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ZÁPISNICA 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 12.10.2022 (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. Návrh na mimoriadne odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a členom ZPOZ za rok 2022 

6. Návrh rozpočtového opatrenia 2/2022 

7. Žiadosť základnej školy na dofinancovanie originálnych kompetencii  v súlade s KZVS 2022 

8. Slávnostné ukončenie volebného obdobia 2018 – 2022 

9. Záver 

 

K bodu 1 a) 

Dvadsiateôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, ktoré sa konalo dňa 

12. októbra 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 zo dňa 28.9.2022 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. Zvolané zasadnutie bolo slávnostné a posledné vo volebnom období 2018 – 2022. 

Na úvod privítala všetkých prítomných poslancov (podľa prezenčnej listiny), privítala prítomného 

pána riaditeľa Mgr. Eleka. Konštatovala, že na začiatku zasadnutia boli prítomní 6 poslanci (z počtu 7) 

a tak bolo obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. 

 

K bodu 1 b) 

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

poslanci Vladimír Foľk a Ján Koreny. 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 416/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 2  

V začiatku rokovania druhého bodu prišiel poslanec Peter Rapčan a tak boli prítomní všetci 

poslanci. Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 28. zasadnutie aj návrh 

programu, ktorý obsahoval 8 bodov. Poslanci obce nemali doplňujúce návrhy k programu.  

Starostka obce poslancom navrhla doplniť dva body. Bod 6 „Návrh rozpočtového opatrenia 2/2022“  

a bod 7 „Žiadosť základnej školy na dofinancovanie originálnych kompetencii  v súlade s KZVS 2022“ 

na podnet prítomného pána riaditeľa ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča.  

Poslanci s doplňujúcou zmenou programu súhlasili.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 417/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 3 

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

Dovalovú. Poslanci predložený návrh starostky obce schválili.   

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 418/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 4 

Starostka obce vyhodnotila plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Informovala obecné 

zastupiteľstvo, o priebehu ich plnení:  

Uznesením č. 412/2022 – OZ schválilo spolufinancovanie obce na výstavbu oplotenia v časti 

pozemku s nehnuteľnosťou evanjelickej fary – uznesenie splnené – obec na žiadosť rodiny 

Medveďovej dofinancovala časť výdavkov na materiál oplotenia, tak ako bolo schválené. 

Uznesením č. 413/2022 – OZ schválilo výsledok verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti 

rodine Smugalovej o výmere 24 m2 a uzatvorenie kúpnej zmluvy s využitím pozemku na 

podnikateľské účely – uznesenie splnené – kúpna cena bola uhradená. Zmluva č. 53/2022 bola 

zmluvnými stranami podpísaná dňa 12.10.2022. V súlade s podmienkami súťaže dôjde k úkonom 

súvisiacich s prechod vlastníctva na kataster nehnuteľností po úhrade 240 €. Podľa informácií od 

kupujúceho úhrada už bola realizovaná a v najbližší deň čakáme pripísanie sumy na účet obce, následne 

sa pristúpi k zápisu do katastra nehnuteľností. 

Uznesením č. 414/2022 – OZ schválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy so Slovenskou republikou v 

správe Slovenskej správy ciest na odkúpenie pozemkov pod telesom cesty I. triedy 72 v obci – 

uznesenie splnené – Zmluva č. 51/2022 v hodnote 50 860,98 € bola dňa 26.09.2022 podpísaná oboma 

zmluvnými stranami. Podľa podmienok zmluvy by k pripísaniu sumy na účet obce, malo dôjsť do 30 

dní od rozhodnutia o zavkladovaní nehnuteľností do vlastníctva SR v správe SSC.  

Uznesením č. 415/2022 – OZ schválilo uzatvorenie zmluvy o spolupráci s Oblastnou organizáciou 

cestovného ruchu GEMER na realizácii projektu „Povstalci v horách“ – uznesenie splnené – 

Zmluva č. 52/2022 bola dňa 21.09.2022 podpísaná. Starostka obce informovala, že uznesením bola 

dohodnutá výška spolufinancovania obce, ako partnera projektu, vo výške 1 000 € avšak členovia 

Mikroregiónu Rimava a Rimavica schválili finančný príspevok a pomoc vo výške 500 € z ich rozpočtu. 

