
1 

ZÁPISNICA 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 01.12.2021 (streda) o 17.00 hod. 

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu v Rimavskej Bani 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu Rimavská Baňa 

 

1. a) Otvorenie 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou 

6. Správa nezávislého audítora k 31.12.2020 

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 

8. Návrh na mimoriadne odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a členom ZPOZ za rok 2021 

9. Návrh Dodatku č. 2 VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou 

10. Návrh Dodatku č. 1 VZN o poskytovaní finančnej sociálnej pomoci z rozpočtu obce 

11. Návrh VZN o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených 

obcou 

12. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

13. Návrh VZN o miestnych daniach na území obce 

14. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce 

15. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok 

16. Výzva na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry – OPLZ-PO6-SC611-2021-2 

17. Kúpna zmluva na kúpu nehnuteľnosti parcela EKN č. 1121 a EKN č. 1119/2 v správe SPF 

18. Zámenná zmluva nehnuteľností s fi Agrokol, spol. s r.o. 

19. Zámer vysporiadania parcely CKN č. 1993/14, výmera 94 m2 v správe SPF  

20. Informácia o stave vysporiadania pozemkov v areáli základnej školy 

21. Žiadosť o náhradu pozemku vo výmere 11,8 árov  

22. Spolufinancovanie projektu Náučný chodník Bojisko SNP 

23. Zámer vybudovať workout ihrisko  

24. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

25. Harmonogram kultúrnych podujatí na rok 2022 

26. Žiadosti a podnety občanov 

27. Interpelácie poslancov  

28. Záver 

 

K bodu 1 a) 

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

1. decembra 2021 o 17:00 hod., zvolala a viedla starostka obce Rimavská Baňa Mgr. Elena Polóniová 

v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.. Zasadnutie 

obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) je zo zákona verejné, pozvánka bola doručená poslancom OZ, 

jeho konanie bolo vyhlásené v miestnom rozhlase, prostredníctvom obecných SMS, pozvánka bola 

zverejnená aj na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v zákonom určenej lehote. Zdôraznila, že 

zasadnutie sa bude konať za dodržania aktuálnych hygienických opatrení. Privítala všetkých prítomných 

poslancov (podľa prezenčnej listiny), hlavnú kontrolórku obce Ing. Fabovú, p. Hanka redaktora  z 

Rimava.sk  a ostatných hostí. Konštatovala, že na začiatku zasadnutia boli prítomní 5 poslanci (z počtu 

7) a tak bolo od začiatku rokovania obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.  
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Poslanec Peter Rapčan sa vopred za neprítomnosť ospravedlnil a to z dôvodu práce neschopnosti 

a 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. 309/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 2  

Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 20. zasadnutie aj návrh programu, 

ktorý obsahoval 28 bodov. Predložila pozmeňujúci návrh na doplnenie programu bod č. 16 „Výzva na 

podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry – OPLZ-PO6-SC611-2021-2“ z dôvodu 

vyhlásenia výzvy a predkladanie ŽoNFP a možnosti predloženia projektu na vybudovanie chodníka od 

Hasičskej zbrojnice po Komunitné centrum. Ďalším jej návrhom bolo vypustiť obsiahly bod 20 

pozvánky „Program prevencie kriminality“ z dôvodu časovej tiesni na rokovanie kvôli pandemickým 

opatreniam - zákazu zhromažďovania sa po 20:00 hod.. Poznámka k pôvodnej pozvánke: oprava rokov 

znenia bodu 7, kde sa jedná o roky 2022 a 2023 – 2024. 

Poslanci už iné pozmeňujúce návrhy nemali a schválili znenie programu 20. zasadnutia bez výhrad.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 310/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 3 

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

Poslanci tento predložený návrh schválili.   

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 311/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 4 

Starostka obce vyhodnotila plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Informovala obecné 

zastupiteľstvo, že:  

Uznesením č. 299/2021 – OZ schválilo vstup obce do Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

GEMER – uznesenie nesplnené – zmluva o vstupe do OOCR ešte nie je podpísaná. 

Uznesením č. 300/2021 -  OZ schválilo VZN č. 1/2021 o určení spádovej MŠ určenej obcou – 

uznesenie splnené – VZN č. 1/2021 nadobudlo účinnosť 15 dní od vyvesenia. Vydané a zverejnené bolo 

25.10.2021 na mieste obvyklom v obci a webovom sídle.  

Uznesením č. 301/2021 – OZ schválilo Dodatok č. 1 k VZN 3/2019 o určení výšky príspevku 

v materskej škole a v školských zariadeniach zradených obcou – uznesenie splnené – Dodatok 

nadobudol účinnosť 15 dní od vyvesenia. Vydaný a zverejnený bol 25.10.2021 na mieste obvyklom 

v obci.  

Uznesením č. 302/2021 – OZ schválilo predloženie Žiadostí o poskytnutie dotácií BBSK – uznesenie 

splnené – obec vypracovala a dňa 29.11.2021 podala žiadosti na financovanie akcií „Juniáles 2022 – 

Prišiel čas zabaviť sa zas“ v zmysle VZN BBSK 25/2014 a „Letný tábor - Cesta za poznaním“ v zmysle 

VZN BBSK 36/2019 . 

Uznesením č. 304/2021 – OZ schválilo rozpočtové patrenie č. 3/2021 – uznesenie splnené – rozpočet 

bol účtovne upravený o prijatú zálohovú platbu (26 400 Eur) – na projekt OP EVS „Podpora 

koordinačných a implementačných kapacít v okrese Rimavská Sobota“. 

Uznesením č. 305/2021- OZ schválilo predloženie, realizáciu a spolufinancovanie na projekt 

„Osobný automobil pre zvyšovanie kvality terénnych služieb v obci Rimavská Baňa – uznesenie splnené 

-  obec vypracovala a predložila na MAS Malohont Žiadosť o príspevok v zmysle výzvy IROP-CLLD-

AMZ8-512-004 dňa 02.11.2021.  

Uznesením č. 306/2021 – OZ schválilo obstaranie zmeny územno-plánovacej dokumentácie obce – 

uznesenie v plnení – obecný úrad čaká na predloženie cenových ponúk za vypracovanie dokumentácie. 
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Uznesením č. 308/2021 -  OZ schválilo zapracovanie návrhu na zmenu VZN č. 4/2019 o poskytovaní 

finančnej pomoci z rozpočtu obce občanom nad 70 rokov – uznesenie splnené – návrh zapracovaný 

a pripravený na dnešné prerokovanie v bode rokovania č. 10.  

 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. 312/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 5 

Starostka obce privítala riaditeľa ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani Mgr. V. Eleka. 

V krátkosti poďakoval za pozvanie a oboznámil o situácii a dianí v ZŠ s MŠ. Šk. rok 2021/2022 začal 

02.09.2021 prezenčnou výučbou až do 30.11.2021. Od decembra je výučba vyhlásením núdzového stavu 

opäť pri dištančnom vzdelávaní, MŠ pokračuje prezenčne. Problémom, ktorý dlhodobo pretrváva je 

ubúdajúci počet žiakov: Prvý stupeň 25 žiakov, Druhý stupeň 37 žiakov, spolu 62 žiakov ZŠ z toho 7 

žiakov v zahraničí. Počet žiakov v MŠ je 21. Dôsledok znižovania počtu detí sa znižuje výška 

poskytovaných normatívnych finančných prostriedkov, z ktorých je financovaný výchovno-vzdelávací 

proces, prevádzka školy a mzdové náklady.  

Rekonštrukciou budovy MŠ obec rozšírila kapacitu na 21 žiakov, ktorá je už naplnená, pribudla 

obľúbená spoločenská miestnosť o rozlohe 64,70 m2 a vybavenie. Riaditeľ poďakoval za uskutočnenie 

úspešnej realizácie projektu obecnému úradu. Pomocou ďakujeme.sk sa pokúsia získať finančné 

prostriedky na zrekonštruovanie sociálnych zariadení, nákup PC. Vďaka dakujeme.sk sa podarilo 

v šk. r. 2020/2021 získať 1 160 Eur – vymenili sa vstupné plastové dvere na ZŠ dofinancovaním zo 

získaných 2 % zo zaplatených daní od ZRPŠ. Z prostriedkov ZRPŠ bola minulý rok zakúpená aj strecha 

na altánok a 2 sety na vonkajšie sedenie s lavicami. 

