedálne a dva plné úväzky 1,0 má hlavná kuchárka a pomocná kuchárka. V školskej jedálni je 

prihlásených na stravu 86 stravníkov, z toho 16 dospelých, 2 cudzí, 17 z materskej školy, 21 žiaci 
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I. stupeň a 30 žiaci II. stupeň. V priemere sa varí denne 58 obedov, na porovnanie v roku 2019 to bolo 

priemerne 75 - 77 obedov. Účtovná evidencia je v súlade zo zákonom o účtovníctve. Účtovníctvo pre 

ŠJ zabezpečuje hospodárka školy p. Parobeková. Nevýhodou je, že hospodárka školy nie je 

v pravidelnom kontakte s vedúcou ŠJ z dôvodu jej pracovného zaradenia – odporúča preto minimálne 

1 krát do mesiaca odsúhlasovať príjmy a výdavky ŠJ, bankové účty – obraty a najmä zostatky zásob na 

sklade. Odporúčania hlavnej kontrolórky sú aby účtovníčka 1 krát mesačne vytlačila zo SW knihu 

došlých faktúr a bola súčasťou evidencie v ŠJ. Taktiež odporúča aby sa viedla evidencia dodacích listov, 

keďže objednávky sú vykonávané telefonicky a nie sú v evidencii a tieto dodacie listy sa kontrolovali 

s evidenciou zásob na sklade.  

V závere hlavná kontrolórka informuje, že neboli zistené porušenia vedenia evidencií a výberu 

poplatkov. Menšie nedostatky pri vedení evidencie  sú uvedené v odporúčaniach. Z dôvodu vysokých 

režijných nákladov a nízkeho počtu stravníkov obec každoročne dopláca na prevádzku ŠJ z vlastných 

príjmov. Je na zvážení a v kompetencii obecného zastupiteľstva ako pristúpi k riešeniu tohto problému.  

Starostka obce konštatovala že dotáciou o určení výšky príspevku materskej škole a školských 

zariadeniach zriadených obcou je platné aj na zariadenie školského stravovania. Obec poskytuje na 

režijné výdavky dotáciu vo výške 26 220 Eur/ročne, avšak podľa účtovníčky školy je potrebné pri 

terajšom personálnom obsadení školy 38 420 Eur čo je rozdiel cca 12 000 Eur na šk. rok 2021/2022. 

Obedov je cca 50 – 60, čo je nízky počet. Ak chceme zachovať zariadenie ŠJ, musíme to takto ustáť. 

Pri počte vydaných jedál sú náklady vysoké a je potrebné nájsť riešenia pri takto stúpajúcich režijných 

nákladoch na elektrinu, plyn, mzdy a pod.. P. Giertliová, pomocná kuchárka, dovŕšila dôchodkový vek. 

Riaditeľ základnej školy jej navrhol, aby do konca školského roka (Jún 2022) jej bol ponechaný úväzok 

na 2,5 hodiny denne. Takto pomôžeme finančne aj jej a zároveň sa znížia režijné náklady v ŠJ. Od 

apríla 2022 by sme zobrali výpomoc do kuchyne napr. cez projekty podpory zamestnanosti. Toto 

všetko je však len dočasným riešením. Na porovnanie informovala, že v roku 2016 obec prispievala 

v škole na prenesené kompetencie vo výške 35 000 Eur je rok 2022 a v tomto roku je to už sú 82 320 

Eur.  

Alternatívne možnosti do budúcna na udržania školskej jedálne je mať napr. len výdajňu jedla, alebo 

prenajať priestory s účelom spravovania ŠJ alebo zaradiť do menu ďalšie jedlá tak, aby sme 

namotivovali k zvýšeniu odoberaniu stravy aj ďalších cudzích stravníkov a aj našich seniorov. Táto 

cesta varenia viacerých jedál je dobrá avšak vybavenie zariadenia a malý priestor sú podľa vedúcej 

jedálne problémom. Ďalším problémom je trend znižovania počtu detí v miestnej škole, sú to nízko 

príjmové alebo rodiny v hmotnej núdzi. Platy pre zamestnancov podľa zákonníka práce a tiež aj pre 

zamestnancov vo verejnej správe sa zvyšujú, udržanie školskej jedálne je náročné. V decembri 

minulého roka poslanci OZ schvaľovali financie na stravovanie. Režijné náklady v zmysle všeobecne 

záväzného nariadenia obce uhrádzajú iba dospelý stravníci v sume aktuálne 2,24 Eur (z pôvodných 

v roku 2021 1,30 Eur), pričom skutočné režijné náklady na jedno jedlo boli v roku 2021 do konca 

septembra vo výške 4,21 Eur.  

