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ZÁPISNICA 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 11.07.2022 (pondelok) o 16.00 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. Zloženie sľubu nového poslanca Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani, za poslanca, 

ktorému zanikol mandát 

6. Návrh na schválenie súťažného návrhu predloženého do obchodnej verejnej súťaže 

7. Zápis Evanjelickej fary do evidencie pamätihodnosti obce Rimavská Baňa 

8. Stanovenie ceny SPF k žiadosti o vyporiadanie pozemku 

9. Vybudovanie prístrešku pre automobil 

10. Kúpa informačných tabúľ k parkovisku 

11. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby fi Brantner Gemer, s.r.o. 

12. Výročná správa Obce Rimavská Baňa za rok 2021 

13. Žiadosti občanov 

14. Interpelácie poslancov  

15. Záver 

 

K bodu 1 a) 

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

11. júla 2022 od 16:00 hod., zvolala a viedla starostka obce Rimavská Baňa Mgr. Elena Polóniová 

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

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

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

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

po prejednaní s poslancami OZ, konalo v upravenom termíne mimo bežného harmonogramu zasadnutí. 

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

občanov p. M. Smugalu, p. M. Smugalovú, a p. R. Gažiho. Konštatovala, že na začiatku zasadnutia 

boli prítomní 4 poslanci (z počtu 7) a tak bolo obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Po zložení 

sľubu poslancov, zvýši sa počet o nového poslanca. 

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

práceneschopnosti v dôsledku úrazu, poslanec Ján Koreny sa zasadnutia nezúčastnil z dôvodu 

pracovných povinností. 

 

K bodu 1 b) 

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

poslanci Vladimír Foľk a Ján Kubaliak. 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 383/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 2  

Starostka obce poslancom OZ predložila spolu s pozvánkou na 25. zasadnutie aj návrh programu, 

ktorý obsahoval 15 bodov. Poslanci nemali žiadne pozmeňujúce návrhy k programu rokovania. 

Nakoľko prišli na zasadnutie manželia Smugalovci so svojou žiadosťou, o ktorej by inak jednali na 

konci zasadnutia, spoločne sa dohodli, že o tejto žiadosti budú jednať z časového hľadiska po zložení 

sľubu nového poslanca. Program bol schválený v podobe tak, ako bol predložený.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 384/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 3 

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

Dovalovú. Poslanci predložený návrh starostky obce schválili.   

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 385/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 4 

Starostka obce vyhodnotila plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Informovala obecné 

zastupiteľstvo, že:  

Uznesením č. 373/2022 – OZ schválilo na poskytnutie dotácie pre ZRPŠ pri Základnej škole 

s materskou školou Juraja Palkoviča – uznesenie splnené – dotácia vo výške 30 Eur na pokrytie 

finančných výdavkov spojených s vedením bankového účtu zriadeného pre účel prijímania 2 % zo 

zaplatených daní bola poskytnutá. 

Uznesením č. 378/2022 -  OZ schválilo vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prevod trvale 

prebytočného majetku nehnuteľností vo vlastníctve obce  – uznesenie splnené – verejná obchodná 

súťaž na nehnuteľnosť na ulici Repno bola zrealizovaná, predložené súťažné návrhy budú predmetom 

rokovania bodu 6.  

Uznesením č. 381/2022 – OZ na základe žiadosti schválilo poskytnutie príspevku pre DPO SR – 

uznesenie splnené  – finančná pomoc vo výške 100 Eur bola poukázaná na bankový účet DPO SR.  