Školská jedáleň: počet stravníkov 87 z toho: Materská škola 17 detí, Prvý stupeň 22, Druhý stupeň 

30 a 16 stravovaných zamestnancov, dvaja externí pravidelní stravníci. Personálne zmeny: od septembra 

odišla p. P. Gondová  - pedagóg so zameraním na špeciálnu pedagogiku išla učiť do Hnúšte 

prostredníctvom projektu na 1 rok. Jej miesto bolo preobsadené p. A. Blahovou. Po uplynutí projektu je 

možné, že sa p. Gondová vráti. Počas Septembra 2021 zastupovala v šk. družine p. Kučeráková a spätná 

väzba rodičov, detí a personálu školy je výborná. Od septembra školník p. Hanuska rozviazal pracovný 

pomer s obcou aj so ZŠ. O základnú údržbu a upratovanie sa stará p. Lubajová prostredníctvom 

dobrovoľníckej služby na 4 hodiny denne. Kosenie areálu ZŠ je zabezpečené obcou. 

Riaditeľ ZŠ s MŠ pokračoval so žiadosťou na poslancov OZ. Škola dostala normatívne fin. 

prostriedky na vyplatenie odmien pedagogickým zamestnancom z MŠVVaŠ SR. Nepedagogickým 

zamestnancom doposiaľ mzdová odmena vyplatená nebola, nakoľko ich mzda je financovaná 

z originálnych kompetencií obce. Riaditeľ ZŠ žiada o poskytnutie dofinancovania na odmeny 

nepedagogickým zamestnancom šk. jedálne, šk. družiny a MŠ o výške 800 Eur CCP. Zamestnankyňa 

obecného úradu Oravcová informovala, že ide o odmeny súvisiace s Dodatkom kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa na rok 2021 pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, odmena je 

kolektívnou zmluvou určená ako „Vianočná“ a nevyplatenie odmeny by bolo v rozpore v kolektívnou 

zmluvou.  

Po kontrole technického stavu telocvične ZŠ, riaditeľ informoval a požiadal pomoc aj v podpore obce 

k zámeru o rekonštrukciu masívnej drevenej podlahovej podlahy, maľby stien telocvične. Na maľby 

a nátery konštrukcií bol vypracovaný rozpočet o výške 8 857,80 Eur. Zdroje podpory na investíciu by 

mohli žiadať z VZN BBSK č. 44/2019. Prítomní spoločne konštatovali, že zámer údržby  budovy 

telocvične je v záujme školy, obce, občanov obce aj okolitých obcí. Čoraz častejšie sa ozývajú športovci 

so žiadosťou o povolenie na zašportovanie si v telocvični. P. Lubajová počas výkonu dobrovoľníckej 

činnosti bude mať kľúče od telocvične k dispozícii. Starostka obce spoločne s poslancami podporili 

voľnočasové aktivity v telocvični a schválili možnosť krátkodobého prenájmu priestorov telocvične a to 

bezodplatne. Podporili aj plánovaný zámer rekonštrukcie telocvične a hľadania zdrojov/transferov na 

financovanie.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 313/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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Riaditeľ ZŠ poďakoval za možnosť odprezentovania súčasných informácií a záujmov školy, za 

podporu základnej školy zo strany obce, poďakoval prítomným a opustil rokovaciu miestnosť.  

 

K bodu 6 

Pokračovali správou audítorky Ing. Karczagovej, ktorej znenie predniesla starostka obce. Pre štatutárny 

orgán a obecné zastupiteľstvo podala správu konsolidovanej účtovnej jednotky: Obce Rimavská Baňa 

k 31.12.2020. V liste obecnému zastupiteľstvu audítorka uvádza, že overila stav vedenia účtovníctva, 

dlhodobý majetok, pohľadávky, záväzky, výnosy budúcich období, konsolidáciu a rozpočtové 

hospodárstvo. Obec v roku 2020 zaznamenala prírastok v neobežnom majetku v sume 86 790,49 Eur, ide 

o rekonštrukciu a prístavbu predškolského zariadenia a projekt WIFI4EU. Stavebné práce v kultúrnom 

dome 404,00 Eur obec podľa audítorky zaúčtovala ako zhodnotenie budovy a audítorka zastáva názor, že 

sa jedná o opravu a udržovanie práce do budúcnosti vyzvala aby obec účtovala týmto uvedeným 

spôsobom. Ďalej odporúča zosúladiť evidenciu majetku (pozemkov) s vlastníctvom obce uvedením 

parcelného čísla a výmery. Ďalej informovala, že krátkodobé pohľadávky (z miestnych daní a poplatkov) 

súhlasia s pohľadávkami ako sú v hlavnej knihe v sume 7 589,99 Eur, po lehote splatnosti sú pohľadávky 

v sume 2 401,40 Eur pohľadávky v hlavnej knihe súhlasia s pohľadávkami v daňovom programe. 

Audítorka odporúča vytvárať opravné položky k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, 

že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí t.j. odpis nevymožiteľnej pohľadávky. Stav krátkodobých 

záväzkov k 31.12.2020 bol 52 751,98 Eur, jedná sa o záväzky voči fi Stavart, s.r.o, ktorá v obci 

rekonštruovala materskú školu, zdravotné stredisko a záväzky voči zamestnancom. Prebytok 

hospodárenia bol v roku 2020 o výške 8 855,18 Eur. Po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu je prebytok 7 999,27 Eur.  

K správe nezávislého audítora poslanci OZ nemali žiadne otázky ani výhrady a správu vzali na 

vedomie.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 314/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 7 

V ďalšom bode prítomní jednali o návrhu rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu obce na roky 

2023 - 2024. K návrhu rozpočtu obce na rok 2022 vyjadrila stanovisko hlavná kontrolórka obce Ing. 

Fabová, ktorá informovala prítomných, že si prešla celú štruktúru rozpočtu. Rozpočet Obce Rimavská 

Baňa na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený v súlade s § 10 ods. 7 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ako 

prebytkový. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, pričom tento schodok bude krytý 

prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý: príjmy 616 250 Eur, 

výdavky 610 305 Eur a prebytok 5 945 Eur. Kapitálový rozpočet je navrhnutí: príjmy 88 055 EUR, 

výdavky 95 000 Eur a schodok 6 945 Eur. Suma celkových príjmov vrátane finančných operácií je vo 

výške 715 335 Eur a suma celkových výdavkov vrátane finančných operácií je vo výške 715 335 Eur – 

viac ako polovica ide na financovanie školy a na obec okolo 360 000 Eur. Hlavná kontrolórka odporúča 

rozpočet schváliť, upozornila však na veľké riziká spojené s nárastom cien energii, tovarov a služieb. 

Návrh rozpočtu je postavený na ceny tohtoročné ale energie budúci rok pôjdu hore pri obecnom úrade aj 

ZŠ s MŠ. Nevieme čo bude zadefinované v rámci valorizácie miezd zamestnancov pri výkone vo 

verejnom záujme, nárast a výška ešte nie je schválená ani známa. Ročne to môže naskočiť na vysokú 

sumu preto upozorňuje na toto riziko. Kancelárske materiály, náhradné materiály, odpad na uloženie bude 

tiež s nárastom cien. Odporúča schváliť podľa návrhu ale sú tam riziká na rozpočet budúceho roka 

nakoľko komodity služby všetko ide hore, úpravy po schválení budú možné len rozpočtovými opatreniami 

v priebehu roka 2022. Ministerstvom zatiaľ nie je garantované v akej výške budú obce financované 

podielovými daniami. Treba sledovať pohyb daní a to ako budú narastať. Dôsledkom lockdownu 

a pandémie nevieme čo nás čaká. 