Poslanec J. Kubaliak, čo v prípade ak nenájdeme osobu, ktorá bude pracovať cez projekt? Starostka 

obce spoločne s riaditeľom ZŠ veria, že sa nájde osoba na 6 – 9 mesiacov a takto bude aspoň dočasne 

vykrytý tento problém. Po ukončení projektu budeme opätovne hľadať pracovnú silu.  

Diskutovali o spôsobe fungovania jedálne formou výdajne, prenájmu a prevádzkovania jedálne 

iným subjektom. Ďalšou diskusnou témou bolo rozšírenie ponuky jedál a tým zvýšenie počtu 

stravníkov, avšak spoločne konštatovali, že na varenie viacerých jedál tam nie je dostatočný priestor 

ani vybavenie, avšak v prípade ak získame finančné prostriedky na automobil, zvýšime tak kvalitu 

poskytovaných služieb a možnosť donášky stravy zo školského zariadenia.  

Starostka obce konštatovala, že by zamestnankyne prišli o prácu, nech je to zariadenie akokoľvek 

na tom ťažko pre takýto počet stravníkov je stále funkčné. Minulý rok sme investovali do ŠJ na nákup 

kotla 4 000 Eur predtým sme zabezpečili nové riady a vybavenie. Zámerom starostky obce je zachovať 

zamestnanosť pracovníkov školskej jedálne.  

Rozprava o téme tohto bodu je rozsiahla a budú o nej priebežne rokovať. Na 22. zasadnutí zobrali 

správu a získané informácie na vedomie.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 339/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 8 

 V tomto bode informovala starostka obce o navýšenie dotácie na originálne kompetencie ZŠ s MŠ 

J. Palkoviča z dôvodu podanej žiadosti dlhoročnej pomocnej kuchárky p. Giertliovej o odchodné podľa 

§ 76 a Zákonníka práce, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a požiadala o starobný dôchodok. V zmysle 

zákonníka práce patrí odchodné zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku 

nároku na starobný dôchodok a sume najmenej jeho priemerného mesačného zárobku ak o odchodné 

zamestnanec požiada pred skončením pracovného pomeru alebo max. do desiatich pracovných dní po 

jeho skončení. Kolektívna zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme hovorí o navýšení výšky odchodného o jeden mesiac. Nakoľko prostriedky ZŠ s MŠ na 

vyplatenie odchodného nemá, žiada obec o financovanie odchodného vo výške 1 328 Eur CCP.  

Poslanci nemali žiadne výhrady k navýšeniu dotácie z opodstatneného dôvodu. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 340/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 9 

Prítomní rokovali o havarijnom stave odpadu v materskej škole a o zatekaní strechy telocvične ZŠ 

J. Palkoviča. Starostka obce na úvod tohto bodu informovala, že obec po havarijnom stave (odpadu 

v suteréne materskej školy) zabezpečila nákup materiálu na opravu. Oprava bude prebiehať počas 

jarných prázdnin, tak aby nebola obmedzená prevádzka. Rekonštrukcia MŠ s prístavbou financovaná 

z projektu neobsahovala výdavky kúrenie a odpady. Výmenu radiátorov sme financovali z vlastných 

zdrojov obce. Zároveň nebola zrekonštruovaná kanalizácia a kotolňa. Materiál na opravy 249,33 Eur 

plus opravné práce 170 Eur. Nakoľko tento výdavok nebol plánovaný je potrebné jeho schválenie.  

Ďalšou správou bol havarijný stav strechy telocvične, ktorá začala v severnej časti budovy zatekať, 

nie je jednoznačné, kde je porucha strechy, odkiaľ zateká. Počas suchých dní začalo cca 4 dni zatekať, 

situácia je urgentná.  

Poslanci Kubaliak a Foľk informovali, že nakoľko je strecha telocvične plytká, robilo to vždy 

problémy, keďže nie je jasné odkiaľ porucha je, možno bude potrebné zhodiť strechu, pretože potom 

dochádza len k priebežnému plátaniu.  

