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ZÁPISNICA 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa, 

ktoré sa konalo dňa 06.10.2021 (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 

 

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. Členstvo obce v Oblastnej organizácii cestovného ruchu GEMER 

6. Náučný chodník Bojisko SNP 

7. Návrh VZN 1/2021 o určení spádovej materskej školy určenej obcou 

8. Návrh Dodatku č. 1 VZN 3/2019 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských 

zariadeniach zriadených obcou 

9. Dotácie BBSK na rok 2022 

10. Výročná správa Obce Rimavská Baňa za rok 2020 

11. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

12. Vyhlásenie výzvy MAS Malohont na predkladanie projektov IROP-CLLD 

13. Informácia o stave vysporiadania pozemkov v areáli základnej školy 

14. Obstaranie zmeny Územno-plánovacej dokumentácie Obce Rimavská Baňa 

15. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020 

16. Poskytovanie finančnej pomoci z rozpočtu obce občanom nad 70 rokov 

17. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo výmere 60 m2 z parcely registra E č. 1997/202 

18. Žiadosti občanov 

19. Interpelácie poslancov  

20. Záver 

 

K bodu 1 a) 

Dvadsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa, ktoré sa konalo dňa 6. októbra 

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 epidemiologických hygienických opatrení. 

Privítala prítomných poslancov (podľa prezenčnej listiny) a aj hlavnú kontrolórku obce Ing. Fabovú. 

Konštatovala, že na začiatku zasadnutia boli prítomní 4 poslanci (z počtu 7) a tak bolo od začiatku 

rokovania obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Dvaja poslanci Ján Koreny a Ľubomír Olšiak sa 

z pracovných dôvodov za neprítomnosť na 20. zasadnutí vopred ospravedlnili. Poslanec Peter Rapčan 

oznámil, že bude cca 10 minút na zasadnutie meškať.  

 

K bodu 1 b) 

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

poslancov Vladimír Foľk a Ján Kubaliak. 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 295/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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K bodu 2  

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

ktorý obsahoval 18 bodov. Poslanci na výzvu starostky obce k zmene programu rokovania nemali žiadne 

pozmeňujúce návrhy a pripomienky. V rokovaní druhého bodu starostka navrhla doplnenie programu 

o dva ďalšie body: bod 10 „Výročná správa Obce Rimavská Baňa za rok 2020“ a bod 11 „Návrh na 

rozpočtové opatrenie č. 3/2021“ v pláne bolo aj doplnenie bodu: Správa o výchovno – vzdelávacej 

činnosti Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča  – informácie mal predniesť pán riaditeľ 

ZŠ s MŠ Mgr. Elek avšak zasadnutia sa napokon zúčastniť nemohol, preto tento bod rokovania nakoniec 

doplnený nebol. Poslanci schválili znenie pôvodného programu s doplnením dvoch bodov bez výhrad.  

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 296/2021, 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. Jednali o tom, že členky návrhovej komisie určené na 20. 

zasadnutí, by sa mohli do budúcna opakovať.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 297/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 4 

Starostka obce vyhodnotila plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. Informovala obecné 

zastupiteľstvo, že:  

Uznesením č. 280/2021 – OZ schválilo predloženie projektu „Rekonštrukcia existujúceho parkoviska 

v obci Rimavská Baňa“ – uznesenie splnené -  Kompletná Žiadosť o príspevok bola podaná 29.09.2021 

vyhlasovateľovi výzvy MAS Malohont. Pred podaním žiadosti bol aktualizovaný pôvodný rozpočet 

z februára 2021 a vykonané verejné obstarávanie, bližšie o postupe plnenia tohto uznesenia rokovali 

v bode 12.  

Uznesením č. 284/2021 -  OZ schválilo predaj pozemkov p. Majanovej – uznesenie splnené – návrh 

na vklad bol predložený, následne doplnený a kataster nehnuteľností vydal kladné rozhodnutie o jeho 

povolení.  

