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ZÁPISNICA 
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 01.06.2022 (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 
 
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. Žiadosť Združenia rodičov a priateľov školy (ZRPŠ) o finančnú pomoc na úhradu poplatkov za 

vedenie účtu 
6. Správa zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných 

funkcionárov 
7. VZN o evidencii pamätihodnosti obce Rimavská Baňa 
8. Mandátna zmluva  na výkon obstarávateľskej činnosti a sprostredkovanie spracovania 

územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a Doplnky Územného plánu č.1 obce Rimavská Baňa 
9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021 
10. Záverečný účet obce Rimavská Baňa za rok 2021 
11. Predaj  majetku vo vlastníctve obce KN C 85/1 ovocný sad o výmere 972 m2, KN C 86 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 473 m2, rodinný dom súpisné číslo 56 postavený na parcele KN C 86 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 473 m2 

12. Určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí Obce Rimavská Baňa na nové 
volebné obdobie r. 2022 - 2026 

13. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Rimavská Baňa na nové volebné obdobie r. 2022- 
2026 

14. Žiadosť o finančnú podporu DPO SR 
15. Žiadosť o spolufinancovanie oplotenia pri fare 
16. Množstvový zber tuhého komunálneho odpadu 
17. Juniáles 2022 
18. Informácia o stave príprav a rozpracovanosti projektov a projektových dokumentácií 
19. Žiadosti občanov 
20. Interpelácie poslancov  
21. Záver 

 

K bodu 1 a) 
Dvadsiateštvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa, ktoré sa konalo dňa 

1. júna 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.  

Na úvod privítala všetkých prítomných poslancov (podľa prezenčnej listiny) a privítala hlavnú 
kontrolórku obce Ing. Fabovú. 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 v dôsledku úrazu. 
 
K bodu 1 b) 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená Ing. Jana Oravcová a za overovateľov zápisnice a uznesení 
poslancov: Vladmír Foľk a Ján Koreny. 
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Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 369/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

V úvode starostka obce oboznámila o priebehu účasti p. Ľ. Olšiaka, na zasadnutiach obecného 
zastupiteľstva a s tým spojený postup. V zmysle § 25 ods. 1 písm. b.) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanec je povinný zúčastňovať sa za zasadnutí 
obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený. § 25 písm g.) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého mandát poslanca zaniká, ak sa 
počas jedného roka nezúčastní na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Lehota začína plynúť od 
poslednej reálne preukázateľnej účasti poslanca, (podľa prezenčnej listiny), od tohto dátumu sa počíta 
365 dní. Na zánik mandátu nemá žiadny vplyv to, či ide o objektívnu skutočnosť alebo subjektívne 
okolnosti. Právne je bezpredmetné, či sa poslanec ospravedlňuje, alebo nie.  K zániku funkcie poslanca 
nie je potrebné žiadne rozhodnutie orgánu obce. Ak dôjde k takej situácii, uvoľní sa mandát poslanca 
a volebná komisia určí náhradníka na uvoľnené miesto poslanca obecného zastupiteľstva. Starosta do 
15 dní po tom, čo zanikol mandát túto skutočnosť oznámi so zverejním na úradnej tabuli obce. Následne 
vyzveme náhradníka či sa ujíma a nastupuje na uvoľnené miesto poslanca. Náhradník prevezme 
osvedčenie o tom, že sa stal poslancom a na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva môže zložiť 
sľub.  

Starostka obce k informáciám dodala, že neprítomnosťou na 24. rokovaní zasadnutia OZ je to presne 
1 rok, čo sa nezúčastňuje a nevykonáva poslanecký mandát, a tým mu podľa zákona a pravidiel mandát 
zaniká. Podľa výsledkom komunálnych volieb v roku 2018 je ďalším náhradníkom v poradí p. Kuruová, 
ktorá bola s počtom hlasov za poslancom J. Korenym. Do konca volebného obdobia sú podľa 
harmonogramu už len 2 zastupiteľstvá. P. Kuruová, bude oboznámená a vyzvaná na prijatie mandátu. 
Ďalšími v poradí kandidátov – náhradníkov sú M. Korenyová a následne p. R. Gaži.  

Prítomní poslanci OZ konštatovali, že harmonogram zasadnutí OZ je každý rok vopred známy, 
nakoľko s pravidelnosťou schvaľujú harmonogram na nasledujúci rok, opakovane už v decembri. 
Navrhli telefonicky osloviť aj p. Olšiaka a osobne ho za prítomnosti aspoň dvoch z poslancov korektne 
s danou skutočnosťou a informáciou oboznámiť. Poslankci Ing. Alcnauerová, J. Koreny, a J. Kubaliak 
spolu s p. starostkou by boli prítomní.  

 
K bodu 2  

Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 24. zasadnutie aj návrh programu, 
ktorý obsahoval 20 bodov. Poslanci nemali žiadne pozmeňujúce návrhy k programu rokovania. 
Starostka obce navrhla poslancom zmenu programu.  

Tému pôvodného bodu č. 9 vypustiť z dôvodu, že schvaľovanie „Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica na roky 2023 – 2027 s výhľadom do roku 
2030“ ešte nie je možné z dôvodu, že do PHSR obce z mikroregiónu ešte dopĺňajú svoje projektové 
zámery.  

V deň zasadnutia, prišla „Žiadosť od Združenia rodičov a priateľov školy (ZRPŠ) o finančnú pomoc 
na úhradu poplatkov za vedenie účtu“. Rokovanie schválili doplniť o túto tému v bode 5.   

Ďalším schváleným doplneným bodom v poradí 6, bude oboznámenie so „Správou zo zasadnutia 
komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov“. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 370/2022, 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. 371/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
 
 



3 

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

zastupiteľstvo, že:  
Uznesením č. 356/2022 – OZ schválilo na žiadosť DHZ Rimavská Baňa dotáciu – uznesenie 

nesplnené – dotácia nebola poskytnutá z dôvodu zatiaľ nepodpísanej zmluvy s predsedom DHZ 
Ing. Struhárom, ktorý kvôli pracovným povinnostiam na obecný úrad zatiaľ zmluvu neprišiel podpísať.  

Uznesením č. 358/2022 -  OZ schválilo preklenovací úver  – uznesenie splnené – na tri plánované 
investičné akcie je uzatvorená Zmluva č. 22/2022 s VÚB, a.s. je platná, zverejnená a účinná.  

Uznesením č. 359/2022 – OZ schválilo zvýšenie dotácie  pre ZŠ s MŠ J. Palkoviča o 2 763,10 Eur 
– uznesenie splnené  – dotácia na originálne kompetencie v zmysle Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa, bola základnej škole poukázaná na bankový účet.  

Uznesením č. 362/2022 – OZ poverilo starostku obce na získanie cenových ponúk za odstránenie 
stavby a likvidáciu odpadu zo stavby – uznesenie splnené – cenová ponuka na búracie práce 
a spracovanie odpadu pri starej škole ul. Repno, je vo výške 9 800 Eur. Cenovú ponuku predložil p. 
Agócs. Obec ešte Žiadosť stavebnému úradu na povolenie k búracím prácam k predmetnej stavbe nie 
je doručená, z výšky cenovej ponuky, budú o tejto téme poslanci ešte hovoriť.  