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 a hlasovania o ňom. 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 419/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 5 

V tomto bode prítomní rokovali o návrhu starostky obce na pridelenie mimoriadnych odmien za 

vykonávanú činnosť počas roka 2022 poslancom obecného zastupiteľstva a členom Zboru pre 

občianske záležitosti „ZPOZ“. Starostka obce informovala, že návrh na odmeny podávajú poslanci OZ 

alebo starostka obce a v zmysle interných zásad odmeňovania je poslancovi možné priznať 

mimoriadnu ročnú odmenu jednorazovo maximálne do výšky 200 Eur/ročne/brutto. Vzhľadom 

končiace sa volebné obdobie navrhla v tomto čase prideliť mimoriadne odmeny poslancom, ktorí sa 

organizačne podieľali počas kalendárneho roku 2022, pri riešení susedských sporov, pri vybavovaní 

a riešení situácii s nevyhnutnosťou mimoriadnych zasadnutí, pri organizovaných akciách v obci. 

Poslancom navrhla prideliť mimoriadnu odmenu vo výške 200 €/brutto, poslancovi R. Gažimu 

vzhľadom nástup na post poslanca v júli 2022 odmenu 100 €. Ďalej starostka obce navrhla prerokovať 

odmeny členov ZPOZ, navrhla ich vo výške 100 €/brutto. 

Poslanci návrh starostky prerokovali, súhlasili s odmenením a vyjadrili poďakovanie. Členom 

ZPOZ M. Kušpálovi za jeho aktivitu počas roka, poslanci rozhodli navýšiť pridelenú odmenu zo 100 

€ na 150 €. Členke ZPOZ Mgr. Nagyovej z dôvodu ochoty zúčastňovať sa na akciách napriek 

dochádzaniu z Tisovca rozhodli zvýšiť sumu odmeny na dvojnásobok.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 420/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 6 

V doplňujúcom bode predložila starostka obce vypracovaný „Návrh na rozpočtové opatrenie 

č. 2/2022“, ktorým sa má meniť rozpočet obce na rok 2022 v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. s § 14 ods. 2 písmena b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.. 

Návrhom úpravy rozpočtu dochádza k prekročeniu na strane príjmov o 78 345 €, nakoľko tieto príjmy 
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neboli pri schválení rozpočtu na rok 2022 plánované. Suma pozostáva z príjmov 19 188 € vychádzajúc 

z navýšenia podielových daní podľa poslednej prognózy zo 6/2022; ďalej z príjmov v sume 31 657  € z 

dôvodu navýšenia prijatých grantov a transferov, ide o nenávratný finančný príspevok na projekt MOPS, 

projekty zamestnanosti § 54 z UPSVaR, dotáciu na stravu z UPSVaR, dotáciu zo štátneho inštitútu 

vzdelávania pre projekt systému duálneho vzdelávania, grant od OOCR, dotácia z BBSK na letný tábor, 

akciu juniáles, či prijaté sponzorské finančné dary na letný tábor; ďalej na začiatku roka neplánovaný 

príjem 11 000 €, ako kapitálový príjem z predaja pozemkov na základe verejnej obchodnej súťaže ide o 

rodinný dom Repno; ďalej 16 500 € pridelená zálohová platba na projekt OP EVS „Podpora 

koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja“. Uvedené príjmy sú účelovo viazané. 

V zmysle § 14 ods. 2 písm. c) návrhom zmeny rozpočtu dôjde k povolenému prekročeniu vo výdavkovej 

časti rozpočtu o rovnakú výšku 78 345 € a to na pokrytie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov 

z príjmu podielových daní 19 188 €, na pokrytie kapitálových výdavkov na nákup pozemkov pod 

plánovanou výstavba chodníka pri HaZZ 11 000 €, na výdavky spojené s implementáciou projektov 

31 657 € a na projekt OP EVS 16 500 €. 