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: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 386/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 5 

Zánikom mandátu poslanca p. Ľ Olšiaka z dôvodov vzniku skutočnosti uvedených v § 25 písm. g) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., poslanci OZ dňa 2.6.2022 po dohode na 

predchádzajúcom zasadnutí, pozvali p. Olšiaka na osobné stretnutie s cieľom korektne ho o danej 

skutočnosti a informáciách oboznámiť. Bývalý poslanec na stretnutie neprišiel napriek tomu, že termín 

stretnutia určil on sám. Obec Rimavská Baňa v zákonnej lehote do 15 dní po vzniku skutočnosti, 

oznámila dňa 14.6.2022 verejnosti informáciu na úradnej tabuli. Následne boli oslovení a vyzvaní 

náhradníci volení v komunálnych voľbách v r. 2018 na vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s prijatím 

uvoľneného mandátu poslanca. Druhou náhradníčkou v poradí po p. J. Korenym, kandidátka p. M. 

Kuruová, oznámila neprijatie mandátu. Ďalšou v poradí bola zamestnankyňa p. M. Korenyová, 

odborná pracovníčka v Komunitnom centre Rimavská Baňa, ktorej funkcia poslankyne je nezlučiteľná 

so zamestnaním pre obec. Z uvedených dôvodov odmietla prijatie mandátu. Ďalším v poradí štvrtým 

náhradníkom, bol prítomný p. R. Gaži, ktorý vyjadril svoj záujem o nástup do poslaneckého zboru.  

Slávnostný akt zloženia sľubu prítomný nový poslanec prečítal v znení „Sľubujem na svoju česť a 

svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri 

výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia“, vyhlásením vyjadril svoj sľub a podpísal listinu. Novému 

poslancovi R. Gažimu starostka obce odovzdala osvedčenie podpísané predsedom volebnej komisie 

funkčného obdobia 2018-2022. 
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Starostka konštatovala, že zložením sľubu bol navýšený počet poslancov a p. Gaži je oprávnený 

hlasovať a rokovať. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 387/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

Spoločne prešli s občanmi, manželmi Smugalovcami, k riešeniu ich problému. P. Smugala hľadá 

priestory, kde môže prevádzkovať svoju dielňu „motodielňu“. Hľadá menšiu nehnuteľnosť a priestory 

v obci aj od súkromných osôb. Prišiel s troma alternatívnymi lokalitami. Areál bývalého mlyna, kde 

kontaktoval terajšieho majiteľa, ktorý ale nemá záujem o predaj pozemku, nakoľko majiteľ má reálny 

zámer stavať. Ďalšou alternatívou je pozemok za železničnou traťou cca 1 000 m2 - záhrada, avšak 

tento pozemok, by bolo nevyhnutné vyňať z pôdneho fondu a to im časovo nevyhovuje. Poslanci 

podotkli, že tá lokalita je v ochrannom pásme železníc. Treťou vhodnou alternatívou je lokalita pri 

ceste I. triedy, vo vlastníctve obce, ktorú obec nadobudla od rod. Kleinovej. Ide o nevyužiteľnú 

nehnuteľnosť pri križovatke smerom k hasičskej zbrojnici, pri rodinnom dome p. Sojku.  

P. Smugala informoval, že prevádzkuje svoju motodielňu v Rimavskej Sobote, odkiaľ však 

z opodstatnených dôvodov plánuje odísť. Motodielňa, je poskytovaním služieb servisu, diagnostiky, 

montáže pre motocykle a ATV, vrátane možnosti prípravy na STK. Činnosť dielne je bez nadmerného 

hluku a nemajú vysoký počet zákazníkov. Vyhovoval by mu priestor tohto pozemku, je na očiach 

verejnosti, a je aj blízko k jeho bydliska v obci, kde sa spolu s rodinou rozhodli zostať bývať. 

S majiteľmi susednej nehnuteľnosti a p. Sojkom sa rodina pozná a majú dobré vzťahy. V prípade 

možnosti odpredania pozemku hovoril, že jeho plánom je výstavba malého montovaného objektu pre 

účely predaja dielov, príslušenstva a s poskytovaním poradenstva. 