Daňové príjmy v roku 2022 sa v zmysle rozpočtu očakávajú v celkovej výške 252 750 Eur, ktoré obec 

získa z dane z príjmov fyzických osôb poukázaných miestnej samospráve, z daní z nehnuteľností a 

ostatných miestnych daní a poplatkov. Výnos dane z príjmov FO je na rok 2022 rozpočtovaný vo výške 

225 000 Eur, daň z nehnuteľností je rozpočtovaná vo výške 18 150 Eur a ostatné miestne dane a poplatky 

sú rozpočtované vo výške 9 600 Eur. Nedaňové príjmy: v roku 2022 sa očakávajú v celkovej výške 18 500 
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Eur. Sú to príjmy z prenajatých budov a priestorov, z administratívnych poplatkov, z predaja výrobkov, 

tovarov a služieb, za materskú školu a školský klub detí, za stravné, z úrokov z vkladov, z dobropisov. Z 

toho vlastné príjmy ZŠ s MŠ J. Palkoviča sú vo výške 7 000 Eur. Granty a transfery: v roku 2022 sa 

očakávajú v celkovej výške 345 000 Eur. Sú v nich zahrnuté financie na školstvo, matriku a register 

obyvateľstva, register adries, životné prostredie, projekty zamestnanosti cez ÚPSVaR, komunitné centrum 

pracovníčky a projekt Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese 

Rimavská Sobota. Kapitálové granty sa plánujú na výstavbu zastrešeného pódia – amfiteáter 21 555 Eur, 

na kúpu automobilu 26 000 Eur, na rekonštrukciu parkoviska 34 000 Eur a na vypracovanie projektovej 

dokumentácie na faru 5 000 Eur.   

V stanovisku hlavná kontrolórka obce uvidela, že riziká  v rozpočte  na rok 2022  sú najmä:  nárast 

cien energií a tovarov a možné nenaplnenie príjmov v časti podielových daní.  Preto bude potrebné zo 

strany obecného úradu pravidelne  sledovať vývoj  podielových daní, regulovať výdavky podľa  

naplnenosti príjmov a v prípade potreby prijímať také opatrenia, aby sa obec nedostala do platobnej 

neschopnosti. Toto sa týka aj rozpočtovej  organizácie – základnej školy s MŠ.  

Po podaní informácii hlavnou kontrolórkou obce sa k téme vyjadrila aj p. starostka, ktorá si uvedomuje 

toto riziko. Čaká nás náročný rok 2022. Očakávame príjmy z kapitálových grantov pre rôzne projektové 

a investičné akcie, ktoré sú v štádiu hodnotenia, ak budú schválené bude potrebná v zmysle podmienok 

výziev financovanie a spoluúčasť min. 5 %. ŽoNPF na výstavbu zastrešeného pódia bola podaná už v roku 

2019, je koniec roku 2021 a žiadosť je stále v hodnotení. Od roku 2019 sú ceny stavebných materiálov 

v úplne iných výškach. Starostka už v tejto záležitosti jednala aj s víťaznou dodávateľskou firmou. Mzdy 

zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme sa nemenili od roku 2020, v roku 2022 môže ísť o 

zákonné navýšenie o 10 % - 20 % v MŠ máme 2 zamestnankyne financované z originálnych kompetencií, 

z rozpočtu obce. Ak dôjde k takýmto výrazným navýšeniam bude nevyhnutné zredukovať iné výdavky 

rozpočtu.  

Prítomní poslanci berú informácie hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2022 na vedomie 

prerokovali a zostavený vyrovnaný rozpočet 715 335 Eur schválili. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 315/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 8 

 Ďalším bodom rokovania bol návrh na mimoriadne odmeny poslancov obecného zastupiteľstva 

a členom Zboru pre občianske záležitosti „ZPOZ“ za vykonanú činnosť v roku 2021. V zmysle interných 

zásad odmeňovania je poslancovi možné priznať mimoriadnu odmenu jednorazovo maximálne do výšky 

200 Eur/ročne/brutto. Návrh na odmeny podávajú poslanci OZ alebo starostka obce. Vzhľadom 

a v nadväznosti na predchádzajúci bod navrhla prideliť mimoriadne odmeny poslancom, ktorí sa 

organizačne podieľali počas neľahkého kalendárneho roku 2021, za pomoc v mimoriadnych situáciách 

s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19, pri riešení susedských sporov, tím ktorí boli nápomocní pri 

testovaní pri dezinfekcii, pri vybavovaní a riešení situácii s nevyhnutnosťou mimoriadnych zasadnutí 

a podobne, a to tak, že každý poslanec dostane mimoriadnu odmenu vo výške 100 € a každý člen ZPOZ 

50 €. 

Poslanci jednali o návrhu starostky obce. Návrh poslankyne Ing. Alcnauerovej je prideliť odmeny, 

ale podľa účasti na zastupiteľstvách, za aktívny záujem o dianie v obci, za účasť na mimoriadnych 

stretnutiach, tým ktorí sa dobrovoľne zúčastňujú na akciách.  

Poslanec J. Kubaliak, mal otázku či odmeny o ktorých sa rokuje sú zo zákona. Odpoveďou bolo, že 

nie je to zákonnom určené, ide o interné zásady obce. Poslanec sa priklonil a zdieľal názor Ing. 

Ancnauerovej. Poslankyňa Mgr. Dovalová, by aj neaktívnym navrhla aspoň polovicu z predloženého 

návrhu starostky obce.  

Hlavná kontrolórka obce mala otázku či obec vyhodnocuje účasť poslancov OZ na zastupiteľstvách. 

Starostka obce informovala, že túto evidenciu obec nevedie, neúčasť poslancov je stále ospravedlnená. 

Dôvodom opakovanej neúčasti poslanca p. Olšiaka sú pracovné povinnosti. Posledné zasadnutie, 

ktorého sa p. poslanec zúčastnil bolo v I. polroku 2021. Obecný úrad zabezpečí vyhodnotenie účasti 

poslancov OZ, ktoré sa bude zverejňovať na webovej stránke obce. 

Poslanci rokovali. Doplnili návrh a členke ZPOZu Mgr. Foľkovej za jej účasť na akciách a za 

dochádzanie až z Tisovca schválili odmenu o výške 100 Eur.  
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Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 316/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

Po prerokovaní predmetu rokovania tohto bodu starostka obce informovala o žiadosti veliteľa DHZO 

p. Rapčana, zároveň poslanca OZ, o prerokovaní a možnosti poskytnutia dotácie pre dobrovoľných 

hasičov za aktívnu účasť na výjazdoch. Poslanec P. Rapčan, veliteľ DHZO Rimavská Baňa, chcel svoju 

žiadosť odprezentovať, bohužiaľ mal úraz. Veliteľ navrhuje výjazd každého člena na akciu hasičskú na 

20 Eur v roku 2021 ide o 26 účastí na výjazdoch členov – starostka je za prácu hasičov veľmi vďačná 

lebo pomáhajú v situáciách, keď sú naozaj potrební a sú ochotní pomôcť, ide o dobrovoľnú činnosť. 

Rokovali o možnosti. Keďže obec doposiaľ neposkytuje dotácie je potrebné spracovať VZN 

o poskytovaní dotácií, kde určíme komu je možné dotáciu poskytnúť napr. DHZ Rimavská Baňa. Hlavná 

kontrolórka obce informovala, že na základe žiadosti a následného poskytnutia dotácie je potrebné vo 

VZN určiť účel, spôsob zúčtovania, preukázanie na čo dotácia bola použitá. Vypracovaný návrh VZN, 

musí byť 15 dní vyvesený až potom, bude účinný a možné ho použiť. Poslanci navrhli pripraviť návrh 

VZN o poskytovaní dotácií na najbližšie rokovanie a potom budú hlasovať o ňom, ak bude schválené 

bude vyvesené a po 15 dňoch od vyvesenia účinné. Spoločne navrhli aby to bolo prejednané aj na 

zasadnutí členov DHZ Rimavská Baňa.  

 

K bodu 9 

Body 9 – 14 sa niesli v témach rokovania o Všeobecne záväzných nariadeniach obce Rimavská Baňa. 