Uznesením č. 365/2022 – OZ schválilo zámer vybudovania oplotenia areálu ZŠ z južnej strany a 
opravu oplotenia z južnej strany areálu materskej školy – uznesenie nesplnené – prebieha konanie 
medzi obcou a SPF s vysporiadaním pozemkov v areály ZŠ a budúcimi stavebnými pozemkami. 
Aktuálne ja podpísaná zmluva so SPF a zajtra (2.6.2022) bude podaný návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností v prospech a do vlastníctva obce. Po zápise do katastra sa bude v areály medzi ZŠ robiť 
geometrický plán na zlúčenie rozdrobených parciel a vytýčenie hraníc pre stavebné pozemky.  

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. 372/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 
K bodu 5 

V doplnenom bode starostka obce informovala o doručenej e-mailovej žiadosti predsedníčky 
združenia rodičovskej rady pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča, ktorá žiada o príspevok 30 € na pokrytie 
finančných výdavkov spojených s vedením bankového účtu zriadeného pre účel prijímania 2% zo 
zaplatených daní. Účelom vyzbieraných 2 % daní minulý rok použili na nákup lavíc do altánku, nákup 
tlačiarne, chrániče na matrace. Aj tento rok by mali záujem zakúpiť materiálo-technické vybavenie.  

Poslanci OZ nemali výhradu a schválili poskytnutie dotácie pre pokrytie finančných nákladov za 
vedenie účtu. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 373/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 6 

Poslanec J. Kubaliak v doplnenom bode 6, ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri 
Obecnom zastupiteľstve v Rimavskej Bani konštatoval, že 4. zasadnutie komisie sa tento rok konalo 
dňa 27.05.2022, za prítomnosti predsedu a dvoch členov komisie: P. Rapčan, Mgr. Dovalová. 
Dôvodom zasadnutia, bolo vykonanie kontroly „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov verejného funkcionára“ – starostky obce Mgr. Eleny Polóniovej za rok 2021 
zo dňa 13.04.2022. Komisia spoločne po oboznámení sa s oznámením konštatovala, dodržanie termínu 
doručenia a splnenie podmienok uložených Zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  

Predseda komisie informoval, že členovia jeho komisie jednohlasne hlasovali o kladnom výsledku 
kontroly bez nedostatkov.  

Prítomní poslanci zobrali správu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu na vedomie. 
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 

K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 374/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 7 
Starostka obce, pri téme tohto bodu oboznámila prítomných o minulo-mesačnej (05/2022) 

významnej udalosti. Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte sa stali jednou z dvanástich 
lokalít, ktorým Európska komisia udelila prestížne ocenenie Značka Európske dedičstvo (European 
Heritage Label). Toto ocenenie sa udeľuje lokalitám symbolizujúcim spoločnú európsku históriu, 
kultúru a hodnoty, na ktorých stojí európska integrácia a do dnešného dňa ho získalo 60 lokalít z 22 
európskych krajín. Radí sa k popredným medzinárodným programom na podporu kultúrneho dedičstva 
podobne ako Svetové dedičstvo UNESCO alebo Kultúrne trasy Rady Európy. Ocenenie Európskeho 
dedičstva získal Štítnický okruh: Štítnik, Ochtiná, Koceľovce, Plešivec; Jelšavský okruh: Chyžné, 
Kameňany, Rákoš, Šivetice a aj náš Rimavský okruh: Kraskovo, Kyjatice, Rimavská Baňa, Rimavské 
Brezovo. Ocenením začína akcia a snaha, kde by sa mali kostoly nie len sprístupniť širšej verejnosti 
ale aj nájsť finančné prostriedky na ich zveľaďovanie. Ministerstvo kultúry plánuje vyčleniť celkom 
osobitnú kapitolu pre tieto účely.  

Starostka obce oboznámila prítomných, že kazetový strop je zrekonštruovaný ale jeho váha je 
väčšia ako pred reštaurovaním. Potrebné je zľahčenie krovu a strechy. Výmena strechy na Gotickom 
kostole v Rimavskej Bani bude prebiehať na jeseň tohto roku.  

V nadväznosti na ocenenia je významným krokom a možnosťou pre obce určenie a zápis 
pamätihodností obce. Predložila obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia obce Rimavská Baňa o evidencii pamätihodností obce, ktoré majú významné 
historické, spoločenské, krajinné, urbanistické, architektonické, vedecké, technické, výtvarné alebo 
umelecko – remeselné hodnoty, kombinované diela prírody a človeka či historické udalosti, názvy 
ulice, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce a nie sú zriadené do 
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky.  

Návrh VZN určuje pravidlá pre zápis pamiatok, rozhodovanie o zápise, ako aj spôsob vedenia 
evidencie pamätihodností. O prijatí zápisu do evidencie pamätihodností obce, budú rozhodovať 
výlučne poslanci obecného zastupiteľstva obce. V prípade zhody nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov OZ bude pamätihodnosť do evidencie zaradená.  

Poslanci nemali k predloženému návrhu VZN, žiadne výhrady. Zámerom obce je zaradiť do 
evidencie pamätihodností stavbu evanjelickej fary pod kostolom. Starostka obce informovala, že v máji 
bola na stavbu evanjelickej fary vypracovaná projektová dokumentácia s finančnou podporou OOCR 
Gemer. Účelom rekonštrukcie bude vybudovanie TIC Gotickej cesty v Malohonte. Zaradenie stavby 
do pamätihodností obce bude mať za následok aj možnosť zachovania pôvodných charakteristických 
prvkov a zjednodušenie prísnosti energetickej úspornosti budov. Celkový rozpočet a náklady na 
realizáciu stavby je 374 611,09 €. Konštatovala, že problémom a najväčšou položkou rozpočtu sú 
úpravy povrchov, podláh súvisiacich s nevyhnutnosťou vyriešenia odvodnenia budovy a zníženia jej 
prirodzenej vlhkosti. Projektant navrhuje na prízemí odvodniť budovu priamo v jej vnútri, takto sa 
realizuje odvodnenie väčšiny pamiatok.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 375/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 
K bodu 8 

Témou ďalšieho bodu bolo rokovanie o uzatvorení Mandátnej zmluvy na výkon obstarávateľskej 
činnosti a sprostredkovanie spracovania územnoplánovacej dokumentácie, zmeny a doplnky 
Územného plánu č. 1 obce Rimavská Baňa.  