Riaditeľ ZŠ informoval prítomných, že ministerstvo školstva, má výzvu na poskytnutie prostriedkov 

na havarijné stavy školských zariadení, pokúsia sa požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov, 

pred tým je potrebné zistiť výšku opráv a potreby materiálu a osoby spôsobilej a skúsenej na odbornú 

ohliadku strechy, nech navrhnú aj spôsob riešenia. 

Spoločne sa dohodli, že poslanci sa prídu pozrieť na situáciu v telocvični, od pondelka 

nasledujúceho týždňa, nakoľko bude prebiehať dištančná výučba a nebudú tak zasahovať do výučby. 

Dohodli sa na termíne. Poslanec J. Kubaliak a J. Koreny s pánom riaditeľom spoločne ohliadnu 

priestory v pondelok 21.02.2022 ráno o 8:00 hod. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 341/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 10 

Po školských bodoch prešli k téme rokovania o zriadení kontokorentného úveru a o indikatívnej 

ponuke banky ČSOB, a.s.. Starostka obce informovala prítomných, že financujeme mzdové výdavky 

pracovníčiek komunitného centra a pracovných miest podporovaných úradom práce, ktoré nám až 

následne po podaní žiadostí o platbu refundujú. OTP Banka Slovensko, a.s. skončila. Táto banka obci 

poskytovala kontokorentný úver vo výške 20 000 Eur za účelom krátkodobého preklenutia obdobia 

bežných výdavkov. Predĺžili nám kontokorentný úver o jeden mesiac a to do 18.03.2022. Nakoľko 

pôvodnú banku kúpila banka ČSOB, a.s.. obec prešla s účtami do tejto banky, po 18.03.2022 bude 

uzatvorená nová zmluva o kontokorentnom úvere z bankou ČSOB, a.s., ktorá tento druh úveru 

poskytuje na dobu neurčitú.  

Poslanci prerokovali predmet bodu 10 schválili kontokorentný úver. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 342/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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Z dôvodu očakávaných výdavkov na realizáciu projektov, ktoré budú následne podporené 

z národných a európskych zdrojov oboznámila starostka obce o potrebe získania finančných 

prostriedkov na investičné akcie po dobu zúčtovania a refundácie výdavkov za stavebné práce a 

materiál schválených projektov. O predložených projektoch, aj o tých spred dvoch rokov sa až teraz 

dozvedáme o výsledkoch, schválili nám projekty koncom roka 2021 a schválené boli aj začiatkom 

kalendárneho roka 2022. Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa 35 454 Eur, 

Pódium – Amfiteáter 21 555,82 Eur; Automobil pre zvyšovanie kvality terénnych služieb v obci 

27 304,20 Eur; Spolu ide o investičné projekty v sume cca 84 000 Eur, spoluúčasť cca 3 200 Eur. 

V januári 2022 bola podaná aj žiadosť na Novostavbu chodníka v obci Rimavská Baňa v sume cca 

60 000 Eur. Všetky tieto projekty a s nimi spojené stavebné práce a nákup materiálu, musí obec zaplatiť 

z vlastných zdrojov, až následne nám budú na základe zúčtovania a žiadosti refundované. Kým sa obci 

poskytnuté finančné prostriedky vrátia na toto obdobie potrebujeme veľký obnos finančných 

prostriedkov, ktoré bez možnosti zriadenia preklenovacieho úveru pre samosprávy určeného pre 

investičné akcie obcí a miest nebude možné realizovať. Ďalej v rámci tejto správy informovala 

o získaných indikatívnych ponúk na tento zámer zatiaľ od BKS Banka, dňa 17.02.2022 má dojednané 

stretnutie v banke VÚB a na nasledujúce 23. zasadnutie OZ prinesie na prerokovanie minimálne 3 

ponuky bánk. Tieto ponuky budú predmetom rokovania o tej najvýhodnejšej pre nás na budúce 

zasadnutie.  

Spoločne konštatovali, že ide o preklenovací úver vo výške cca 100 000 Eur, je to veľká suma a síce 

úver nevyvoláva dôveru, tieto investičné akcie nevieme bez takejto pomoci realizovať. 

 

K bodu 11 

Poslanci pokračovali rokovanie správou o úrovni triedenia komunálnych odpadov a sadzby poplatku 

za uloženie odpadu na rok 2022. Starostka obce informovala o pozitívnej správe, s triedením odpadu 

občanov sme percentuálne na úrovni triedenia 52 %. Miera separovaného odpadu od komunálneho 

dopadu stúpla z pôvodných 28%. Poplatok za uloženie 1 tony odpadu bol v sume 27 Eur, z dôvodu 

zvýšenia miery separácie sa obcí zníži náklad na 15 Eur za tonu odpadu čo obci ročne ušetrí 500 Eur.  