Starostka obce v bode 9 a nadväznosti na bod 11 oboznámila o návrhu Dodatku č. 1 VZN č. 6/2020 

o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou. Starostka na úvod bodu 

informovala, že originálne kompetencie ktoré dostáva škola z rozpočtu obce na prevádzkové náklady 

a mzdové výdavky troch zariadení: Materská škola 2 355 € dieťa/rok, Školská jedáleň 380 € dieťa/rok, 

školský klub sú výdavky 500 € dieťa/rok.  

Keď porovnávali výšku financovania školskej jedálne s mestom Hnúšťa je to u nás v obci o polovicu 

viacej. Dotácia na mzdy a prevádzku na 1 žiaka v eurách na rok 2022 je meste 160 Eur. My sme v tejto 

výške financovali prevádzku ŠJ od r. 2019. Počet stravníkov ubúda, ročne platy valorizáciou stúpajú. 

Pokiaľ však ŠJ chceme zachovať v rovnakom personálnom obsadení a udržať je to možné len pomocou  

dotovania z rozpočtu obce. Situácia je ťažko riešiteľná, pokiaľ by sme zvýšili cenu, tak sa stravníci 

vzhľadom na sociálny status našich žiakov nebudú stravovať. Na úbytok počtu stravníkov vplýva aj 

chorobnosť detí. Pokiaľ zvýšime cenu stravného, neplatiči nebudú mať na nasledujúci mesiac možnosť 

prestravovania sa pokým neuhradia dlžnú sumu, výsledkom môže byť aj to, že sa úplne prestanú stravovať 

v ŠJ. Platy kuchárok so skráteným úväzkom sú nízke a kvalifikačne je ťažko nájsť zamestnanca pri nižšom 

úväzku hrubá mzda klesá. Počas pandémie a distančného vzdelávania, sa žiaci v ŠJ nestravovali, výdavky 

na nákup potravín síce nebol ale réžia zamestnancov, ich platy sú fixné. Je zložité nájsť spôsob a 

rovnováhu financovania najmä v ŠJ. Problémom je, že Obec Rimavská Baňa je malá obec na 

prevádzkovanie školských zariadení zriadených obcou, iné školy majú šk. zariadenia MŠ, ŠKJ, ŠKD 

a vedia to ekonomicky s ľahkosťou zvládnuť, lenže obyvateľov našej obce je 553 z čoho sa odvíja výška 

podielových daní, keď je 1000 obyvateľov v obci tak je to finančne jednoduchšie. 

K prevádzkovým nákladom a k chodu školskej jedálne hlavná kontrolórka vykonala kontrolu. 

Kontrolovala mesiace September/2021 - Október/2021. Hlavná kontrolórka informovala, že sa zamerala 

na prevádzkové náklady, na to koľko je zapísaných stravníkov a koľko skutočne na obed chodí. Bola 

prekvapená, niektoré veci, napr. sklad neboli dotiahnuté, vedúca kuchyne je nová, veľa informácií o chode 

školskej jedálne pri nástupe nemala, preto jej rada pomôže. Keď porovnávala rok 2019 a rok 2021 počet 

detí/stravníkov klesá ale náklady výrazne stúpajú, je to logické nakoľko platy sa každoročne valorizujú 

avšak počet detí/stravníkov klesá financovanie obce sa zvyšuje. Za september bolo zapísaných 89 

stravníkov, priemerne sa však stravuje len 62 detí. Ostatní zapísaní stravníci na obedy nechodia náklady 

na mzdy kuchárok, energie, tie sú fixné a bez ohľadu na to koľko uvaria náklady sú stále vyššie. Dve 

kuchárky sú na 100 % úväzky, vedúca Šk. jedálne je zamestnaná na 75 % úväzok. Pri znížení úväzkov, 

by to technicky asi nebolo možné zvládnuť, pri ich platoch ak sa im znížia úväzky či vôbec by za nižšiu 

mzdu by chceli pracovať. Starostka obce informovala, v roku 2015 bola mesačná dotácia na prevádzku 

zriadených zariadení 3 800 € teraz je to 6 656 € čo je veľký rozdiel a čo bude vzhľadom na ceny energií 



7 

začiatkom roka 2022, nevedno. Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že treba rátať s tým že bude 

narastať výška potrebnej dotácii – originálnych kompetencií obce.  

Poslanci schválili znenie dodatku o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou v znení 

návrhu. Výška finančných prostriedkov: Materská škola 2 355 € žiak/rok, Školská jedáleň 380 € žiak/rok 

a Školský klub detí 500 € žiak/rok. Podrobnejšie o téme financovania školskej jedálne rokovali aj v bode 

č. 11. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 317/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 10 

Bodom 10 prešli v rýchlosti, nakoľko tento bod bol témou predchádzajúceho 20. zasadnutia OZ. 

Starostka obce informovala, že vypracovaný návrh Dodatku č. 1 VZN č. 4/2019 o poskytovaní finančnej 

sociálnej pomoci z rozpočtu obce mení len znenie ustanovenia § 5 VZN a navýši každoročný príspevok 

poskytovaný, ako druh sociálnej pomoci z rozpočtu obce, občanom nad 70 na sumu 15,00 Eur, 

s klauzulou „pokiaľ občan nemá evidované záväzky po lehote splatnosti voči Obci Rimavská Baňa“. 

Suma 8,30 Eur bola stanovená už dlhodobo a vychádza z prepočtu sumy z meny ešte v slovenských 

korunách. Dôchodcov nad 70 rokov je cca 40. 

Poslanci súhlasili s návrhom VZN a schválili navýšenie príspevku na sumu 15,00 Eur pre dôchodcov 

nad 70 Eur bez žiadnych výhrad.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 318/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 11 

Téma Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole 

a v školských zariadeniach zriadených obcou nadväzovala aj na bod č. 9.  

Predtým až do konca šk. roku 2020/2021 boli obedy zadarmo. Zmenou zákona už obedy zadarmo nie 

sú a od septembra sa zmenil spôsob financovania obedov. Preto je potrebné zmeniť pôvodné VZN a určiť 

financovanie stravovania v ŠJ. 

Starostka obce informovala, že zamestnanci hradia pri stravovaní aj režijné náklady. Možno je potrebné 

sa zamerať na výdaj väčšieho počtu obedov pre cudzích stravníkov, zamyslieť sa nad tým či úhrada za 

réžiu pre iných a cudzích stravníkoch nebude vo vyššej výške.  

Návrh Dodatku VZN č. 3/2019 Denný príspevok: pre dieťa MŠ 1,37 € (desiata 0,34 € + obed 0,80 € + 

olovrant 0,23 €); obed pre žiaka ZŠ 6 – 11 rokov = 1,08 €; obed pre žiak ZŠ 11 – 15 rokov = 1,16 €; iný 

dospelý stravník, učitelia 2,90 € (obed 1,26 € + režijné náklady 1,64 €). Pri žiakoch rodičia hradia iba 

cenu potravín. Stravovanie zamestnancov ZŠ s MŠ pri aktuálnej hodnote stravy 2,56 €, zamestnávateľ 

hradí 55 % z ceny jedla t.j. 1,40 € zamestnávateľ 0,99 € predstavuje príspevok zamestnanca t.j. zvyšok 

dopláca obec. Pre rok 2021 platí, že výška finančného príspevku na stravovanie je minimálne 2,11 eura 

(vypočíta sa ako 55 % z minimálnej hodnoty stravného lístku).  

Konštatovali, že stále je možnosť zvýšenia príspevku pri režijných nákladoch aj pre žiakov, ale 

starostka neverí že zvýšenú výšku budú rodičia zo slabších sociálnych rodín hradiť. Keď nemajú zaplatené 

nasledujúci mesiac nevydajú dlžníkom obed. Navýšenie na symbolickú cenu na réžiu napr. 1 €/mesiac ale 

situácii nepomôže. Tu v našej obci je pre rodičov zo sociálne slabších rodín problémom uhradiť na mesiac 

aj 20 €. Hlavná kontrolórka informovala, že deti v hmotnej núdzi neplatia. Starostka obce konštatovala, 

že rodín v hmotnej núdzi je už málo. 