Starostka obce konštatovala, že málo firiem v okolí vykonáva tieto činnosti. Fi A-U-Planstav, s.r.o. 
Rimavská Sobota, ktorá tvorí územný plán aj pre mesto Rimavská Sobota vyjadrila záujem 
o spracovanie územného plánu ako aj o jeho dohľad. Ďalej prítomných oboznámila, že fi v ponuke 
poskytuje dohľad na spracovaním návrhu, zabezpečenie prerokovania návrhu, vyhodnotenie 
pripomienok dotknutých obcí, orgánov štátnej správy, fyzických a právnických osôb, dohodnutie 
návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy odovzdanie pokynu spracovateľovi územnoplánovacej 
dokumentácie na dopracovanie v zmysle vyhodnotenia pripomienok, príprava podkladov na 
schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, správy o prerokovaní územnoplánovacej 
dokumentácie, návrh uznesenia o schválení, návrhu VZN, ktorým sa vyhlási záväzná časť 
územnoplánovacej dokumentácie, príprava materiálu na preskúmanie Okresným úradom v Banskej 
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Bystrici podľa § 25 stavebného zákona a príprava materiálu na prerokovanie a schválenie v mestskom 
zastupiteľstve. Cenová ponuka firmy je vo výške 3 350 €. Je v nej zahrnuté: Zabezpečenie spracovania 
1 600 €, Spracovanie strategického dokumentu 500 €, Výkon činnosti súvisiacich s obstarávaním ÚP 
dokumentácie na základe poverenia starostky obce je 1 250 €.  

Hlavná kontrolórka obce informovala, že konateľ spoločnosti Ing. arch. Baran z Fi A-U-Planstav, 
s.r.o. vykonával na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote pozíciu hlavného architekta.  

Ing. Alcnauerová informovala, že fi ERSTAT z Banskej Bystrice robila územný plán obci Rimavské 
Zalužany. Starostka obce informovala prítomných, že s firmou komunikovala avšak vzhľadom na 
veľké množstvo objednávok a kapacity fi ERSTAT nestíha vypracovanie územného plánu podľa 
predstáv obcí.  

Poslanci OZ mali otázku, či v rámci volebného obdobia 2018-2022 bude územný plán možné 
schváliť. Starostka obce dúfa, že v tomto volebnom období sa dokumentácia stihne schváliť najmä 
kvôli lokalite a rozdelenia areálu Základnej školy na nové stavebné pozemky v obci.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 376/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 9 a k bodu 10 

V tomto bode odovzdala slovo starostka hlavnej kontrolórke, ktorá prítomných poslancov osobne 
oboznámila o stanovisku k Záverečnému účtu obce za rok 2021, 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 kontroly 
plnenia rozpočtu a predloženého záverečného účtu obce Rimavská Baňa, vypracovaného externou 
účtovníčkou Ing. Lojkovou. Konštatovala, že záverečný účet bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako 
aj na webovom sídle.  

Plnenie rozpočtu boli s úpravami, ktoré sa vykonali 3 x v priebehu roka schválenými rozpočtovými 
opatreniami v mesiacoch 06/2021, 08/2021, 10/2021.  

Zhodnotila, že z celkového rozpočtu príjmov tvoria príjmy obce bez rozpočtovej organizácie 
751 708,97 €, čo predstavuje plnenie 96,97 %. Bežné príjmy boli vo výške 686 151,80 € a tvorili ich 
najmä podielové dane 224 978,01 €, na porovnanie z r. 2020 to bolo 209 157,18; dane z nehnuteľností 
a miestne poplatky stúpli na 27 913,88 v r. 2020 = 24 723,32 €; nedaňové príjmy  z prenájmu, správne 
poplatky a iné nedaňové príjmy 12 798,72 €  v r. 2020 = 9 500,33 €. Granty a transfery bez ktorých by 
činnosť obce bola náročná boli prijaté vo výške 420 461,19 € v r. 2020 to bolo 358 364,89 € a tvorili 
ich najmä účelovo viazané prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – školstvo, matrika a ďalšie 
činnosti obce ako projekty zamestnanosti, hmotná núdza, miestna občianska poriadková služba, 
podpora koordinačných a implementačných kapacít, národný projekt služieb komunitného centra, 
prostriedky na testovanie COVID, dobrovoľný hasičský zbor obce, dotácia BBSK pre rozvoj 
športových talentov, projekt letného tábora a iné. Najväčší podiel na transferoch majú finančné 
prostriedky na školstvo 274 330 €. Hlavná kontrolórka kontrolovala účelovosť využitia grantov 
a transferov a posúdila ich súlad. Kapitálové príjmy boli vo výške 57 544,85 €, z toho na rekonštrukciu 
predškolského zariadenia 54 916,85 € príjmy z predaja pozemkov 2 628,00 €. Príjmové finančné 
operácie tvorili prevod nevyčerpaných prostriedkov dotácií z roku 2020. Príjmy ZŠ s MŠ boli vo výške 
15 917,09 € výrazný rozdiel oproti r. 2020 26 986 € a tvoria ich príjmy z projektov UPSVaR, z vratiek, 
stravné a za služby. Nižšie plnenie vlastných príjmov rozpočtovej organizácie t.j. ZŠ s MŠ oproti r. 
2020 bolo spôsobené vplyvom zatvorených škôl a pandemických opatrení, neplatili sa poplatky do 
ŠKD ani do ŠKJ. Z celkových bežných príjmov obce tvoria účelovo viazané finančné prostriedky 61 % 
grant a transfery a na bežnú činnosť obce ostalo v roku 2021 265 690 €. Polovica príjmov zo 
751 708,97 € prejde administratívne cez účtovníctvo obce ale sú určené a zasielané.  

Bežné výdavky obce vo výške 271 003,09 € v r. 2020 boli 231 755,10 € tvoria 37 % z celkových 
výdavkov. Výdavky školy sú vo výške 371 448,66 €  v r. 2020 boli 378 727,45 € tvoria 50 % celkových 
bežných výdavkov. Bežné výdavky obce boli použité najmä na bežnú činnosť samosprávnych funkcií 
t.j. výkon obecného úradu napr. mzdy zamestnancov, prevádzka, energie, materiál, likvidácia odpadu, 
kultúrne a športové služby, osvetlenie obce, údržba komunikácií, projekt MOPS, projekt OP EVS 
podpora implementačných kapacít a iných projektov zamestnanosti, tiež na výkon prenesených 
kompetencií – matrika, doprava, stavebný úrad. Bežné výdavky obce podľa klasifikácie mzdy 
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105 249,20 € (zamestnanci, projekty zamestnanosti z UPSVaR, MOPS, projekt podpora 
koordinačných a implementačných kapacít), odvody z miezd 58 540,02 €, tovary a služby v podobe 
energií, materiálu, údržby, prepravy, dopravné, služby odvoz a likvidácia odpadu a podobne, bežné 
transfery 3 741,85 € (transfery a granty pre 12 subjektov a 348,60 € z rozpočtu pre dôchodcov nad 70 
rokov.   

Ďalej informovala, že finančné operácie vo výške 14 186,79 € tvorili splátky úverov. Kapitálové 
výdavky boli vo výške 81 490,15 € a boli použité na rekonštrukciu a prístavbu MŠ a odkúpenie 
pozemkov.  