Avšak konštatovala, že miera separácie bola aj v predchádzajúcich podobná avšak zmenou zákona sa 

triedenie železného odpadu začalo započítavať obciam adresne, t.j. podľa pobytu osoby, ktorá surovinu 

odovzdala. Všetky obce išli s mierou separácie nahor. Mestá, kde sú prevádzky zberní, budú mať mieru 

separácie z dôvodu adresnosti zberu nižšiu. Firmy, ktoré sídlia napr. v Rimavskej Sobote, v Revúcej 

majú povinnosť vydať potvrdenia o hmotnosti odovzdanej suroviny konkrétnym osobám. Na konci roka 

už sú k dispozícií informácie, koľko zberných surovín (kovy, železo, oceľ, hliník) priniesli občania obce 

Rimavská Baňa. V roku 2021 to bolo až 32 ton.  

Poslanci zobrali pozitívnu správu na vedomie. Poslankyňa Ing. Alcnauerová pripomenula, že 

v prípade takejto úrovni separácie, môže obec žiadať o dotáciu z envirofondu. Starostka obce 

informovala, že do roku 2016 obec o dotáciu žiadala od roku 2017 bol zmenený zákon a žiadať mohli 

obce a mestá s vyššou separáciou nad 30%. Tento rok zistíme podmienky na získanie dotácie a v prípade 

oprávnenosti budeme o ňu žiadať.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 343/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 12  

Starostka obce informovala o žiadosti na kúpu spoluvlastníckeho podielu obce na parcelách reg. E-

KN č. 78/5 a 78/6 v blízkosti pozemku rod. Kleinovej pri odbočke na novú IBV. Na úvod bodu 

oboznámila prítomných, že Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ukladá obci vykonávať prevody 

vlastníctva majetku obce, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 9a ods. 1) na základe obchodnej verejnej 

súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom (pri priamom predaji znalecký posudok) 

najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. 

Uvedeným ustanovením sa sleduje praktické naplnenie všeobecných povinností obce pri nakladaní a 

hospodárení s vlastným majetkom, uvedených najmä v § 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 

nezmenšený zachovať. 
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Táto žiadosť prišla od p. G. Medveďovej, ktorá má zámer postaviť si malý víkendový/rekreačný 

domček. Obsah žiadosti, ale napokon zmenila a do úvahy prichádza aj parcela C-KN č. 85/16 zastavané 

plochy a nádvoria 715m2 na ulici Repno tzv. výhybňa alebo parcely registra „C“ a to parc. č. 85/1 

ovocný sad vo výmere 972 m2 a parc. č. 86 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 473 m2, na ktorej 

parcele je postavená stavba rodinného domu so súpisným číslom 56 t.j. zelený dom. Tak isto jednali aj 

pri žiadosti p. Vojteka pri bode 4. V prípade vyhlásenia verejnej súťaže, môže mať o pozemok záujem 

ktokoľvek so zachovaním základného pravidla pri získaní pozemku t.j. najvyššia ponúknutá suma za 

nehnuteľnosť. Pri verejnej súťaži je možné určiť a zodpovedne zvážiť podmienky. Ďalej informovala, 

že keď si obec dala urobiť znalecký posudok pri parcelách v areáli ZŠ vo vlstníctve SPF ocenenie 

pozemku bol 2,50 €/m2 avšak SPF napriek znaleckému posudku predával obci nehnuteľnosť vo výške 

4,50 €/m2. 

Spoločne jednali o tom, že do nasledujúcich zasadnutí OZ obec pripraví verejnú obchodnú súťaž 

v rámci dobre pripravených podmienok súťaže. Jednou z podmienok predaj zakázaný na 10 rokov, 

alebo pri predaji predkupné právo obce, aby záujemcovia nenakupovali nehnuteľnosti len za účelom 

investovania, ale pre zámer o bývanie v obci. Spoločne poverili starostku obce pripraviť návrh na 

verejnú obchodnú súťaž so službou právneho poradenstva, nakoľko obec ešte žiadnu obchodnú súťaž 

na predaj nerealizovala. Téma bodu bude predmetom rokovania budúcich zasadnutí zastupiteľstva.  