Ďalej diskutovali o cene stravného pre iného dospelého stravníka, zamestnancov vo výške 2,90 Eur je 

pri dnešných cenách bežného obedu, ktorý je minimálne 4,00 Eur nízka suma, brali do úvahy že v prípade 

zvýšenia príspevku je možné, že iný dospelí stravníci, učitelia sa z obedov odhlásia. Napokon schválili 

zvýšenie výšky stravného pre iného dospelého stravníka z pôvodného návrhu 2,90 € na hodnotu denného 

príspevku 3,50 € (obed 1,26 € + režijné náklady so zvýšením 2,24 €). 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 319/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

Poslankyňa Ing. Alacnauerová, poskytujeme dotáciu dôchodcom na jedlo, keby sme dôchodcom 

poskytli dotáciu len pre stravu zo školskej jedálni, podporili by sme ŠJ. Starostka obce spoločne so 
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zamestnankyňou p. Kubaliakovou informovali, že jedlá zo školskej kuchyne sú špecifické vzhľadom na 

to, že sa pripravujú pre detských stravníkov a na výber je len jedno hlavné jedlo, dôchodcovia ktorí 

poberajú príspevok a odoberajú stravu z Ján Ulický Fantastic a Hubert Hnúšťa, majú na výber aj z 5 jedál 

v našej ŠJ možnosť varenia viacerých druhov jedál vzhľadom na vybavenie a priestor nie je. Starostka 

obce konštatovala, že je to o tom či chceme jedáleň v škole zachovať, ak áno obec sa k tomu musí postaviť 

tak, že ju treba financovať. Možnosť je aj začať variť viaceré druhy jedál, avšak vybavenie školskej 

jedálne, dispozičné riešenie je podľa vedúcej kuchyne pri dvoch kuchárkach obmedzujúce. 

Poslanec J. Kubaliak, položil otázku na to či doplácajú okolité obce na stravovanie detí, ktoré 

dochádzajú do našej ZŠ s MŠ. Starostka obce informovala, že obec v ktorej je zriadená škola dostávala 

časť podielových daní o výške, ktorá je o to vyššia. Okolité obce túto časť podielových daní nedostávajú, 

preto obce žiakov z iných obcí na réžiu neprispievajú.  

Prítomní spoločne diskutovali, o možnosti dovážania stravy, o tom že by školská jedáleň začala 

premýšľať ekonomickejšie a ponúkali by širší výber jedál ako doteraz, možnosť keby bola prevádzkovaná 

súkromne aj o dovážaní jedál napr. fi Rimadrev, s.r.o. či fi Kamenárstvo Ulický. Tieto možnosti zvážili 

a uzavreli túto tému tým, že by sa poslanci stretli spolu s pracovníkmi školy, riaditeľom, hospodárkou, 

aby spoločne o tejto situácií rokovali.  

 

K bodu 12 

Starostka obce informovala, že fi Brantner navrhuje zmenu zmluvy o poskytnutí služby pre obec. 

Zmluvou sa zvyšujú fakturované položky cca o 5 %. V kalendárnom roku 2021 je výška vyrubeného 

miestneho poplatku za komunálny odpad v obci 8 049 Eur, z toho je cca 20 % k decembru 

nezaplatených, ide o neplatičov a o osoby, ktoré majú uzatvorené dohody o splátkach, ktoré postupne 

splácajú. Výdavky na vývoz, uskladnenie komunálneho odpadu je cca 12 000 Eur navýšením o 5 % 

pôjdu služby vyššie o cca 600 Eur účinnosťou zmluvy od 1.1.2022. Obec dopláca cca 4 000 Eur ročne 

za odpady + dopláca na občanov ktorí sú neplatiči, samozrejme sa rôznymi opatreniami snažíme 

neplatičov smerovať k plateniu, dohodami o splátkach sa nám podarilo niektorých spoluobčanov 

smerovať a naučiť k pravidelným úhradám. Ak by sme chceli pokryť celé náklady za vývoz 

a uskladnenie výška poplatku za TKO občanom by sme museli zvýšiť o 9 € na osobu. Návrhom VZN č. 

4/2021 zvýši poplatok TKO na 20 €/osoba, pri tejto sume obec bude doplácať 6 €/osoba. Obec umožňuje 

občanom zníženie poplatkov pre ZŤP, dôchodcom samostatne žijúcim o 50 %, študenti študujúci mimo 

regiónu majú sadzbu zníženú o 25 %. Výdavky okolitých obcí sú podobne rovnaké. Okolité obce majú 

už v roku 2020 a 2021 schválenú výšku poplatku 20 €, niektoré šli až na 25 €. Fi Brantner, s.r.o. je 

v našom okrese v podstate monopolná. Posledné mesiace sme pri neplatičoch urobili veľmi radikálne 

kroky, veľa neplatičov uzatvorilo splátkové kalendáre, boli zaslané výzvy na úhradu nedoplatkov, 

následne obec pôjde do vymáhania exekúciami, v spolupráci s dopravným inšpektorátom pri 

neplatičoch, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov. Ide o opakované osoby, nejde o veľký počet osôb 

ale ide o stovky eur z viacročných dlhov. Problémom začatia exekúcií je ich nemajetnosť, keby sme ich 

exekuovali je takmer nemožné dopracovať sa k úhrade, ale niektorí spoluobčania naozaj nereflektujú na 

to, že to je ich povinnosť. Exekútori si za vymáhanie a konanie tiež žiadajú poplatky, ktoré ak je exekúcia 

neúspešná sú ďalšími výdavkami obce.   

Poslankyňa Ing. Alcnauerová, konštatovala, že obce vždy na poplatky za odpad doplácajú, občania 

a obec výrazne začali so separáciou, tá sa stále zvyšuje treba ich pri triedení odpadu podporovať.  

Starostka obce informovala, že kým nebude adresné váženie odpadu v danej obci systém zberu 

odpadu nebude spravodlivý. Fi Brantner odpad vyvezie odpad z viacerých obcí a ráta poplatky za počet 

vyzbieraných zberných nádob, nie podľa ich hmotnosti a teda občania, keď v deň odvozu pripravia na 

vývoz nádobu, ktorá nie je plná, poplatok je rovnaký ako pri plnej nádobe/kupe. Obec občanov žiada, 

aby kupy, ktoré nemajú plné nevykladali. Keby zberná spoločnosť vedela vážiť, bolo by to správne a aj 

spravodlivé.  

Poslanci spoločne jednali o danej téme a schválili alternatívu kompromisu a zvýšenie poplatku za 

TKO od 01.01.2022 v sume 20 €/osoba.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 320/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 13 

Pokračovali v bode o návrhu VZN o miestnych daniach na území obce. VZN ukladá miestne dane 

za: psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje. Nové VZN 

č. 2/2021 o miestnych daniach sa podstatne nemení, jedinou navrhovanou zmenou bolo zníženie 

poplatku za psa z pôvodných 6 € na 3 €, vypustenie/zrušenia znenia o zníženia sadzby o 50 % pre 

vlastníka psa, ako osoby ZŤP. 

Poslanci schválili túto zmenu v navrhnutom znení.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 321/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 14 

Predložený návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce bol prerokovaný a poslanci OZ schválili 

zjednotenie percentuálnej (%) sadzby za jednotlivé druhy pozemkov na 0,5 %. Zmena sadzby zo základu 

dane, teda nastane pre druh pozemku: a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté 

porasty, d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 

využívané vodné plochy.  