Poplatky a úroky z čerpania kontokorentného úveru boli 986 € za rok.  
Finančné prostriedky na rezervnom fonde k 31.12.2021 0,00 €, čerpanie vo výške z počiatočného 

stavu 1 008,61 € bolo použité na vysporiadanie pozemkov v areály ZŠ  a na sociálnom fonde 570,45 € 
s využitím prevažne na stravovanie zamestnancov. Iné fondy obec netvorí. Hospodárenie  rozpočtu 
obce vrátane finančných operácií je v prebytku + 29 497,37 €, z toho hospodársky výsledok bez 
finančných operácií je prebytok + 35 671,84 €. Z prebytku hospodárenia je potrebné vylúčiť 
nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 28 542,39 €, ktoré sa použijú v r. 2022. Takto 
upravený prebytok v sume + 954,68 €. HK prebytok odporúča použiť na tvorbu rezervného fondu.    

Skonštatovala a zhodnotila, že hospodárenie obce je dobré, zdravé aj vďaka zapájania sa do rôznych 
projektov napriek zdĺhavým procesom a náročnosti, avšak bez nich sa budú obce len ťažko vyvíjať 
nakoľko vlastné daňové príjmy sú obmedzené a sociálna situácia obcí je ťažká, náklady na školy stále 
rastú a obec bez projektov má malé finančné prostriedky na iné ako bežné výdavky potrebné na rozvoj, 
výstavbu, budovanie služieb. Dôležitá je aj spolupráca obcí a aktivity mikroregiónu.  

Starostka obce informovala, že k projektovaniu bude osobitný bod zasadnutia. Ďalej  informovala 
prítomných, že máj a jún 2022 boli ťažké obdobia z dôvodu, že príjem zo štátu v podobe podielových 
daní v tom období boli len 8 000,00 Eur z toho obec dofinancováva pravidelne mesačne na 
originálnymi kompetencie na fungovanie MŠ, ŠKD, ŠKJ mesačne 6 400,00 €.  

Návrh použitia prebytku z hospodárenia poslanci OZ schváli použiť v roku 2022 na 
spolufinancovanie investičných projektových akcií a to na projekt „Rekonštrukcie existujúceho 
parkoviska v obci Rimavská Baňa“, ktorého realizácia stavebných prác je plánovaná cca začiatok júla 
po dodaní materiálu, na ktorý dodávateľská firma STRABAG čaká. Koniec stavebnej akcie by mala 
byť podľa informácií firmy max do konca augusta 2022. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 377/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 11 

Spoločne pokračovali bodom o pripravenej verejnej obchodnej súťaže, vypracovanú za pomoci 
právneho poradenstva. Jedná sa o nehnuteľnosť rodinného domu na ulici Repno vo vlastníctve obce KN-
C č. 85/1 ovocný sad o výmere 972 m2, KN-C č. 86 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 473 m2 na 
stojí rodinný dom so súpisným č. 56, bývalý rodinný dom rodiny Belkovej neskôr Pokošovej. Prítomní 
schválili vyhlásenie súťaže a nasledovný harmonogram: Vyhlásenie 03.06.2022 (Piatok), Ukončenie 
17.06.2022 od 14:00 hod., Vyhodnotenie 22.06.2022, obhliadka je možná v lehote do 15.06.2022. 
V prípade úspešnosti uchádzača Uzatvorenie kúpnej zmluvy do 30 dní od schválenia predaja predmetu 
verejnej obchodnej súťaže na nasledujúcom 25. zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

Poslanci spolu rokovali o záväzných podmienkach súťaže, ktorými sú: predaj nehnuteľnosti výlučne 
na účely bývania v rodinnom dome; kúpa nehnuteľnosti v celku; v prípade viacerých návrhov 
uchádzačov bude víťazný návrh s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou; minimálna kúpna cena návrhu 
11 000 €, ponuky s nižšou sumou budú zo súťaže vylúčené; povinnosť zloženia zábezpeky 1 000 € na 
účet obce najneskôr do dňa ukončenia súťaže; neúspešným uchádzačom bude zábezpeka vrátaná, 
úspešný uchádzač doplatí ponúknutú cenu do 30 dní od schválenia návrhu uchádzača obecným 
zastupiteľstvom; kupujúci s kúpnou cenou uhradí obci náklady súvisiace s vypracovaním kúpnych 
zmlúv t.j. právnym poradenstvom a vkladom na OÚ RS vo výške 240,00 €; kupujúci berie na vedomie, 
že obec bude mať predkupné právo k predmetu súťaže do 31.12.2027 v prípade predaja a to za rovnakú 
kúpnu cenu ako došlo k predaju, bez ohľadu na výšku vnesených nákladov do nehnuteľnosti; obec má 
právo spätnej kúpy v prípade ak kupujúci účastník nezačne predmet verejnej obchodnej súťaže užívať 
na trvalé bývanie do jedného roka od nadobudnutia vlastníctva a to  za rovnakú kúpnu cenu ako došlo 
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k predaju predmetu verejnej obchodnej súťaže účastníkovi, bez ohľadu na výšku vnesených nákladov; 
kúpna cena bude uhradená na účet obce pred podpisom Kúpno-predajnej zmluvy.  

Hlavná kontrolórka mala otázku na to, či obecné zastupiteľstvo určí členov hodnotiacej komisie. 
Starostka obce informovala, že zriadená komisia otvorí ponuky, overí právne predloženie návrhu a 
splnenie všetkých záväzných podmienok súťaže, následne komisia predloží obecnému zastupiteľstvu 
správu o zápise, zápisnicu. Bude len v kompetencií obecného zastupiteľstva návrh prijať alebo neprijať, 
záujemcovia sú. Sú to aj občania priamo z tej ulice. Verejnú obchodnú súťaž realizuje obec po prvý krát, 
spoločne vyjadrili rešpekt nad jej rozhodovaním a výsledkoch. 

Spoločne pokračovali určovaním osôb z radu poslancov, minimálne 3 osôb, kto bude v komisii pri 
otváraní návrhov a kontrole splnenia podmienok verejnej obchodnej súťaže, nakoľko prichádza leto 
a sním spojené aj dovolenkové obdobie. Podľa harmonogramu je potrebná prítomnosť na otváraní 
22.06.2022.  

Poslankyňa Mgr. Dovalová informovala, že v ten termín bude mať klasifikačnú poradu. Konštatovali, 
že poslanec P. Rapčan bude s pravdepodobnosťou naďalej PN. Poslankyňa Ing. Alcnauerová v ten 
termín nemôže. Komisiou pri otváraní ponúk budú teda poslanci J. Koreny, J. Kubaliak a V. Foľk.  

Poslanci mali otázku, čo v prípade ak najvyššia ponúknutá suma bude od uchádzačov, ktorý nebudú 
dôveryhodní a je možné, že na ulici Repno, predajom takým osobám vzniknú rovnaké konflikty na ulici 
ako v čase bývania v dome rod. Pokošovej.  