Prítomní poslanci žiadosť s návrhom prerokovali, nemali voči nemu výhrady, otázky boli 

zodpovedané. Priamy predaj zamietli z dôvodu neexistujúceho osobitného zreteľa. Jednali o možnosti 

vyhlásenia novej verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti. Ide o parcelu cca o výmere 550 

m2, ktorá je zameraná a hranice pozemku sú vyznačené stĺpikmi. Vyhlásením verejnej obchodnej 

súťaže vzniká riziko pre rodinu, že iný záujemca poskytne lepšiu ponuku. Záujemcovia informáciu 

zobrali na vedomie. Po získaných skúsenostiach z odpredajom ½ pozemku medzi Agrokolom 

a bývalým motorestom, chcú poslanci predísť riziku a preto príprava súťažných podkladov a najmä 

dojednaných zmluvných podmienok, bude prebiehať za pomoci právnej služby. Poslanci súhlasne 

dohodli, že v prípade vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže bude predaj pozemku len za podmienok, 

tak ako boli určené v súťaži na rodinný dom na ulici Repno t.j. päť ročné predkupne právo pre obec, 

ktoré bude riadne zapísané na LV, ostatné podmienky súťaže dojednajú a predložia na nasledujúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

  

K bodu 6 

Starostka obce spoločne s poslancami OZ, v tomto bode prejednávali výsledky súťažných návrhov 

predložených do verejnej obchodnej súťaže na kúpu majetku vo vlastníctve obce vedenom na LV 

č. 439 vedené ako parcely KN C 85/1 ovocný sad o výmere 972 m2, KN C 86 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 473 m2 s rodinným domom so súpisným číslom 56. Menovaný členovia komisie 

na vyhodnotenie ponúk v zložení poslancov Vladimír, Foľk, Ján Kubaliak a Ján Koreny vyhodnocovali 

súlad súťažných návrhov s podmienkami. V zmysle časového harmonogramu obchodnej súťaže 

zasadli pre tento účel dňa 22.06.2022 o 17:00 hod..  

Z hodnotenia vyhotovili zápisnicu, o výsledkoch ktorých informovali ostatných prítomných. 

Ponuka vrátane zápisnice boli predložené na prerokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré je oprávnené 

rozhodnúť o prijatí resp. neprijatí návrhu.  

Komisia informovala, že do uplynutia lehoty na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce t.j. do 17.06.2022 14:00 hod. bol do podateľne 

Obecného úradu v Rimavskej Bani doručený jeden návrh: Por. č. 1 – doručenie dňa 3.6.2022 o 11:39 

hod.. Komisia po otvorení obálky skonštatovala, že Navrhovateľ Erich Bercsényi, dodržal lehotu na 

predkladanie návrhov a z hľadiska dodržania podmienok súťaže boli doručené všetky požadované 

dokumenty a dodržané všetky podmienky verejnej obchodnej súťaže, skontrolovali aj povinnosť 

zloženia zábezpeky vopred v čiastke 1 000,00 Eur. Vyvolávacia cena bola 11 000,00 Eur. Navrhovaná 

kúpna cena 12 000,00 Eur. Komisia hodnotila súťažný návrh. Jednotlivý členovia vyjadrili svoj názor 
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k návrhu, a nemali žiadne výhrady. Komisia odporučila prijať jediný prijatý návrh účastníka: Erich 

Bercsényi.  

Poslanci OZ prezreli súťažné podklady, po nezistení žiadnych okolností zamietnutia návrhu, 

návrhová komisia predložila uznesenie, ktoré prítomní poslanci schválili. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 388/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

Starostka obce informovala o nasledovnom postupe, plnením ktorého je doplatenie zostatku 

kúpnej ceny vrátane ostatných výdavkov spojených s vypracovaním kúpnych zmlúv a ich 

zavkladovaním do 30 dní odo dňa schválenia návrhu obecným zastupiteľstvom. Až po poukázaní celej 

kúpnej sumy na účet obce, bude zmluva s p. Bercsénym podpísaná, následne odovzdaná na zápis do 

katastra nehnuteľností.  
 