Poslanci voči návrhu VZN č. 3/2021 nemali žiadne výhrady a schválili ho v znení návrhu.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 322/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 15 

Rokovanie pokračovalo témou rozsiahlej diskusie, bol to návrh na odpísanie nevymožiteľných 

pohľadávok. Starostka obce vyzvala zamestnankyňu M. Kubaliakovú, referentku miestnych daní 

a poplatkov, aby informovala o návrhu evidovaných nevymožiteľných pohľadávok: „Obec eviduje 

pohľadávky, ktoré sa nedajú vymôcť z dôvodu, že rodiny resp. občania sa v obci dlhodobo nezdržiavajú, 

sú zomrelí, odcestovaní alebo pracujú v zahraničí a počas roka sa v obci neukážu, odpad v obci 

netvoria, obec pri týchto poplatníkoch nemá informáciu o adrese kde sa zdržiavajú a preto, akékoľvek 

vymáhania a doručovanie písomností je neefektívne. Nevedia o možnosti zníženia alebo odpustenia – 

nepredložia doklady na zníženie odpustenie – alebo majú evidované nedoplatky voči obci.“ 

Po kontrole evidencii nedoplatkov predložila prítomným poslancom zoznam návrhu osôb na 

odpísanie: p. Beáta Štajerová, Repno 40/7, Rimavská Baňa – poplatok za komunálny odpad v sume 

91 Eur – osoba na trvalom pobyte v obci v minulosti bývala u p. H. Štajerovej avšak už sa tu nezdržiava, 

trvalý pobyt si nezmenili, odpustenie si neuplatnili a jej poplatok za partnera a deti bol vyrubený. Neb. 

p. P. Štajer, Repno 65/4, Rimavská Baňa – návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky za poplatok 

TKO po zosnulom vo výške 312,54 Eur. Neb. p. Ondrej Balog, Repno 61/12, Rimavská Baňa – daň 

z nehnuteľnosti v sume 126,71 Eur.  

P. Kubaliaková pripomenula, že naposledy obec odpisovala nevymožiteľné pohľadávky v roku 2017 

v sume 326,04 € (10 osôb) a druhý krát 2019 (až 26 poplatníkov) o sume 2 021,11 € (z toho TKO 

1 997,11 €). Tento rok ide len o 3 osoby spolu v sume odpisu 530,25 Eur. 

V rámci diskusie hlavná kontrolórka obce Ing. Oľga Fabová, informovala prítomných, pred 

schvaľovaním o tom, že v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p., je obec povinná vyrubovať miestny poplatok 

všetkým osobám, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktoré sú na území obce 

oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť v katastrálnom území obce. Oznámila, že preto obec 

každoročne vyrubuje poplatok osobám, ktoré sa v obci s rodinami reálne nezdržiavajú – nezdržiavanie 

sa v obci nie je dôvodom na nevyrubenie poplatku, bolo by to porušenie zákona. 

Poslanci prerokovali situáciu, vzali všetky poskytnuté informácie na vedomie a schválili odpísanie 

nevymožiteľných pohľadávok podľa predloženého zoznamu. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 323/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 16 

Starostka obce v doplnenom bode 16 spolu s pracovníčkou obecného úradu informovali o Vyhlásenej 

výzve na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-

2021-2.  



10 

Zamestnankyňa, ktorá pracuje na projektoch obce informovala, že výzva bola vyhlásená dňa 

26.11.2021 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť 

operačného programu Ľudské zdroje. Prvé hodnotiace kolo bude uzatvorené 14. januára 2021. Zameraním 

výzvy je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obciach s prítomnosťou MRK. 

Cieľom výzvy je zlepšiť dostupnosť služieb pre obyvateľov MRK v rómskych osídleniach. Výstupom 

musí byť zabezpečenie spojenia osídlenia MRK s pozemnou komunikáciou vedúcou k jednej alebo 

viacerým poskytovaným službám napr. škola, škôlky, komunitné centru, verejné inštitúcie ako sú obecný 

úrad, kultúrny dom, kostol, zastávka, potraviny, športové ihriská a podobne. Financovať možno výstavbu 

a rekonštrukciu pozemných komunikácii pre motorové vozidlá, rekonštrukciu vrstiev vozovky (výmena 

podkladnej a obrusnej), výstavbu a rekonštrukciu chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov, výstavbu 

a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov a mostných objektov pre motorové vozidlá, 

výstavbu a rekonštrukciu upokojených komunikácii (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených 

podporených objektov/objektu, výstavbu verejného osvetlenia, nevyhnutné odstavné plochy 

(bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry – oprávnené iba pri objektoch 

slúžiacich širokej verejnosti. Výška požadovaného príspevku je limitovaná v maximálnom finančnom 

limite 115 €/m2 s možným navýšením benchmarku o 30 % v prípade odôvodnených stavebno-technicky 

nevyhnutných zvýšených nákladov nad rámec. Spoluúčasť je určená min. vo výške 5 %. 

Starostka obce pokračovala informáciou, že máme vypracovanú projektovú dokumentáciu úsek medzi 

Hasičskou zbrojnicou po Komunitné centru, myslíme si, že sme vzhľadom na výzvu oprávnení žiadatelia. 

Časť pozemku je vo vlastníctve SPF, o ktorom je vedené konanie a p. starostka komunikuje 

s pracovníčkou na SPF. Nemáme zatiaľ stavebné povolenie ale to je potrebné predložiť až po výzve na 

doplnenie, a teda časovo by to bolo možné to stihnúť. Prípadne druhé hodnotiace kolo stanovili na 

28.02.2022. Ide o nemalú investičnú akciu a veľkú príležitosť. Pracovníčka obecného úradu vypracuje 

žiadosť o nenávratný finančný príspevok, bude to interná záležitosť. Podmienkou poskytnutia príspevku 

je schválenie splufinancovania vo výške 5 % z oprávnených výdavkov a so zabezpečením financovania 

neoprávnených výdavkov. 

Poslanci nemali žiadne výhrady a schválili predloženie ŽoNFP.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 324/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 17 

Starostka obce pokračovala v bode o vysporiadaní majetku dvoch veľkých parciel v areáli ZŠ J. 

Palkoviča v Rimavskej Bani. Kúpna zmluva na kúpu nehnuteľností parciel registra E-KN č. 1121 

a č. 111/2, ktoré sú v správe SPF. Jedná s o celkovú výmeru 2 695 m2, ktorej hodnotu SPF určil na 

12 127,50 Eur. Poslanci OZ vedeli o téme a rokovali o nej aj na pracovnom stretnutí poslancov. Poslanci 

OZ schválili financovanie na túto akciu a uzatvorenie Kúpnej zmluvy so SPF. Spoločne konštatovali, že 

kúpou týchto pozemkov bude väčšina všetkých pozemkov v areáli školy, vysporiadaná.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 325/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 18 

Spoločne pokračovali v bode 18 na tému Zámennej zmluvy na nehnuteľnosti s fi Agrokol, spol. s r.o.. 

Na predchádzajúcich zasadnutiach téma zámeru zámeny bola prerokovaná a schválená. V tejto fáze, vo 

fáze druhého kroku, schvaľovali samotný návrh Zámennej zmluvy. Starostka obce informovala, že sa 

jedná o parcelu v areáli Základnej školy a druhá parcela je v lokalite miestneho futbalového ihriska. 

Výdavky spojené s uzavretím, vyhotovením a vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností bude znášať 

fi Agrokol. Hodnota pozemkov je stanovená na 300 € je to hodnota našej časti a aj zamenenej. Vyzvala 

poslancov na rokovanie. Poslanci schválili zámenu nehnuteľnosti a uzatvorenie zmluvy s fi Agrokol, 

spol. s r.o..  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 326/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 19 

Ďalšia téma rokovania bola o zámere vysporiadania parcely reg. C-KN č. 1993/14 s výmerou 

pozemku 94 m2 v správe SPF. Obec Rimavská Baňa žiadala o súhlas k plánovanému zámeru výstavby 
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chodníka popri ceste II. triedy č. 2777 v katastrálnom území Rimavská Baňa, ktorý plánuje realizovať 

po majetkovom vysporiadaní parcely. Ide o časť parcely E-KN 278 druh pozemku záhrada vo výmere 1 

033 m2 je situovaná od hasičskej zbrojnice cez cestu III. triedy ku rod. domu Račákovcov. Je vo 

vlastníctve nezisteného vlastníka p. 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 z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti chodcov v časti obce Rimavská Baňa 

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. 