Uznesením č. 252/2021 – OZ schválilo návrh dodatku nájomnej zmluvy s Cirkevným zborom ECAV 

na Slovensku Rimavské Brezovo – uznesenie splnené – nájomná zmluva bola uzatvorená, dodatok je 

platný, účinný a zverejnený.  

 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: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 298/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 5 

Starostka obce v tomto bode informovala o Oblastnej organizácii cestovného ruchu (ďalej len 

„OOCR“), za účelom možnosti vstupu do členstva. Pokračovala úvodnými informáciami o organizácií. 

V máji roku 2018 bola po snahe troch centier podpory regionálneho rozvoja (Rimavská Sobota, Revúca, 

Rožňava) založená OOCR GEMER. Účelom OOCR je riadiť rozvoj turizmu v destinácii Gemer (troch 

okresov) a pri plnom zachovaní kultúrneho a prírodného dedičstva rozvíjať a propagovať tento región. 

Zakladajúcimi členmi OOCR GEMER sú mestá Rožňava, Revúca, Hnúšťa, Tornaľa, Jelšava, obce 

Jesenské, Muráň a podnikateľské subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu v regióne. Predsedom 

predstavenstva sa stal Pavol Burdiga, primátor mesta Rožňava. Organizácia sídli v Revúcej, no 

pracoviská budú aj v Rožňave, Rimavskej Sobote a v Tornali. OOCR Gemer je každoročne financované 

z členských príspevkov samospráv, ktoré tvoria členský príspevok 150 € ročne plus 50% z vybratej sumy 

za ubytovanie. 

Na prechádzajúcom 9. zasadnutí obecné zastupiteľstvo rokovalo o zámere zrekonštruovať a 

vybudovať v Evanjelickej fare v Rimavskej Bani turistické a informačné centrum Gotickej cesty 

v Malohonte, nakoľko aj snahou našej obce je pracovať v prospech kultúrnych pamiatok nachádzajúcich 

sa na turistickej trase Gotická cesta na Gemeri. Schválenie dodatku k nájomnej zmluve s ECAV 
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Rimavské Brezovo, bol rozšírený predmet nájmu o Evanjelickú faru za účelom TIC Gotickej cesty 

v Malohonte, bol to jeden z prvých krokov. Potrebné je vypracovanie projektovej dokumentácie. Obec 

na jej financovanie prostriedky z rozpočtu nemá a preto sme vypracovali rozvojový zámer, ktorý sme 

dňa 26.08.2021 predložili na OOCR. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 6 250,- 

Eur vrátane spoluúčasti obce bol na „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie so 

zachovaním pôvodného stavebné štýlu stavby, zmenu funkčného využitia budovy s bezbariérovým 

prístupom“. Dňa 5.10.2021 sa konalo zasadnutie OOCR za účelom hodnotenia predkladaných projektov, 

o výsledkoch nás má informovať predseda organizácie. Na základe toho, že sme od nich žiadali financie 

a spolupracujeme s nimi aj v rámci aktivít vybudovania Náučného chodníka SNP, bolo by vhodné, aby 

sme sa stali ich členmi. Členský príspevok na rok 2021 vzhľadom na končiaci kalendárny rok, bude (v 

prípade schválenia OZ) vypočítaný pomernou časťou. Starostka obce konštatovala, že pokiaľ nám 

poskytnú finančné prostriedky v žiadanej výške, členský príspevok je pomerne veľmi nízky. Vyzvala 

prítomných na vyjadrenie ich názoru, výhrad a na prerokovanie predmetného návrhu.  

Poslankyňa Ing. Alcnauerová mala iba jednu otázku a tá znela, či Rimavská Sobota je členom OOCR 

Gemer. Starostka obce spoločne s hlavnou kontrolórkou konštatovali, že Rimavská Sobota nepatrí medzi 

členov.  

Iné otázky, výhrady poslanci OZ nemali. Rozhodli, že obec Rimavská Baňa podporí cestovný ruch 

v regióne a vstúpi do členstva OOCR GEMER. 