Starostka obce informovala, že obecné zastupiteľstvo prijíma alebo neprijíma návrh uchádzačov, 
poslanci majú možnosť zamietnuť aj všetky návrhy a ukončiť verejnú súťaž bez predaja. Následne je 
možné opätovné vyhlásenie výzvy.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 378/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 
K téme nehnuteľností na ulici Repno prítomní rokovali aj o nehnuteľnosti takzvanej „starej školy“, 

ktorú obec odkúpila od rodiny Ultisovej. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci rokovali 
o odstránení stavieb so súpisným číslom 37 a 38 stojacích na parcelách registra C-KN č. 56/1 a 56/2. 
Aktuálny technický-stav budovy je zlý a stavbu nie je možné využívať na bývanie. V dome nie je 
zavedená vodovodná prípojka ani elektrina, plyn. Majetok vyhlásili na 23. zasadnutí za prebytočný a 
súhlasili s odstránením stavby pre účely rozvoja a zámerov obce. Poslankyňa Ing. Alcnauerovú 
poverená úlohou zistiť cenovú ponuku firiem informovala o zisteniach. Po zohľadnení toho, koľko má 
nehnuteľnosť v takomto stave hodnotu je cena stavebného búrania, pomerne veľmi vysoká. Po 
ohliadke a rokovaní s p. Agócsom cena za búracie práce, vytriedenie stavebného odpadu, zdrvenie 
materiálu a odstránenie je vo výške 9 800 €. Kamenivo dokážu zomlieť. Podľa informácií p. Agocsa 
ide o vývoz odpadu približne 20 áut kameniva. Obec musí odpad odstrániť v zmysle predpisov, 
zrúcaninu rozobrať, stavebný odpad zhodnotiť, použiteľný materiál možno použiť, zvyšok odpadu ide 
na skládku alebo recykláciu.  

Spoločne konštatovali, že po zohľadnení sumy, za ktorú obec túto nehnuteľnosť odkúpila t.j. 
3 500 €, odstránenie tejto stavby možno nie je tou správnou cestou. Je na zvážení či na túto 
nehnuteľnosť nebude vhodné napr. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže.  

O tejto téme budú poslanci ešte rokovať.  
 

K bodu 12  
Prešli k bodu 12, v ktorom pokračovali v rokovaní zasadnutia s témou volieb do orgánov 

samosprávny obcí tzv. komunálne voľby. V súlade s § 166 ods. 3 zákona národnej rady SR č. 180/2014 
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva je povinnosť určiť počet volebných obvodov a v zmysle 
§ 11 ods. 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, obecnému 
zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred voľbami aj počet poslancov na celé volebné obdobie rokov 2022 
– 2026. Starostka obce informovala, že počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov 
podľa citovaného ustanovenia zákona o obecnom zriadení, od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 
poslancov.  

Poslanci OZ rokovali o určení počtu poslancov na nasledujúce funkčné obdobie 2022 – 2026. 
Prítomní konštatovali, že oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu 2014 - 2018 stúpol počet 
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poslancov z 5 na 7 a tento počet naďalej schválili ponechať, z dôvodu väčšej účasti pri rokovaní a 
schvaľovaní v prípade neprítomnosti, niektorých.  

Prešli k vyjadreniam poslancov o tom, či plánujú kandidovať na nasledujúce obdobie. Poslanec J. 
Koreny, J. Kubaliak a poslankyňa Mgr. Dovalová sa vyjadrili, že kandidovať na poslanca budú. Ostatní 
ešte popremýšľajú.  

Opýtali sa na počet potrebných podpisov v prípade kandidatúry nezávislého kandidáta na poslanca, 
starostu obce. Starostka obce informovala, že v prípade kandidatúry je v našej obci potrebných 100 
podpisov voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obci podľa zákona č. 180/2014 Z.z. príloha č. 1.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 379/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 13 

Ďalej sa v rokovaní pokračovalo na tému volieb. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť 
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce. 
Avizovaný termín konania volieb je 29.10.2022 a 90 dní by vychádzalo pred plánovaným termínom 
konania nasledujúceho zasadnutia, preto je potrebné rozhodnúť už teraz.  

Starostka obce informovala že rozsah úväzku zvoleného starostu obce na nasledujúce volebné 
obdobie môže byť od 0,3 do 1.  

Poslanci obecného zastupiteľstva neschválil žiadnu zmenu úväzku na nasledujúce volebné obdobie 
a určili plný úväzok (1) pre starostu na celé funkčné obdobie 2022 – 2026. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 380/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 
K bodu 14 

V tomto bode podal poslanec J. Koreny informáciu o žiadosti na finančnú podporu Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR. V sobotu 28.05.2022 sa ako zástupca zúčastnil na valnom zhromaždení DPO 
SR vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa koná raz za 5 rokov. Na za schôdzi volili nové zastúpenie ako 
aj program do budúcnosti. DPO SR má problémy s financovaním a žiadajú jednotlivé samosprávy 
o podporu vo výške 0,10 centov na obyvateľa. Poslanec, ktorý je členom DHZO Rimavská Baňa a tiež 
členom DHZ oboznámil s informáciami, že snahou a zámerom DPO je zabezpečenie možnosti 
poistenia posádky pri zásahoch avšak poisťovne zatiaľ neponúkajú takýto produkt poistenia.  

Starostka obce informovala prítomných, že obyvateľov obce Rimavská Baňa je 533 čo predstavuje 
finančnú pomoc 53,30 €. Rok 2022 je rokom osláv 100. výročia založenia Zemskej hasičskej jednoty 
na Slovensku. Zo zohľadnením na toto výročie spoločne prerokovali výšku poskytnutia pomoci 
a rozhodli prispieť DPO finančnou podporou 100,00 €.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 381/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 
Starostka informovala, že na činnosť a akcieschopnosť DHZO obec je ročné plnenie z rozpočtu vo 

výške cca 6 000 € z toho 3 000 € je dotácia DPO SR a 3 000 € financuje obec z rozpočtu na pohonné 
látky, energie, materiál, tovar, členské, poistné, teda bežné výdavky ktoré nie je možné hradiť z dotácie 
DPO. 
 
K bodu 15 

Ďalšou témou bola informácia o žiadosti na spolufinancovanie sa pri oplotení fary zo severnej časti. 
So žiadosťou prišiel p. V. Medveď, ktorý spoločne s rodinou býva v priľahlej nehnuteľnosti vedľa 
budovy fary. P. V. Medveď a I. Jankovičovou s buduje oplotenie medzi pozemkami a požiadal obec, 
ako nájomcu a užívateľa, o príspevok na oplotenie, ktoré ho stojí cca 600 €.  

Starostka obce informovala, že pred realizáciou tejto akcie obec dala vytýčiť hranice pozemkov. Za 
vytýčenie hraníc obec zaplatila 300 €. P. Medveď žiada o spolufinancovanie jeho oplotenia nakoľko 
sa dozvedel, že obec rozhodla spolufinancovať oplotenie medzi MŠ a rod. domom Bagačkovcov. 
Vyzvala poslancov o žiadosti rokovať.  
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Poslanci mali otázku, či cirkev ako vlastník nepristúpi k spolufinancovaniu. Starostka obce 
konštatovala, že p. Medveď využíval priestor nehnuteľnosti za farou ako príjazd k ich nehnuteľnosti 
z čoho vznikal spor s cirkvou.  