K bodu 7 

Starostka obce, pri téme siedmeho bodu oboznámila prítomných o nadobudnutí platnosti 

a účinnosti schváleného VZN č. 2/2022 o evidencii pamätihodností obce Rimavská Baňa. Na základe 

neho je v kompetencii OZ rozhodovanie o zápise, ak sa zhodne na odsúhlasení nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov. Poslanci OZ prerokovali návrh na zápis Evanjelickej fary do evidencie 

pamätihodnosti obce Rimavská Baňa a jednohlasne tento návrh schválili, nakoľko zámerom obce a jej 

poslancov je rekonštrukcia nevyužívanej budovy s využitím jej potenciálu na vybudovanie Turisticko-

informačného centra Gotickej cesty v Malohonte.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 389/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 8 

Témou ďalšieho bodu bolo rokovanie o stanovenej predajnej cene Slovenského pozemkového 

fondu súvisiac so žiadosťou obce o vyporiadanie časti parcely reg. E-KN č. 278 druh pozemku záhrada 

vo výmere 1033  m2 vo vlastníctve nezisteného vlastníka, spoluvlastnícky podiel 1/1, ktorý je zapísaný 

na LV č. 471 (C-KN č. 1993/14, výmera 94 m2) a kúpu tohto pozemku na účely výstavby nového 

chodníka. Ide o lokalitu pri hasičskej zbrojnici. Obec dala vypracovať znalecký posudok, hodnota 

pozemku vychádzajúc z posudku bola 4,50 Eur. Slovenský pozemkový fond dňa 15.6.2022 oznámil, 

že stanovil cenu vo výške 5,40 Eur/m2, čo predstavuje celkovú sumu 507,60 Eur.  

Poslanci spoločne so starostkou obce konštatovali, že išlo o rýchlu/promptnú odpoveď od SPF. 

Nie je však jasný postup ocenenia hodnoty pozemkov z ich strany, nakoľko predchádzajúci rok 

pozemky pod areálom ZŠ ocenili hodnotou 3,70 Eur/m2. Iná možnosť vysporiadania však nie je a preto 

stanovenú kúpnu cenu a uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníctva vo výške kúpnej ceny 507,60 Eur 

schválili.   

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 390/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 9  

Starostka obce v tomto bode pripomenula prítomným zámer vybudovania prístrešku k schválenému 

projektu obstarania služobného osobného motorového vozidla. Súčasťou podmienok pre získanie 

finančných prostriedkov v zmysle výzvy MAS Malohont je aj zabezpečenie vhodného priestoru na 

parkovanie. Projekt by mal byť ukončený a osobný automobil by sme mohli prevziať, podľa informácii 

dodávateľa do konca mesiaca Júl 2022. Zastrešenie bude umiestnené za obecným úradom v priestoroch 

pod kamerovým systémom. Z opílených smrekov zo ZŠ máme smrekové drevo, ktoré na prístrešok 

použijeme, ostatný materiál bude obstaraný. Ide o prístrešok o výmere cca 5 m x 3 m. 

Poslanec Kubaliak zisťoval aktuálne ceny a vyhotovil približnú cenovú ponuku, ktorú predložil 

obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie: Tatranský profil 480 Eur, kanadský šindel 240 Eur, 

lemovanie 200 Eur, náter, šróby, klince, chemická kotva spolu cca 100 Eur. Celková cena materiálu 

cca 1 020 Eur plus porez dreva a cena práce. Cenové ponuky za práce na zhotovení sú v predpokladanej 

hodnote 1 200 Eur. So svojimi zručnosťami a skúsenosťami by vedel prístrešok zhotoviť aj v nižšej 

ako predpokladanej cene. Pred začatím výstavby je potrebné žiadať/ohlásiť drobnú stavbu stavebnému 
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úradu, vrátane vypracovaného technického nákresu s krátkym technickým popisom, ktoré poslanec J. 