Starostka obce podotkla, že do konca roka by mali byť pripísané finančné prostriedky za predaj 

pozemkov pod cestou I. triedy 72 a teda po ustanovujúcom zasadnutí volebného obdobia 2022 – 2025 

bude do konca roka potrebná ešte jedna úprava rozpočtu.  

Poslanec Peter Rapčan mal otázku na priebeh vysporiadania pozemkov pri HaZZ. Starostka obce 

informovala, že začiatkom leta 2022 bola zo strany obce zmluva podpísaná. SPF zmluvu o kúpe 

pozemku do vlastníctva obce prerokovalo, ale ešte aktuálne ešte nie je podpísaná. Všetky zmluvy, ktoré 

SPF uzatvára sú verejne prístupné a starostka sleduje priebeh ich pripomienkovania a poslanci budú o 

dianí informovaní. V septembri 2022 bola predložená nová žiadosť o získanie regionálneho príspevku 

na Podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO)  na výstavbu chodníka peších, na jej hodnotenie 

čakáme, výsledky by mali byť zrejme cca do konca októbra 2022.  

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 421/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 7 

V poslednom oficiálnom bode rokovania prítomní jednali o žiadosti Mgr. Eleka, riaditeľa ZŠ s MŠ 

Juraja Palkoviča, ktorý vo svojej žiadosti žiada obec o dofinancovanie originálnych kompetencii 

súvisiacich s plnením platného Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre 

zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022. Podľa článku II. ods. 4 Dodatku 

kolektívnej zmluvy zamestnávateľ vyplatí pomernou časťou podľa úväzku zamestnanca, odmenu 

podľa § 20 ods. 1 písm. a) vo výške 500 € v hrubom t.j. celková cena práce 676 €, ak pracovný pomer 

trvá k 31.08.2022. Odmena má byť vyplatená najneskôr vo výplatnom termíne za mesiac november 

2022 t.j. v decembri 2022. Informoval, že normatívne finančné prostriedky boli na pedagogických 

zamestnancov navýšené o sumu odmien a odmeny boli pedagogickým zamestnancom vyplatené. 

Výdavky na odmeny zamestnancov materskej škôlky, školskej jedálne a školskej kuchyne základná 

škola odmeny ZŠ nevyplatila, nakoľko škola nemá na to finančné prostriedky a nakoľko ide 

o originálne kompetencie obce, preto predkladá obecnému zastupiteľstvu svoju žiadosť.  

Starostka obce informovala, že v súčinnosti s hospodárkou základnej školy podľa počtu 

zamestnancov prepočítali, koľko finančných prostriedkov je potrebných na vyplatenie schválených 

odmien pre zamestnancov odmeňovaných v zmysle KZVS v zariadeniach zriadených obcou. Ide o tri 

zamestnankyne materskej školy (úväzky 2,5), dve zamestnankyne v školskej jedálni (úväzky 1,75), 

dve zamestnankyne v družine (úväzky 1,6) plus asistentku učiteľa v materskej škole (úväzky 1).  

Starostka obce skonštatovala, že celé odmeňovanie podľa dodatku kolektívnej zmluvy je 

polemické, prijali dodatok ku kolektívnej zmluve avšak nikto neriešil sa problém z čoho majú byť 

odmeny financované. Polemické je aj to, že obec ako aj základná škola zamestnáva zamestnancov 

podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. avšak projektoví zamestnanci, nie sú zamestnávaní a odmeňovaní 

podľa toho zákonu, sú zamestnancami podľa 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a pre týchto 

zamestnancov neplatí podmienka vyplatenia odmien avšak na pracoviskách to vyvoláva nezhody. 