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 299/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 6 

Počas tohto bodu prišiel poslanec Peter Rapčan. 

Tento bod súvisel s plánovaným projektom vybudovania „Náučného chodníka Bojisko SNP“, ktorého 

zámer realizujú členovia OZ Gemerské grúne pod hlavným iniciátorom Mgr. Brádňanským. 

Informovala o projekte OZ Gemerské grúne a o smerovaní náučného chodníka na autentických 

miestach, kde sa počas vojny odohrávali boje. Cesta by sa mala začínať pri pamätnej tabuli pri pomníku 

SNP a pokračovať poza domu rod. Kuruovej k trase chodníku, ponad železnicu smerom do Rimavských 

Zalužian, s pokračovaním cez zalužanský most na kótu „Hrb“, kde bude vybudovaný bunker. Cesta trvá 

cca 1,5 hodiny, výhľady sú naozaj pekné, cesta je zvládnuteľná aj pre deti. Väčšinu časti trasy vlastní 

Urbárska spoločnosť Lehota nad Rimavicou - obhospodarovateľ je pán Farkaš. Pán Farkaš chce najskôr 

trasu spoločne prejsť a odsúhlasiť, zároveň je potrebné predloženie dokumentácie Okresnému úradu 

v RS – pozemkový a lesný odbor, čo situáciu z časti komplikuje resp. predlžuje realizáciu. 

Ďalej informovala, že na projekt majú schválenú dotáciu z Ministerstva obrany vo výške cca 

6 600,- Eur na vyznačenie trasy, obstaranie dreva vrátane jeho spracovania, obnovenie veliteľského 

bunkra a na zhotovenie a osadenie info-tabúľ. Od Obce Rimavská Baňa a Obce Rimavské Zalužany, ako 

spolupracujúcich obcí, žiadajú finančnú spoluúčasť a pomoc pri vyčistení chodníka, ide o jednodňovú 

brigádu potrebnú vykonať do konca novembra 2021.  

Prítomní poslanci si spoločne určili úlohy, pri čistení a sprístupnení chodníka pomôže poslanec 

Rapčan, Kubaliak spolu s dobrovoľnými hasičmi a to počas niektorého víkendu, keď to počasie umožní. 

 

K bodu 7 

Rokovanie pokračovalionávrhom VZN 1/2021 o určení spádovej materskej školy určenej obcou. 

Starostka obce informovala, že dôvodom prípravy nového všeobecne záväzného nariadenia obce je 

vznik legislatívnej povinnosti pre zriaďovateľa vytvárať podmienky na plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania v materských školách vyplývajúce z § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon). Od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť 

rokov veku do 31. augusta 2021 povinné predprimárne vzdelávanie povinné. Rozdiel medzi spádovými 

školami a obvodmi je navonok len v pojmoch, no na pochopenie podstaty problému, prečo sa vo vzťahu 

k materským školám nehovorí o školskom obvode ale o spádovej materskej škole a o „spáde“ je potrebné 

vedieť nasledovné: Pri vypracúvaní jednotlivých ustanovení novely školského zákona, ktorou sa 

ustanovuje povinné predprimárne vzdelávanie sa nezabudlo na „školské obvody materských škôl“, ibaže 

sa tento pojem vo vzťahu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu nepoužil. Dôvodom nepoužitia 

tohto pojmu bolo, aby sa to nemýlilo so školským obvodom, ako ho poznáme  vo vzťahu k základným 
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školám zriadeným obcou ale aj z dôvodu, že nie je možné „prekryť“ školský obvod základnej školy a 

spádovú materskú školu. Riešenie problematiky toho, čo sa rieši vo vzťahu k základným školám v rámci 

školských obvodov, teda aby každé dieťa malo vytvorené inštitucionálne podmienky na plnenie povinnej 

školskej dochádzky, je vo vzťahu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu čiastočne upravené v § 