Kubaliak pomôže vypracovať.  

Poslanci spoločne schválili priestor a financovanie výstavby prístrešku pre služobný automobil.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 391/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 10 

Ďalšou témou bolo schválenie obstarania nových informačných tabúľ, ktoré súvisia s rekonštrukciou 

parkoviska pod Evanjelickým gotickým kostolom v Rimavskej Bani. V zmysle projektovej 

dokumentácie je potrebná výmena tabúľ, ktoré sú v zlom technickom stave, zdemolované, zničené. Obec 

zisťovala cenové ponuky so zachovaním vidieckeho rázu na drevené tabule so strieškou. Ponuku 

predložil Vojenský kartografický ústav Harmanec, v cene 1 256,40 Eur za 3 ks trvalých tabúľ vrátane 

pätiek. Pri prieskume trhu obec iné lacnejšie ponuky prostredníctvom internetu nenašla. Minimálne 

jednu by sme využili na umiestnenie mapy obce a ďalšie dve budú verejné tabule nevyhnutné aj pri 

najbližšie voľby do samosprávy obcí a samosprávnych krajov tzv. komunálne a krajské voľby. Starostka 

obce predložila prítomným mapu celého katastra obce so záujmovými bodmi v obci, ktorá bude 

umiestnená v jednej z týchto tabúľ, umiestnených medzi priestorom pri autobusovej zastávky 

a zrekonštruovaným parkoviskom tam, kde boli pôvodné.  

Poslanci schválili obstaranie tabúľ z rozpočtu obce. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 392/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 11 

Prešli k bodu 11, v ktorom pokračovali v rokovaní 25. zasadnutia s doručeným návrhom na 

uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve č. 42/2020 o poskytnutí služby od fi Brantner Gemer, s.r.o.. Firma 

Brantner Gemer, s.r.o. dodatkom mení ceny za poskytovanie služieb od 1.7.2022 podľa novej prílohy 

č. 1. Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu (ďalej len „ZKO“) za 1 vrece resp. 1 ks 110 l alebo 

120 l nádoby z pôvodných 1,15 € na 1,20 €, za 1 ks 240 l nádoby z pôvodných 2,19 € na 2,30 €, za 1 

ks 1 100 l nádoby z pôvodných 9,91 € na 10,50 €, za zneškodnenie ZKO za tonu na skládke 

z pôvodných 44,10 € na 45,20 €.  

Rovnako sa navýšením zmenili s aj ceny za mimoriadny zber a vývoz separovaných zložiek odpadu. 

Za zber a vývoz 1 vrece resp. 1 ks 110 l alebo 120 l nádoby z pôvodných 1,15 € na 1,20 €, za 1 ks 240 

l nádoby z pôvodných 2,19 € na 2,30 €, za 1 ks 1 100 l nádoby z pôvodných 9,91 € na 10,50 € 

Ďalšou zmenou sú ceny veľkoobjemných kontajnerov (ďalej len „VOK“) za zber a vývoz 1 ks 

VOK-u z pôvodných 109,50 € na 116,40 €, za vrátenie VOK-u na objednávku z pôvodných 88,70 € na 

94,30 €. Starostka obce konštatovala, že ceny sú uvádzané bez DPH fakturované s prepočtom vrátane 

DPH. 

Poslanci OZ mali otázku, koľko mesačne vyvážame. Starostka obce informovala, že mesačne 

vyvážame cca 240 nádob. 