Poslanci OZ sa napokon nezhodli na spolufinancovaní, ako spolufinancovanie zhodnotili to, že obec 
zabezpečila vytýčenie hraníc geodetom vo výške 300 €. 

 
K bodu 16 

Téma bodu šesťtnásť bola na rozsiahlu diskusiu, ktorá bude pokračovať aj nasledujúce zasadnutia 
OZ. Starostka obce požiadala obecné zastupiteľstvo aby do budúcna popremýšľali nad myšlienkou 
zmeny výberu poplatku za komunálny odpad tzv. množstevný zber TKO, nazývaný aj ako žetónový 
zber. Priebeh množstevného zberu prebieha kúpou určitého množstva žetónov na začiatku 
kalendárneho roka. Obyvateľom firma zabezpečujúca odvoz TKO zber vykoná len pred rodinnými 
domami, ktoré majú kontajner/kuka nádobu označenú žetónom.  

Príkladom je Obec Čerenčany, Obec Horné Zahorany, ktoré prešli tiež pod tento zber. Cena jedného 
žetónu je cca 3 € a je možné ich počas roka dokupovať. Je potrebné pred zavedením rokovať s firmou 
Brantner Gemer. Obce po zavedení takéhoto množstevného zberu znížili zber odpadu. Po dlhých 
rokoch zberu tradičnou formou a úspešným percentuálnym zvyšovaním separovaného odpadu by bolo 
popremýšľať nad zmenou systému a ukázať, tým čo separujú spravodlivejšie riešenie. Obec pôvodne 
do tohto systému nechcela ísť a to z dôvodu skutočnosti rizika tvorby čiernych skládok. V obci sú 
domácnosti, ktoré naozaj neplatia poplatky tak dlho ako je starostka obce vo funkcii. Nedoplatky týchto 
osôb sú nevymožiteľné, fi im vývoz odpadu zabezpečuje a obec a obyvatelia na nich doplácajú.  

Brantner Gemer realizuje vývoz odpadu v našej obci aktuálne tak, že občania pokiaľ nádobu 
vyložia, firma bez ohľadu na to, že kupa nie je plná, má napr. len 2 kg, považujú ju za plnú a rátajú 
obci automaticky 19 kg.  

Prítomní konštatovali, že spomenuté obce nemajú také množstvo neplatičov či občanov 
neprispôsobivších čo sa týka separácie. V niektorých domácnostiach v obci majú vyložených na jeden 
zber aj 6 kúp, je diskutabilné či tieto smeti neskončia mimo obce na skládkach.  

Poslankyňa Ing. Alcnauerová, navrhla pravidelne oboznamovať a učiť občanov, že pokiaľ kupu 
nemajú plnú, nech ich nevykladajú. Zavedením nového systému žetónového zberu sa podľa nej 
v zložení obyvateľstva v obci aké máme, s veľkou pravdepodobnosťou budú tvoriť skládky a 
neporiadok.  

Starostka obce informovala, že aj počas výkonu práce členov MOPS boli obyvatelia pravidelne 
oboznamovaní avšak občania aj napriek týmto informáciám vykladajú aj poloprázdne kupy. Projekt 
miestnej občianskej poriadkovej služby v novej III. etape, ktorej aktivity majú začať od 01.07.2022 sú 
so zameraním tzv. „zeleného aspektu“. Edukácia a osveta obyvateľov o nakladaní s odpadom a riešenia 
týchto problémov sním spojených, budú súčasťou výkonu prác nových členov MOPS.  

Fi Brantner Gemer má aj smetiarske auto s vážením ale na bežný zber odpadu v obciach ich 
nepoužívajú. Podľa návrhu novely zákona mali mať spoločnosti povinnosť zabezpečiť vybavenie 
zberných vozidiel so systémom na váženie každej nádoby, termín účinnosť sa ale odložil. 
 
K bodu 17 

V ďalšom bode zasadnutia prítomní spoločne plánovali organizáciu obecnej akcie s názvom 
„Juniáles 2022 – prišiel čas zabaviť sa zas“ s finančnou podporou BBSK, ktorú schválili poslanci 
samosprávneho kraja vo výške 2 000 €. Ide o projekt v zmysle VZN 25/2014 s účelom na akcie vo 
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK. Juniáles sa bude konať na futbalovom 
ihrisku dňa 02.07.2022. V doobedných hodinách bude akcia zameraná na rodiny s deťmi a mládež, 
naplánované sú súťaže pre deti, vystúpenie kaukliara Šaška Fjodora s jeho Show na hran(i)e, ktorý 
bude počas dňa zabávať návštevníkov. Sprievodnou akciou bude počas dňa nafukovací hrad, výstava 
dravco a neskôr aj vystúpenie Sokoliarov Kanátovcov z Mojína. Zabezpečené bude občerstvenie, pitný 
režim od Lubajovocov, budú aj talianské palacinky pre deti zadarmo. S finančnou podporou BBSK 
obec zakúpila dva drevené mobilné stánky, na výstavy miestnych regionálnych výrobcov/umelcov, 
jeden z nich bude použitý na odmeny za úspešné splnené súťaže detí, tak ako sú na to deti už tradične 
zvyknuté a na ktoré sa tešia. Večer od 19:00 hod. bude pri námestí pri obecnom úrade tanečná zábava 
s D.J. Poslanci sa dohodli, že pre organizátorov celodennej akcie bude varený guľáš. P. Foľk príde 
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guľáš navariť. Návštevníci si guľáš budú môcť zakúpiť. Pitný režim pomôžu zabezpečiť Lubajovci. 
Akcia má začiatok od 9:00 hod. prítomní sa dohodli, že ako dobrovoľníci prídu už o 7:00 hod. ráno.   

 
K bodu 18 

Ďalším bodom bolo oboznámenie prítomných a verejnosť o stave príprav a rozpracovanosti 
projektov a projektových dokumentácií. Starostka obce oboznámila prítomných o projektovej 
dokumentácii na „Rekonštrukciu Evanjelickej fary v Rimavskej Bani pre účely vybudovania 
turistického informačného centra Gotickej cesty v Malohonte“. Autorom projektovej dokumentácie je 
Fi Pro Art, vypracovali ju zodpovedný projektanti pod vedením Ing. Zsolt Papp, Ing. Arch. Lukáš 
Kusý. S p. Ing. Pappom sa zameriava na stavby podobného typu a obec s ním nadviazala spoluprácu 
po odporúčaní a skúsenostiach ThDr. Janky Mihálikovej. Cena za vypracovanie projektovej 
dokumentácie bola 6 250 € na financovanie dokumentácie sme získali dotáciu vo výške 5 000 € vďaka 
úspešnému projektu predloženého na OOCR Gemer. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
bola vypracovaná v Máji 2022. Zrekonštruovaná budova má slúžiť ako galéria a infocentrum Gotickej 
cesty v Malohonte. Rozpočet stavby prevýšil očakávanú sumu a je vo výške 374 611,09 Eur s DPH, 
realizáciou verejného obstarávania je možné, že cena klesne.  