 

K bodu 13 

Pokračovali v bode o návrhu na majetkové vysporiadanie parcely reg. C-KN č. 1993/14 o výmere 

94 m2 v správe Slovenského pozemkového fondu. Starostka obce objasnila, že sa jedná o vymeranú 

časť parcely o výmere vyše 1 000 m2. Ide o lokalitu chodníka pri hasičskej zbrojnici, ktorej žiadosť 

o NFP zo zdrojov EÚ je aktuálne predmetom kontroly a hodnotenia. V deň rokovania 16.02.2022 

geodet p. Čajko, priniesol vypracovaný geometrický plán na vysporiadanie parcely so SPF.  

Oznámenie starostky obce zobrali poslanci OZ na vedomie. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 344/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 14 

Starostka obce informovala o povolení vkladu pozemkov zamenených s fi Agrokol. Jedná sa 

o parcelu v areály základnej školy a pri futbalovom ihrisku.  
K uvedenému bodu programu neprijali poslanci uznesenie. 

 

K bodu 15 

Nasledovnou pozitívnou správou starostka obce informovala, že obci bolo doručené rozhodnutie 

o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu „Rekonštrukcia existujúceho parkoviska 

v obci Rimavská Baňa“. Žiadaná výška príspevku bola oprávnená, spoluúčasť obce je 1 772 Eur. 

Zmluva s poskytovateľom MAS Malohont je už podpísaná, čaká nás prvá kontrola verejného 

obstarávania. Procesom verejného obstarávania sa stala víťazom fi Strabag, s.r.o.. O postupe bude obec 

poslancov naďalej informovať. 

Poslanci OZ zobrali pozitívnu informáciu na vedomie. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 345/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 16 

Ďalšou dobrou správou bolo oznámenie o vydanom rozhodnutí o poskytnutí nenávratných 

finančných prostriedkov na projektu „Výstavba zastrešeného pódia – amfiteáter“ 21 555,82 Eur tento 

projekt je bez spoluúčasti obce. Zatiaľ máme len rozhodnutie, čakáme na zmluvu. Po podpise zmluvy 

bude možná realizácia projektu hodnoteného od roku 2019.  

Stromy v lokalite za obecným úradom, kde bude výstavba prebiehať bol pozrieť arborista p. Ing. 

Rapčan, zhodnotil a upraví ich v priebehu do konca mesiaca. Obec bude vďačná pri súčinnosti 

a dohliadaní nad stavbou aj zo strany poslancov OZ.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 346/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 17 

Starostka obce v bode 17 novými informáciami oboznámila prítomných o postupe v rámci podanej 

žiadosti na poskytnutie NPF na projekt „Novostavba chodníka v obci Rimavská Baňa“. Projekt bol 

predložený dňa 14.01.2022 v súlade so zámerom výzvy Ministerstva vnútra SR.  

Obec žiadala o súhlas k plánovanému zámeru výstavby chodníka popri ceste II. triedy č. 2777 v 

katastrálnom území Rimavská Baňa, ktorý plánuje realizovať po majetkovom vysporiadaní parcely 

časti parcely registra E-KN č. 278 druh pozemku záhrada vo výmere 1033 m2 vo vlastníctve 

nezisteného vlastníka Urbáni Ján r. Urbáni, spoluvlastnícky podiel 1/1, ktorý je zapísaný na LV č. 471 

(CKN č. 1993/14, výmera 94 m2) v správe Slovenského pozemkového fondu. Zámer vybudovať 

chodník je z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti chodcov v časti obce Rimavská Baňa a rieši zlú situáciu 

vo frekventovanej časti obce. Nakoľko máme spracovanú projektovú dokumentáciu k predmetnej 

stavbe, žiadali sme o vyjadrenie k plánovanému zámeru Slovenský pozemkový fond. V projekte boli 

už predložené územné rozhodnutie a stavebné povolenie.  

Na predložený projekt obec dostala už aj spätnú väzbu od poskytovateľa Ministerstva vnútra SR. 