Nakoľko je Fi Brantner Gemer, s.r.o. jedinou firmou na zber, zneškodnenie a uloženie odpadu, 

poslanci zobrali informáciu o zvyšovaní cien na vedomie a schválili uzatvorenie Dodatku č. 2 

k Zmluve o poskytnutí služby s Fi Brantner, s.r.o. s interným číslom zmluvy 42/2020. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 393/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 12 

Starostka obce informovala OZ o výročnej správe za individuálnu a konsolidovanú účtovnú 

závierku Obce Rimavská Baňa. Konsolidovaný celok tvoria rozpočtové organizácie obce ZŠ s MŠ 

Juraja Palkoviča. Plnenia rozpočtu príjmov bolo v 97,19 % plnení. Čerpanie výdavkov za rok 2021 

v plnení 94,82 %. Nevyčerpané prostriedky so ŠR účelovo viazané na bežné výdavky poskytnuté 

v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume spolu 26 4543,64 Eur a to na nevyčerpané dotácie 

v oblasti školstva 8 449,14 €, dotácia na stravu v sume 4 638,50 €, dotácia na odmeny v zmysle KZVS 

v sume 2 366 €, dotácia na národný projekt OP EVS „Podpora koordinačných a implementačných 

kapacít“ 11 000 €, ďalej nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa 
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školského zákona v sume 2 089,05 €. Po vylúčení nevyčerpaných účelovo viazaných prostriedkov je 

prebytok rozpočtu v sume 7 129,15 €.  

Zostatok finančných operácii podľa § 15 ods. 1 písm. c) Zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v sume 6 174,47 € navrhuje kryť prebytkom rozpočtu v sume 6 174,47 €. Na základe 

skutočností uvedených vo výročnej správe navrhuje rozdiel požiť na tvorbu rezervného fondu za rok 

2021 vo výške 954,68 €.  

Starostka obce informovala, že výročná správa, vyhotovená za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 

31.12.2021, ktorú vypracovala externá účtovníčka obce Ing. Lojková, bola odovzdaná v elektronickej 

forme prostredníctvom RISSaM. Zverejnená bola na úradnej tabuli obce a taktiež je zverejnená a 

dostupná na webovom sídle obce od 07.06.2022.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 394/2022, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 13 

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

Prítomní skonštatovali, že z časového hľadiska žiadosť p. Smugalu, spoločne prerokovali pri začiatku 

rokovania po zložení novo-zvoleného mandátu poslanca R. Gažiho v bode 5.  

Prešli teda k  ďalšej žiadosti resp. sťažnosti, s ktorou prišiel o pomoc požiadať V. Macove. Spodná 

splašková voda od susednej nehnuteľnosti rod. Štajerovej na začiatku ulici Repno podteká pod ich 

rodičovský dom. Problém je nie len zápach, ale aj zvýšenie vlhkosti v dome. Rodina Štajerová žumpu 

nemá a namiesto jej obstarania používajú pre tieto účely studňu na ich dvore. Voda v studni je podľa 

vyjadrení špinavá, zakalená a sú v nej aj zostatky saponátu. Voda zo studne následne tlačí smerom 

k nehnuteľnosti rod. Macove.  

Prítomní poslanci sa spoločne dohodli, že poslanec V. Foľk, ako predseda komisie verejného 

poriadku v obci spoločne prejedná túto sťažnosť spolu s p. starostkou obce na mieste u rod. Štajerovej. 

Poslankyňa Ing. Alcnauerová, je za to aby si obstarali nejakú nádrž a nevyužívali studňu ako 

výlevku, keď studňa vedie ďalej a nevedno kam.  

Poslanec J. Kubaliak, po vykonaní ohliadky na mieste, čo sa bude potom riešiť? 

Starostka obce informovala, že p. Macove navrhol, aby studňu rodina Štajerová zasypala 

a nevyužívala ju na tieto účely.  

Otázka poslancov smerujúca k starostka obce bola, či p. Macove túto sťažnosť začal riešiť 

s majiteľmi susedného domu. Starostka obce informovala, že p. Macove s rodinou Štajerovou nejednal. 

Podľa informácii od p. Macove boli 2 roky bezproblémové, extrémne sucho v tohto ročnom letnom 

období „dopomohlo“ k vzniku problému. 