Konštatovala, že v predchádzajúcom roku 2021 sme z rovnakého dôvodu navyšovali originálne 

kompetencie o 350 €/brutto t.j. cca 472 € na zamestnanca.  
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Starostka obce zhrnula, že našej škole chýba celkovo 3 279 € na zamestnankyne v zmysle 

553/2003 Z.z. a 1 352 € na zamestnankyne podľa 311/2001 Z.z. spolu cca 4 600 €. Informovala 

o rokovaní poslancov, ktorí majú rozhodnúť či obec navýši originálne kompetencie a v akej výške, 

prípadne či poskytne prostriedky len na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme alebo aj 

zamestnancom v zmysle zákonníka práce. Zisťovala ako riešili túto situáciu okolité obce resp. mesto, 

napr. ZŠ Hrachovo má vlastné prostriedky a zdroje na vyplatenie odmien, nepožadujú ich od 

zriaďovateľa, majú takmer 200 žiakov a finančne vychádzajú. Mesto Hnúšťa pomohlo a 

spolufinancovalo odmeny nie v celej výške ceny práce. Mesto poskytlo 400 € a zvyšok 276 € 

financovali školy. Povinnosť vyplatiť odmeny má zamestnávateľ, ktorým je základná škola. Z dôvodu, 

že finančné prostriedky nemajú, žiadajú o ne obec ako zriaďovateľa a poskytovateľa dotácií na 

originálne kompetencie obce. 

Starostka opísala a konštatovala ako finančne na tom obec mesačne je. Obec prijíma mesačne 

podielové dane vo výške cca 16 000 € z toho mesačne odvádza základnej škole prostriedky na 

financovanie originálnych kompetencií na mzdy a réžie MŠ, ŠKJ, ŠKD vo výške 6 860 € so sumou 

navýšenia je to mesačná suma, z rozpočtu obce cca 11 483 €. Na obecnom úrade sú zamestnankyne 

podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. dve osoby, ktoré odmenu už dostali, podľa zákonníka práce sú 

zamestnaní štyria členovia hliadky MOPS, tri zamestnankyne komunitného centra a dve 

zamestnankyne na projektu UPSVaR. O pracovno-právnych záležitostiach obecného úradu rozhoduje 

starosta obce, odmeny na pre zamestnancov podľa zákonníka práce nie sú oprávnenou zložkou miezd 

preplácaných z projektov, preto ich vyplatenie záleží od finančnej kondície obce. Konštatovala, že sa 

zvyšuje aj cena energií finančná situácia najmä malých obcí je náročná. Školské zariadenia dostali od 

štátu navýšenie aj na odmeny pedagogickým zamestnancom aj na dofinancovanie energii, obci neboli 

navýšené žiadne finančné prostriedky na tieto neplánované výdavky.  

Poslanci rokovali, diskutovali. Konštatovali, že keby obec financovala všetkých zamestnancov aj 

vrátane zamestnancov podľa zákonníka práce v základnej škole plus všetci zariadeniach ZŠ zriadených 

obcou je to cca 10 000 €, s takým výdavkom v rozpočte obce vôbec nerátali. Rozhodli napokon 

navýšenie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ vrátane odmien pre zamestnankyne zamestnané na 

projekt. V aktuálnej dobe pomôže zamestnancom odmena, najmä tým nízkopríjmovým s minimálnou 

mzdou t.j. projektovým. S riaditeľom ZŠ s MŠ J. Palkoviča sa dohodli, že celková suma 4 623,75 € 

bude rozdelená a vyplatená bude z rozpočtu obce v dvoch častiach do 25.10.2022 a v mesiaci 

november do 25.11.2022. Vyplatenie odmien ostatným zamestnancom obce, ktorí sú zamestnaní podľa 

zákonníka práce bude prehodnotené v mesiaci december po vyúčtovaní elektrickej energie a plynu. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 412/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 8 

Slávnostným ukončením, poďakovala všetkým poslancom za prácu v zastupiteľstve, pri ich 

dobrovoľnej činnosti, za lojalitu, angažovanosť a snahu o rozvoj obci v ktorej žijú. Vďaku vyjadrila, 

každému poslancovi osobitne a osobne. Poslanci Ján Koreny a Roman Gaži opätovali slová a týmto 

zasadnutím končia svoju funkciu poslancov, nakoľko ďalej ako poslanci nekandidujú.  

 

K bodu 9  

Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania, prítomní spoločne a slávnostne ukončili 

28. zasadnutie a sním aj volebné obdobie 2018 – 2022.  

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Vladimír Foľk 

 

Ján Koreny 

 

Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 