Požiadavka bola na doplnenie bezbariérovosti nie len pri prechode pre chodcov, ale aj v časti vstupoch 

a výstupoch z chodníka. Ďalšou požiadavkou bolo o rozpísanie agregovanej položky pri verejnom 

osvetlení a zaslanie vyjadrenia a odôvodnenia od projektanta k žiadanému navýšenému benchmarku 

nad finančný limit. V zmysle výzvy bol benchmark vo výške 115 €/m2, ten je možné navýšiť o 30 % 

v prípade opodstatnenej odôvodnenia napr. z dôvodu nevyhnutnosti stavebno-technických úprav. V 

časti výstavby chodníka je hlboký rigol a je nevyhnutná úprava terénu vrátane zabezpečenia oporným 

múrom zo zábradlím pre bezpečnosť a tiež odvodnenie chodníka. Celkový rozpočet stavby je o 8 275 

€ vyšší ako banchmark 115 €/m2. Veríme, že predloženým odôvodnením nám poskytnú finančný limit 

a zvýšenie 30 % benchmarku a že procesom verejného obstarávania dôjde k poníženiu sumy oproti 

stanoveného rozpočtu projektanta.  

Poslankyňa Mgr. Dovalová mala otázku, či bude novostavbou zúžená vozovka cesty. Odpoveďou 

starostka obce informovala, že nie vozovka zúžená nebude. Chodník bude vybudovaní po pravej časti, 

vytvoríme nový priestor o šírke 1,5 m chodníka, pietne miesto ostane ponechané.   

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 347/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 18 

V predmetnom bode starostka obce vyzvala zamestnankyňu Ing. Oravcovú, aby informovala 

o opätovnej výzve Ministerstva vnútra SR s cieľom zvýšenia zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí 

žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) 

v obciach s prítomnosťou MRK. Zamestnankyňa Oravcová oboznámila prítomných o zámeroch výzvy. 

Vyhlásená bola 12.01.2022 1. termín hodnotiaceho kola bol 28.01.2022 termín uzavretia výzvy 

14.03.2022 avšak uzavretie nastane vyčerpaním vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe 

rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov alebo z 

dôvodu potreby zmien podmienok poskytnutia príspevku, resp. ich optimalizácie, ako aj vhodnejšieho 

nastavenia výzvy. Oprávnenými žiadateľmi sú len tie obce, ktoré vedia deklarovať a popísať 

poskytovanie služieb MOPS na svojom území pre minimálny počet 80 príslušníkov MRK a ktoré mali 

alebo majú stále uzatvorenú zmluvu o NPF na poskytovanie MOPS v predchádzajúcich výzvach z r. 

2017 alebo 2018. Výhodou tejto výzvy je možnosť poskytnutia NFP vo forme zálohových platieb t.j. 

finančné prostriedky na mzdy a paušálne výdavky by boli poskytnuté vopred. Ďalšou výhodou v rámci 

tejto výzvy je že podmienka odpracovania 15 pracovných dní pre oprávnenie refundácie mzdy už 

neexistuje. Ďalej informovala, že náplňou práce nových MOPS by boli pôvodné činnosti spojené s 

posilnením miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania 

protispoločenských konaní, zníženie absencii pri dochádzke žiakov miestnej školy, udržiavanie 

verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia, monitorovanie bezpečnosti v obci 

a zahŕňali by aj činnosti tzv. zeleného aspektu t.j. preventívne opatrenia, osveta správneho nakladania 

s odpadmi, ochrana životného prostredia a zamedzenie tvorby nelegálnych skládok, upozorňovanie na 

zákaz vypaľovania trávy, údržba zelene a pod.  

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=aedf72d5-99c3-4bed-bcde-d71596e78c86
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=aedf72d5-99c3-4bed-bcde-d71596e78c86
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=aedf72d5-99c3-4bed-bcde-d71596e78c86
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Starostka obce informovala o možnosti získania pracovnej sily na obdobie 15 mesiacov, pričom pri 

bežných projektoch pomocou UPSVaR  podporujúcich aktívne opatrenia na trhu práce je možnosť 

zamestnať osoby na 6. – 9. mesiacov a to už so spoluúčasťou 40 %. Pri realizácii predmetného projektu 

je potrebná spoluúčasť 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

Poslanci OZ začali diskusiu k tejto téme, vyjadrili súhlas s potrebou zamestnancov, ktorí budú 

pomáhať obci. Avšak pokladajú za dôležitú podstatu vstupu do projektu výber zamestnancov, tak aby 

si možnosť zamestnania vážili a svoju prácu si zodpovedne plnili. Upozornili, že pôsobenie hliadky 

často vyvolávalo pobúrenie občanov nad ich postávaním a klebetením v obci, či doprevádzaním 

rodinných príslušníkov v pracovnom čase. Poslanci pripomenuli situácie, kedy členovia hliadky, len 

postávali a bez vyzvania nepomohli. Po dlhej diskusii napokon rozhodli o podaní ŽoNFP pre projekt 

a 5% spoluúčasť. S tým že v prípade úspešnosti projektu pri hodnotení bude prebiehať výberové 

konanie, ktoré ho sa aj poslanci OZ chcú zúčastniť ako členovia výberovej komisie.   