Nakoľko nie je obci potrebná celá parcela, geometrickým plánom je rozdelená hranica pozemku, záujem 

obce je získať potrebnú časť 94 m2 z celkovej plochy parcely. SPF možno nepristúpi ku kúpe vyčlenenej 

plochy 94 m2, je možné že návrhom SPF bude možnosť vysporiadania len v celej výmere 1 033m2, čo 

bude pre rozpočet obce náročnejšie. Starostka obce informovala, že bude udržiavať kontakt zo SPF 

a poslancov OZ bude o nových skutočnostiach informovať. 

Poslanci zo zámerom obce o vysporiadania pozemku v časti na pod plánovaným chodníkom 

jednomyselne súhlasili. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 327/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 20 

Starostka obce podala informáciu o stave vysporiadania pozemkov v areáli základnej školy. Okrem 

kúpi pozemkov (podľa bodu 17) a zámeny pozemkov (podľa bodu 18) je väčšinová časť areálu školy 

vysporiadaná. Vyslovila spokojnosť pri veľkom posune pri vysporiadaní pozemkov so SPF, ktoré trvá 

už cez 3 roky. Chýba nám v areáli školy vysporiadanie už len 6 metrov šírky pozemku. Procesy 

vysporadúvania so SPF sú časovo  náročné. Zostali nám menšie pozemky po ľavej strane a to smerom 

ku škole t.j. pri budove dielni, ktor vlastní rod. Hajnáková, p. Farkaš z obce Lehota nad Rimavicou, rod. 

Bysterská, Liptayová. Obec s p. Farkašom a Liptayovou jednala. P. Liptayová by pristúpila k možnosti 

zámeny pozemkov ale odporučila k ich parcele komunikovať s p. Bysterským ide o podielom 4/5 a jeden 

podiel je v správe SPF. Ostatní vlastníci sa zatiaľ neozvali.  

Poslanec J. Kubaliak informoval že rod. Bysterská vlastní pozemky v časti „rudno“, pomôže obci 

a bude súčinný pri jednaní s p. Bysterským. 

Prítomní zobrali informáciu na vedomie.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 328/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 20 

Pokračovali bodom o doručenej žiadosti o náhradu pozemkov vo výmere 11,8 árov od p. Štefana 

Belka s ul. Fľaková zo dňa 2.11.2021. Žiada o náhradu výmery, ktorú rodina poskytla v roku 1961 obci 

na vybudovanie rodinných domov na ul. Fľaková a podľa žiadosti doteraz k vysporiadaniu nedošlo. 

Svoju žiadosť nepreukázal hodnovernými dokumentami, prílohou žiadosti bolo len čestné vyhlásenie p. 

starostu J. Krištofa, ktorý bol v tom čase vo funkcii. Obec žiadala p. Belka o doplnenie svojej žiadosti o 

vyjadrenie o ktorú časť alebo o aké pozemky ide podľa údajov katastra nehnuteľnosti, pozemkovej 

knihy, alebo inej obdobnej evidencie alebo listín s preukázaním vlastníctva a identifikáciou parciel, 

nakoľko obec vo svojom archíve nedisponuje s dokumentmi či s obdobnými dokumentami o schválení, 

dohovore a podobne. V žiadosti obec informovala o možnosti zúčastniť sa 20. zasadnutia 

a konkretizovať svoju žiadosť. Po predložení dokumentácie, bude možné o veci rokovať ďalej, v tomto 

čase poslanci OZ zobrali žiadosť p. Belka na vedomie. 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 1 
Za: Ing. Jana Alcnauerová, Mgr. Natália Dovalová, Vladimír Foľk, Ján Koreny  

Zdržal sa hlasovania: Ján Kubaliak 

K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 329/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 21 

Rokovanie pokračovalo  bodom spolufinancovaní projektu Náučného chodníka – Bojisko SNP. 

Starostka obce informovala. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky poskytlo dotáciu Gemerské 

grúne, o.z. Hnúšťa na financovanie aktivít projektu: „Obnovenie bojiska SNP – I. Etapa“. O tomto 
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projekte sa už rokovalo na predchádzajúcich zasadnutiach. Náučný chodník, bude prezentovať 

a popularizovať dejiny SNP v spolupráci s obcou Rimavské Zalužany a OZ Gemerské Grúne. Prevedie 

návštevníkov trojdňovou bitkou pri obci, ktorá sa tam odohrávala od 19. do 22. októbra 1944. Povedie 

od Rimavskej Bane na pozície na kóte Výselná v Rimavských Zalužanoch po existujúcej lesnej ceste 

a chodníku, ktorý vedie do obce Rimavské Zalužany a súčasne chceme na kóte Hrb obnoviť zemľanku. 

Cieľom projektu je vytvoriť Náučný chodník Bojisko SNP pri Rimavskej Bani na autentických miestach, 

kde sa v dňoch 19. – 22.10.1944 odohrávali ťažké boje medzi povstaleckým peším práporom „NARCIS“ 

a útočiacou nemeckou ,,Kampfgruppe Sonne“. Dodnes sa nám v okolitej prírode zachovali miesta 

spojené s týmito bojmi, napr. pozostatky zákopov či guľometných hniezd. Náučný chodník bude viesť 

popri týchto nenápadných objektoch a prostredníctvom informačných tabúľ informovať o podrobnom 

priebehu bojov na konkrétnej časti povstaleckého obranného úseku. Pri realizácií I. etapy náučného 

chodníka plánujeme obnoviť veliteľskú zemľanku na kóte „HRB“, pri ktorej padol 22.10.1944 štáb. 

práporčík Ján Kutlík. Hlavný dôvod a cieľom realizácie je vzbudiť záujem ľudí o vojenské dejiny 

prostredníctvom moderných foriem vzdelávania ako sú ,,Living history“ podujatia, či komentované 

prehliadky s odborným výkladom, zatraktívnenie regiónu Gemer-Malohont pre turistov a vytvorenie 

nového produktu cestovného ruchu. 

Ďalej informovala, že prítomný poslanec J. Kubaliak bol pri vytýčení časti chodníka a tiež pri 

inštalácii informačnej tabule, umiestnenej pri Komunitnom centre, ako začiatok náučného chodníka. 

Druhá informačná tabuľa ešte osadená z dôvodu nepriaznivého počasia nebola – tá bude umiestnená pri 

guľometnom hniezde. Vzhľadom na pandemickú situáciu nebude možné slávnostné otvorenie chodníka, 

preto sa jeho spoločne s realizátormi dohodli na otvorenie turistickej trasy podporujúcu cestový ruch 

v regióne až začiatkom letných mesiacov, kedy sa situácia na Slovensku, veríme že zlepší. 

Dobrovoľníci dvoch obcí Rimavská Baňa a Rimavské Zalužany v spolupráci s p. Bradňanským a p. 

Hricom z OOCR, mali vyčistiť chodník od drevín, pripraviť ho na otvorenie, sprístupniť ho. Poslanec 

P. Rapčan sa spolu s hasičmi chcel aktivizovať a pomôcť, bohužiaľ sa mu stal úraz a prácu vykonali bez 

účasti z našej obce. Občianske združenie Gemerské grúne nás žiada pomoc a o poskytnutie peňažného 

daru na spolufinancovanie projektu ,,Obnovenie bojiska SNP - I. Etapa". 

Poslanci schválili poskytnutie peňažného daru občianskemu združeniu na spolufinancovanie projektu 

vo výške 660 Eur. Peňažný dar bude predmetom sponzorskej zmluvy.   

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 330/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 22 

Plánovaným zámerom obce je rozvoj obce a s ním spojené rozširovanie možností zmysluplného 

trávenia voľno-časových aktivít pre všetky vekové kategórie občanov obce a jej návštevníkov. 