Podľa názorov prítomných poslancov, by sa susedské problémy, rozpory mali v prvom rade 

prerokovať a riešiť ich priamo medzi susedmi až v ďalšom kroku osloviť so žiadosťou o pomoc obec. 

Poslanec Kubaliak informoval, že ešte z jeho detských čias si pamätá, že po pravej strane poza 

rodinné domy na spodnej ulici Repno, sa tiahol kanál zo skál, ktorý v minulosti ústil do Rimavy.  

Po rozprave k tejto téme sa dohodli na termíne riešenia sťažnosti na mieste dňa 12.07.2022, kde 

spoločne s vlastníkmi a žiadateľom prejednajú sťažnosť a nájdu spoločnú cestu k vyriešeniu tohto 

problému. 

K bodu 14 

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

25. zasadnutia.  

 

K bodu 15 

Na záver rokovania starostka obce poďakovala, všetkým dobrovoľníkom a prítomným účastníkom, 

ktorí priložili ruku k uskutočneniu vydarenej akcie s názvom „Juniáles – Prišiel čas zabaviť a zas“. 

Napriek extrémnemu teplu a hrozby vzniku zrážok, vyšiel celý deň vrátane večernej zábavy výborne.  

V závere starostka obce informovala o akcii organizovanej občianskym združením Gotická cesta, 

ktorý organizujú aj tento rok „Gotickú cestu – otvorenú“ s termínom konania 13.8.2022. Programom 

Gotickej cesty je prehliadka, výklad a sprístupnenie 7 gotických kostolov na území Gemera-

Malohontu. Počas tohto významného dňa sa Obec Rimavská Baňa stala strediskovou obcou, ktorá má 
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za úlohu zabezpečiť občerstvenie pre cca 600 návštevníkov zo širokého okolia aj cezhraničných. Cena 

za 1 porciu mala byť 2,00 € avšak organizátori z občianskeho združenia Gotická cesta navrhli cenu za 

1 porciu na 4,00 €. Odhadovaný počet účastníkov podľa vzorky z predchádzajúcich ročníkov je cca 

1 000 ľudí.  

Dňa 12.08.2022 (deň pred akciou), budú súčasťou prezentácie kostola aj vystúpenia skupiny 

oživenej histórie hradných hier Kompánia z Turca určené pre miestnych návštevníkov 

a predovšetkým detí z okolia. 

V rámci organizácie varenia je potrebné uvariť aspoň 5 ks 100 litrových kotlíkov. Spoločne sa 

dohodli sa že, p. Foľk zabezpečí varenie guľášu, p. Kušpál by mohol zabezpečiť varenie kapustnice. 

Poslanec J. Kubaliak s rodinou by vedeli zabezpečiť varenie možno lokší alebo podobne. Ešte 

a dohodnú ale radi pomôžu. Z Veľkých Teriakoviec príde občianske združenie variť slivkové gule.  

Pred vyčerpaním všetkých tém rokovania, jednali o termíne zasadnutia 26. zasadnutia, ktoré sa má 

konať 3.8.2022. Z dôvodu dovolenkového obdobia, potreby schválenia majetkových vecí 

a skutočnosti, že poslankyňa Ing. Alcnauerovej sa nebude môcť zo súkromných záležitostí rokovania 

zúčastniť, poslanec J. Kubaliak bude s rodinou v zahraničí a p. Rapčan je stále na PN, bude 

26. zasadnutie OZ po dohode prítomných zvolané na 8.8.2022. 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

volebného obdobia 2018-2022,  starostka obce Mgr. Elena Polóniová poďakovala všetkým prítomným 

za účasť. Následne vyhlásila 25. zasadnutie za ukončené o 18:00 hod.. 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Vladimír Foľk 

 

 

 

Ján Kubaliak 

 

 

 

Zapisovateľka: Ing. Jana Oravcová 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

 