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 348/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 19 

Spoločne pokračovali v bode 19 s informáciou na tému vypracovania projektovej dokumentácie pre 

stavebné konanie, vypracovanie položkovitého zadania – výkazu výmer a podrobného rozpočtu stavby 

pre realizáciu akcie „Rekonštrukcie stavby evanjelickej fary v Rimavskej Bani pre účely vybudovania 

turistického informačného centra Gotickej cesty v Malohonte“. Fi PROART z Levíc rieši projektovú 

dokumentáciu, pred dvoma týždňami boli na ohliadke a zameraní budovy fary. Z Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu sme získali dotáciu 5 000 Eur na vypracovanie tejto dokumentácie, spoluúčasť obce 

je v sume 1 250 Eur. Po predložení kompletnej projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu stavby 

budeme hľadať zdroje financovania na rekonštrukciu budovy.  

Poslanci OZ zobrali aj túto informáciu na vedomie.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 349/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 20 

Téma bodu 20 bola o oboznámení poslancov OZ o smernici starostky obce o zabezpečovaní 

stravovania zamestnancov obce Rimavská Baňa, ktorá bola vypracovaná z dôvodu zmeny znenia 

zákonníka práce § 152 o stravovaní. Nakoľko zamestnanci obce Rimavská Baňa sa rozhodli stravovať 

formou poskytovania finančného príspevku na stravovanie. Informovala aj o tom, že od mája 2022 sa 

chystá zmena zákona o cestovných náhradách, ktorou bude zvýšená výška stravnej jednotky.  

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 

V tomto bode bola prerokovaná žiadosť p. Kušpála, člena DHZO Rimavská Baňa o kontrolu 

elektrického vedenia v Hasičskej zbrojnici. Pán Kušpál oboznámil o probléme s elektrickým prúdom, 

ktorý sa nedal nahodiť, istič nefungoval a tak zavolal p. L. Belka. Starostka obce informovala, že pri 

rekonštrukcii zbrojnice sa elektroinštalácia nevymieňala a vedenie ostalo pôvodné a je možno otázka 

času, kedy bude potrebné toto vedenie z uvedeného dôvodu vymeniť. Pri rekonštrukcii boli k dispozícii 

finančné prostriedky vo výške 30 000 Eur, na rekonštrukciu elektroinštalácie by v tom čase dotácia 

nepostačovala avšak ani v tomto čase finančne nie je priestor. P. Belko spolu s p. Kušpálom vidia 

riešenie vo výmene vodičov. Skrinka sa menila, kvôli revízií po rekonštrukcií a kolaudácií.  

Poslanci p. Foľk a p. Kubaliak, konštatovali, že v hasičskej zbrojnici sú využívané len radiátory na 

vykurovanie a mraziaci box, boiler nie je zapnutý a tak by bolo najskôr zistiť dôvod prečo ističe 

vyhadzuje, nakoľko chyba možno nie je v ističi.  

Poslanec p. Koreny informoval, že s ističmi v HaZZ bol problém aj predtým možno tomu je už aj 

15 rokov. Revíziu je potrebné urobiť každých 5 rokov. Rozhodli, že v prípade opakovania problému 

bude vykonaná revízna kontrola.  
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K bodu 22 

V bode 22 poslanci mali priestor na oboznámenie o podnetoch či žiadosticah od občanov. Ku dňu 

22. zasadnutia nemali žiadne podnety či žiadosti.  

Odborná pracovníčka KC M. Korenyová, informovala prítomných, že nasledujúcu stredu 

23.02.2022 komunitné centrum organizuje fašiangový sprievod s deťmi a majú v pláne prísť aj na 

obecný úrad, preto pozvanie adresovala prítomným poslancov.  

 

K bodu 23 

K interpelácii nemali poslanci OZ žiadne otázky a preto pokračovali k záveru rokovania 22. 

zasadnutia.  

K bodu 24 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva,  starostka 

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

22. zasadnutie za ukončené o 19:45 hod.. 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Vladimír Foľk 

 

 

Ján Koreny 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 