Zástupcovia mládeže z obce Rimavská Baňa prišla s prosbou o priestory resp. „klubovňu“, kde by mohli 

tráviť voľný čas a kde sa budú môcť schádzať. Mladí aktivisti chceli na obecné zastupiteľstvo prísť aj 

osobne. Aj táto požiadavka súvisí s témou bodu 22. Zámerom obce je vybudovať workout ihrisko. Na 

začiatku je však potrebné určiť lokalitu na vybudovanie ihriska až potom nájsť vhodné komponenty do 

určeného priestoru. V návrhu na rokovanie boli predložené tri lokality: Plocha pri tenisovom ihrisku, 

bývalé volejbalové ihrisko nad futbalovým ihriskom alebo plocha, ktorú obec odkúpila od p. Kleina je 

to pri dome pána Sojku pri križovatke smer Hnúšťa – Kraskovo. Ide o exteriérové cvičiace stroje 

a vytvorenie priestoru kde sa mládež môže zdržiavať, nakoľko v ich veku (13+) ich z detského ihriska 

rodičia s deťmi, vyháňajú.  

Spoločne poslanci OZ diskutovali o nevyužitom priestore aj za Kultúrnym domom, čo je ale 

z časového hľadiska náročné, pretože to okolie by vyžadovalo aj stavebné konanie pri odstránení 

schátraných stavieb. Za budovou obecného úradu bude umiestnené pódium. Priklonili sa k lokalite pri 

ihrisku, je tam súkromie, je to športová lokalita, odbremenilo by to aj p. Foľka, keďže sa mládež sa často 

stretáva v jeho senníku. Je potrebné zvážiť aj to či chceme aby mládež bola v centre diania alebo niekde 

v úzadí, kde nebude aj možný hluk obyvateľom v obytných zónach prekážať. Nakoľko medzi 

poslancami nevznikol konsenzus a neprišli ani miestna mládež, ktorá by sa k návrhu umiestnenia 

vyjadrila, zhodli sa na tom, že vybudovať workout ihrisko je v plánoch a zámeroch obce aj poslancov  

ale lokalita ostala neurčená.  
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K bodu 22 

Starostka obce navrhla poslancom pokračovať v naplánovanom harmonograme termínov obecných 

zasadnutí. Predložila na prerokovanie harmonogram zasadnutí zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa na 

rok 2022 v termínoch: 2.2.2022, 6.4.2022, 1.6.2022, 3.8.2022, 5.10.2022 ako posledné 26. zasadnutie 

volebného obdobia 2018-2022. Návrh bol schválený bez výhrad. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 331/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 22 

Z dôvodu, že MAS Malohont každoročne spracováva kalendár podujatí na nasledujúci rok bolo 

potrebné naplánovať akcie na rok 2022, poslanci OZ prerokovali plán harmonogramu kultúrnych 

podujatí v obci Rimavská Baňa na rok 2020 a určili ich termíny nasledovne: 18.2.2022 Fašiangové 

stretnutie seniorov, 30.4.2022 Stavanie mája, 30.04.2022 akcia 100 jarných kilometrov, 7.5.2022 Vatra 

Slobody, 31.5.2022, Váľanie mája, 2.7.2022 Juniáles, 14.10.2022 Z úcty k Vám, November Katarínska 

zábava, 6.12.2022 Mikuláš, 10.12.2022 Stolno-tenisový turnaj, 31.12.2022 Novoročný ohňostroj.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 332/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 23 

Pokračovali bodom so žiadosti a podnetmi občanov obce.  

Poslanec J. Koreny mal žiadosť a otázku od obyvateľov ulice Fľaková, či má obec v pláne 

rekonštruovanie cesty na ulici, ktorá je v zlom technickom stave a autá sa nevedia otáčať ani nemajú na 

ulici kde parkovať. Starostka obce odpovedala, že keďže cieľ vysporiadania pozemkov v areáli ZŠ je so 

zámerom vybudovania stavebných pozemkov, rekonštrukciu ciest na ulici Fľaková, sa bude najlepšie 

realizovať vo fáze prípravy stavebných pozemkov.  

Poslankyňa Mgr. Dovalová na podnet obyvateľov ulice Kraskovská, oboznámila prítomných 

o nespokojnosti s kosením na ulici Kraskovská, upriamila pozornosť na to že sa kosí len po rod. dom p. 

Vojtasovej a nie až po koniec obce. Starostka obce spoločne so zamestnankyňou p. Kubaliakovu 

informovala, že je problém s nedostatkom pracovnej sily, ktorá kosí. V obci sú dvaja kosci, ktorí keď 

začne sezóna do konca roka sa z kosením nezastavia. Kosia sa najmä verejné priestranstvá a 

priestranstvá, kde sa pravidelne zdržiavajú a ktoré občania využívajú. Stále tu je problém nájsť človeka, 

ktorý kosenie ovláda, chce to vykonávať a ktorý vydrží kosiť celú sezónu. Takto nám p. Hanuska odišiel, 

je tu možnosť zabezpečiť kosenie celej obce aj dodávateľsky ale zatiaľ o žiadnej osobe či firme, ktorí 

by toto vykonávali nevieme. Pri pracovníkoch menších obecných služieb je potrebné, aby bol nad nimi 

dohľad a koordinovanie, inak pracujú tak ako pracujú. Obec plánuje prostredníctvom realizácie projektu 

z UPSVaR § 52 zabezpečiť koordinátora pre pracovníkov menších obecných služieb, zatiaľ ale nie je 

osoba, ktorá by to vykonávať chcela.   

Poslanec V. Foľk opätovne požiadal aby obec spílila Vŕbu oproti jeho rodinného domu cez cestu pri 

járku. P. Kubaliaková informovala, že aktuálne menšie obecné služby čistia chodník na ulici Repno, 

následne bude odstránená aj vŕba. 

 

K bodu 27 

K interpelácii poslancov. Poslankyňa Ing. Alcnauerová, začala tému bodu o posprejovaných 

tabuliach rimavskou dolinou s nápisom „Mor ho“. Opýtala sa na to či boli páchatelia nájdení. Starostka 

obce informovala o skutočnostiach zistených pomocou kamerového záznamu. Tesne pred 7 hodinou 

popoludní prišlo auto smerom od Hnúšte, evidentne boli na priestor prichystaní. Zaparkovali pri 

rodinnom dome p. Bagačkovcov a pristúpili k tabuli v blízkosti pomníka SNP odzadu. Tváre vidno 

nebolo, boli to dve osoby jedna vyššia a druhá menšia pravdepodobne išlo o pár dievča a chlap. Nakoľko 

auto šlo so zapnutými reflektormi z ŠPZ nebolo možné odčítať čísla. Hneď po 7 hodine išli smerom na 

Rimavské Zalužany. Škoda ako taká nevznikla ale ráno sme to hneď vyčistili ale p. starosta Veľkých 

Teriakoviec podal trestné oznámenie. Každý kamerový systém ich zachytil, ale nik ich nevedel 

identifikovať, na JOJke boli záznamy poskytnuté z Rimavských Zalužian. V Hrachove išli ku 

Kultúrnemu domu a potom smerovali na Vyšný a Nižný Skálnik. V ten deň prišli pandemické opatrenia 

„Lockdown“, to bolo možno podnetom. 
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Poslanec J. Kubaliak mal dotaz s témou opiľovania smrekov pri základnej škole. Starostka obce 

informovala, že p. T. Rapčan - arborista, bol smreky zamerať a aktuálne pracuje na spracovaní cenovej 

ponuky za výrub smrekov, oceňuje hmotu a objem. V tejto fáze ešte nevieme koľko to bude stáť ale do 

konca zimy cca v januári by to prišiel výrub vykonať.  

Poslanec J. Kubaliak mal otázku aj na rodinný dom p. Ultisa, ktorého je obec polovičným vlastníkom. 

Starostka obce informovala o odpojenej elektrine v dome, s exekútorom bude opätovne komunikovať 

avšak skôr ako bude riešiť situácii s exekútorom sa snaží o spojenie s p. Ultisom, ktorý býva v Čechách 

a má v pláne prísť do obce.  

K bodu 28 

Po vyčerpaní rozsiahleho programu rokovania 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva,  starostka obce 

Mgr. Elena Polóniová poďakovala všetkým prítomným za účasť. Následne vyhlásila 21. zasadnutie za 

ukončené o 19:55 hod.. 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Vladimír Foľk 

 

 

Ján Koreny 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 