Ďalej v správe o projektových činností obce informovala zamestnankyňa, ktorá je zamestnancom 
obce prostredníctvom projektu „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho 
rozvoja v okrese Rimavská Sobota“ financovaného z Operačného programu efektívna verejná správa. 
Obec Rimavská Baňa je jediným partnerom projektu Mesta Hnúšťa a spoločne je na projekt 
vytvorených 5 pracovných miest z ktorého jedno pracovné miesto patrí obci Rimavská Baňa a štyria 
zamestnanci sú zamestnancami mesta Hnúšťa. Cieľom projektu a náplňou práce projektu je tvorba 
zber, spracovanie a aktualizácia dát pre rozvoj regiónu, vypracovanie projektových zámerov ažiadostí 
o dotácie, granty, NFP pre obce vrátane implementácie projektov, spolupráca pri vypracovaní 
projektových zámerov a spolupráca s Mestom Hnúšťa, komunikácia a spolupráca s obcami, tvorba 
informačného systému regionálneho rozvoja.  

Projekt „Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa“ projekt v rámci výzvy 
MAS Malohont. Výška poskytnutých prostriedkov 30 136,73 €. Odovzdanie stavby prebehlo s fi 
STRABAG, s.r.o. dňa 9.05.2022, plánovaný začiatok realizácie – koniec Mája 2022 – v máji prebehlo 
označenie/vytýčenie staveniska. Dňa 01.06.2022 priniesli na stavbu stroje. Po skontaktovaní sa 
s firmou STRABAG však z dôvodu nedostupnosti potrebného materiálu začnú s prácami až koncom 
mesiaca. Samotná realizácia stavby by podľa majstra stavby mala byť hotová cca do mesiaca. Týždeň 
pred začatím výkonu prác budú obecný úrad kontaktovať a parkovisko bude pre bežné požívanie 
uzatvorené. Poverený stavebným dozorom na stavbe je znalec p. Ing. Jaroslav Hecko. 

Projekt „Osobný automobil pre zvyšovanie kvality terénnych služieb v obci Rimavská Baňa“ 
projekt v rámci výzvy MAS Malohont. Výška poskytnutých prostriedkov 25 935 €. Projekt bol 
predložený v Októbri 2021 a schválený 04.03.2022. Výsledok realizovaného verejného obstarávania 
je bez pochybení. Kúpna zmluva s víťaznou firmou AUTO VIBA, s.r.o. nadobudla účinnosť po 
kontrole obstarávania dňa 06.05.2022. Firma najneskôr do 6 mesiacov je povinná dodať vysúťažený 
automobil Citroen Berlingo SHINE PureTech 130 S&D EAT8. Dodávateľ po informáciách výrobcu 
vozidla podal obci oznámenie, že termín dodania je cca 26 týždeň (koniec Júna) z dôvodu nedostatku 
materiálu – polovodičov k výrobe.  

Projekt „Náučný chodník bojiska SNP“ ktorého nositeľ projektu je občianske združenie Gemerské 
grúne, je už zrealizovaný, náučný chodník slúži pre svoj účel. Prostredníctvom DoVP p. Kušpál 
spoločne s p. V. Danin p. M Fizoľom v Marci 2022 chodník vyčistili, pripravili ho na svoje využitie. 
Päť náučných a opisných informačných tabúľ bolo osadených pred dvoma týždňami. V spolupráci 
s občianskym združením Gemerské Grúne a obcou Rimavské Zalužany plánujeme oficiálne otvorenie 
náučného chodníka približne v mesiaci september/október 2022. 

Projekt „Novostavba chodníka v obci Rimavská Baňa“ v rámci vyhlásenej výzvy MV SR Podpora 
dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie). V januári 2022 bola 
predložená žiadosť o NFP. Žiadosť bola na základe výzvy doplnená vo Februári 2022. Rozpočet 
projektanta 60 503,18 €, vo februári prebehlo verejné obstarávanie a rozpočet projektu bol znížený 
na víťaznú cenu 55 200 €. S fi P.M.P. Stavby, s.r.o. Kokava nad Rimavicou obec podpísala Zmluvu 
o dielo, ktorá bude účinná až po rozhodnutí o schválení/neschválení projektu poskytovateľom MV SR. 
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Ide o úsek vybudovania chodníka od mosta pri hasičskej zbrojnici po Komunitné centrum. Čakáme na 
výsledok hodnotenia a následne v prípade úspešnosti predložíme Verejné obstarávanie na štandardnú 
ex-post kontrolu.  

Projekt „Systém duálneho vzdelávania“ prebieha v spolupráci s Obchodnou akadémiou Rimavská 
Sobota. Obec realizuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania pre získavanie praxe 
žiačky druhého ročníka a to každý pondelok. Žiačka je šikovná a pomáha obci pri rôznych 
jednoduchších bežných administratívnych prácach, zverejňovaní povinných dokumentov, vedení 
evidencií, a podobne. Nasledujúci školský rok bude u nás vykonávať prax počas dvoch pracovných 
dní. 

Projekt „Miestna občianska poriadková služba v obci Rimavská Baňa III. etapa“ v rámci výzvy 
MV SR z OP ĽZ s názvom  Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK 
poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou 
MRK. Žiadosť o NFP obec odoslala 11.3.2022. Rozhodnutie o schválení a poskytnutí NPF bolo 
doručené už 05.04.2022. Pôvodne sme žiadali o realizáciu projektu počas 15 mesiacov t.j. od 07/2022 
do Septembra 2023 podľa výzvy. Sprostredkovateľský orgán však oznámil, že možnosť realizovať 
projekt z dôvodu konca programového obdobia 2014 – 2022 je maximálne do Júna 2023. Výška 
poskytnutej NFP 39 410,07 € vzhľadom na úpravu doby realizácie projektu suma NFP pozostáva z 
32 841,72 € na personálne výdavky (CPP zamestnancov) plus paušálne výdavky 6 568,35 na ostatné 
výdavky projektu napr. OOPP, základné vybavenie, energie, pomôcky, stravné, telekomunikačné 
služby 39 410,07 €. Koncom apríla 2022 sme poskytli súčinnosť MV SR pre vypracovanie návrhu 
zmluvy. V mesiaci jún 2022 bude prebiehať po spracovaní dokumentácie podľa projektu, výberové 
konanie na obsadenie troch pozícii, jedného koordinátora a dvoch členov MOPS.  

Nadácia COOP Jednota, mala vyhlásenú výzvu na získanie grantu na podporu lokálnych komunít. 
Obec dňa 31.3.2022 zaslala do nadácie tri žiadosti do oprávnenej výšky max 6 000 Eur na jeden 
projekt. „Športový areál v Komunitnom centre v obci Rimavská Baňa“ vybudovanie plochy s liatou 
gumou v areáli komunitného centra Rimavská Baňa a nákup fitness strojov. „Altánok „oddychová 
zóna“ s detským ihriskom v Rimavskej Bani“ výstavba altánku  s príslušenstvom a detského ihriska 
s krytým pieskoviskom. „Komunitná záhrada v Komunitnom centre Rimavská Baňa“ na zhotovenie 
vyvýšených záhonov, výsadba estetickej zelene vrátane zostavy na posedenie pre návštevníkov centra. 
K projektom sme dostali správu, o neposunutí do ďalších kôl. Prihlásených bolo V rámci 6. ročníka 
neboli v okrese Rimavská Sobota podporené žiadne projekty z nadácie. V banskobystrickom kraji bola 
do hodnotenia posunutá obec Pohronská Polhora. 

Predložený projekt bol aj do nadácie SPP, ktorá mala vyhlásenú výzvu na podávanie žiadostí na 
podporu komunít. Obec predložila projekt s názvom „Spájanie generácií v komunitnom centre“ 
nakoľko žiadaná výška mohla byť max do 3 000 Eur žiadali sme na vybudovanie ihriska s liatou gumou 
s výmerou 98 m2 pre rôzne druhy aktivít, cvičenie, fitnes tréningy a podobne v areáli KC. 

 V októbri 2021 boli žiadané dva projekty v rámci poskytovania dotácií z prostriedkov vlastných 
príjmov BBSK na rok 2022. Oba projekty boli úspešné. Projekt „Letný Tábor - Cesta za poznaním“ sa 
realizovať sa bude na konci mesiaca august 2022 v poskytnuté nám boli prostriedky vo výške  1118 € 
potrebujeme dofinancovanie s iných zdrojov nakoľko nám výška nedokáže pokryť celkové náklady na 
ubytovanie, stravovanie, pracovníčky, cestu, zdravotníka. Ubytovanie bude v revitalizovanej Chate 
Hámor – Kokava nad Rimavicou.  

V  nadväznosti na finančnú situáciu sa obec zapojila aj do vyhlásenej výzvy na predkladanie 
žiadosti v oblasti komunitného života na Podporu aktivít zameraných na rozvoj komunitného života po 
pandémii. Dotácia od predsedu Úradu vlády SR. Názov projektu s názvom „Letný tábor s cestou za 
poznaním hasičskej tradície obce Rimavská Baňa“, s oživením programu letného tábora s myšlienkou 
a nápadom zosúladiť tábor s hasičskou tradíciou v obci a návštevy (zájazdu) za poznaním expozície 
hasičskej techniky v Martine spoločne s DHZ Rimavská Baňa. Žiadaná výška 3 570 €. Čakáme na 
rozhodnutie o schválení/neschválení projektu.  

Druhým podporeným projektom z BBSK je akcia „Juniáles 2022“, ktorá bola predmetom 
rokovania 18 bodu zasadnutia.  

Obec realizuje aj projekty zamestnanosti implementáciu projektov zamestnania uchádzačov 
o zamestnanie cez Národné projekty ÚPSVaR podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti „Cesta na 
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trh práce 3“ – Opatrenie č. 2 od 01.06.2021 – 30.06.2022 a projekt na podporu ZUoZ k uplatneniu sa 
na trhu práce „Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby“. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 382/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
 
K bodu 19 

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

Prvým podnetom začala p. starostka obce na tému potreby revitalizácie Vyhliadkovej veže „Vŕšok“. 
Dôležité je nie len rekonštruovať, budovať ale vykonávať aj údržbu staršie-realizovaných projektov 
a preto informovala, že cenová ponuka za vymaľovanie je 250 eur plus nákup farby 38 Eur za 5 l, 
potrebných je 25 l. P. Rapčan z Kokavy nad Rimavicou, ktorý vykonáva elektrikárske práce v obci má 
aj plošinu, je to dôsledný človek a od budúceho týždňa by vedel nátery realizovať. Poslanci nemali 
žiadne výhrady voči tejto akcii.  

Ďalej pokračovala podnetom k rekonštrukcii parkoviska a informáciou o pôvodných tabuliach, 
ktoré budú z dôvodu ich stavu odstránené, následne je potrebná inštalácia nových tabúľ. Informovala, 
že obec vykonala prieskum trhu, s návrhom obstarania vidieckych drevených tabúľ podobného typu, 
ako sú pri kultúrnom dome. Veríme, že rekonštrukcia parkoviska prebehne do akcie Gotická cesta 
otvorená, ktorá sa bude konať 13.08.2022.  

Pokračovali s informáciou starostky obce o spracovanom pasporte dopravného značenia miestnych 
komunikácií v Rimavskej Bani vypracovaného v auguste 2021, ktorý sa skladá z dvoch častí. Prvou 
časťou je dopravné označenie parkoviska, ktoré bude financované z projektu v rámci rekonštrukcie 
z prostriedkov MAS Malohont. Druhou časťou sú dopravné značenia na ostatné ulice. Z dôvodu zmeny 
cien kovového materiálu oproti predchádzajúceho roku, obec aktualizovala cenovú ponuku pasportu. 
Cena  2 596,80 € s DPH.  

Ďalej starostka obce informovala, že súčasťou projektu k obstaraniu služobného motorového 
vozidla, má obec povinnosť zabezpečiť priestory na kryté parkovanie. V rámci projektu je plánovaný 
priestor na parkovanie za obecným úradom, kde bude vybudovaný prístrešok na auto.  

Poslanec Ján Kubaliak, navrhuje doplniť starý betónový priestor za obecným úradom pri kotolni 
dlažbou rovnakého typu ako je námestie aby to malo účelový a aj vizuálny súlad. Prístrešok by bol zo 
smrekov z tatránskym profilom.  

Prítomní skonštatovali, že prístrešok bude účelný a bude možné ho neskôr v prípade potreby použiť 
aj pri rôznych akciách.  

Poslankyňa Mgr. Dovalová, podala žiadosť občanov na kosenie časti smerom na ulicu Krakovská. 
Zamestnankyňa M. Kubaliaková informovala, že kosba ešte nie je ukončená a postupne možno do 
týždňa ukončená bude. Obce v okolí majú problém s kosením. Medzi aktivačnými uchádzačmi 
o zamestnanie z úradu práce máme dvoch koscov a z toho jeden bol nedávno operovaný. Starostka 
obce konštatovala, že je aj problém skosením na cintorínoch napr. v Klenovci si dodávateľsky za jedno 
kosenie žiadali sumu 5 000 €. Schopných koscov je málo, v týchto teplotách je náročné zabezpečiť 
kosenie naraz vo všetkých častiach obce. Poslankyňu Mgr. Dovalovú starostka obce informovala, že 
p. Krajňák to pokosí.  

K bodu 20 
K interpelácii nemali poslanci OZ žiadne otázky a preto pokračovali k záveru rokovania 24. 

zasadnutia.  
 
K bodu 21 

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 



13 

 
 
Vladimír Foľk 
 
 
 
Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 
 
 

Mgr. Elena Polóniová 
starostka obce 

 