59a školského zákona v znení platnom od 1. januára 2021. V § 59a školského zákona je definícia 

spádovej materskej školy, ako materskej školy, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v 

nadväznosti na jeho trvalý pobyt. V spádovej materskej škole má garantované miesto každé dieťa, 

majúce trvalý pobyt v obci, v ktorej sa nachádza daná materská škola. Úzko to súvisí s ustanovením § 6 

ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve v znení platnom od 01. 01. 2021, 

ktorým sa obci uložila povinnosť vytvárať podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania 

v materských školách, ktorých je zriaďovateľom.  

Ďalej pokračovala informáciou, že právo zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia vybrať na plnenie 

povinného predprimárneho vzdelávania pre svoje dieťa aj inú, ako spádovú materskú školu, je 

podmienené dostatkom kapacít v materskej škole, ktorú rodič pre svoje dieťa vybral, lebo z rôznych 

dôvodov nechcel, aby jeho dieťa absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej 

škole. Podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. vo vzťahu k plneniu povinného predprimárneho 

vzdelávania nepoužívame slovné spojenie „zanedbávanie riadneho plnenia...“ ale slovné spojenie 

„nedbanie o riadne plnenie...“ V citovanom ustanovení je uvedené: „Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o 

riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.“  

Aktuálne máme v MŠ 2 deti, ktoré nie sú z obce. Tie však ostanú, keďže už sú prijaté. Od budúceho 

šk. roka bude povinné prijatie najskôr predškolákov, potom deti z TP, ktoré nie sú predškolákmi ak nám 

to kapacita školy umožní môžeme prijať ďalšie deti.  Ide o to, že materská škola musí najskôr prijať 5 

a viac ročné deti, až potom môže prijať deti zo spádovej oblasti. V tomto čase máme školský obvod ale 

nelícuje to zároveň aj spádovú oblasť t.j. šk. obvod ≠ spádová oblasť. Môže však dôjsť k situácii, 

napríklad ak bude určená spádová oblasť Obec Rimavská Baňa a ak by bolo napr. na Rimavici dieťa 

– nie predškolák a ak rodič nevyberie inú mš s dostatočnou kapacitou, okresný úrad odbor školstva určí 

kam to dieťa bude prijaté, každé dieťa musí mať možnosť prijatia predškolského vzdelávania. .  

Starostka obce Mgr. Elena Polóniová vyzvala poslancov k diskusií a k podaniu znenia uznesenia 

k VZN č. 1/2021. Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o určení spádovej MŠ a schválili návrh 

znenia VZN, ktoré stanovilo spádovú oblasť pre MŠ J. Palkoviča, deti s trvalým pobytom v obci.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 300/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 8 

Starostka obce pokračovala bodom o návrhu Dodatku č. 1 VZN 3/2019 o určení výšky príspevku 

v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou t.j. MŠ, ŠKD, školská jedáleň. 

Pokračovala informáciou, že v zmysle zákona č. 417/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.08.2021 sa zúžil okruh detí, na ktoré bude 

možné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Pôvodne bolo možné 

dotáciu na stravu poskytnúť na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo 

základnú školu, alebo na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, kde najmenej 50 % detí je z 

domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, respektíve dieťa, ktoré žije v domácnosti, 

ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a 

nejde o dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy. 

Zákonný zástupca uhrádza vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na 

jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ a žiaka 

ZŠ vo výške nákladov na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa MŠ alebo žiaka ZŠ vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 
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dávky, je určený za každý stravovací deň nasledovne dieťa MŠ 1,37 Eur, žiak od 6-11 rokov 1,08 Eura, 

žiak vo veku 11-15 rokov 1,16, iný dospelý stravník 2,56 Eura. 

Poslanci porozumeli zmene zákona a schválili znenie dodatku o určení výšky príspevku v materskej 

škole a školských zariadeniach zriadených obcou.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 301/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 9 

Rokovanie tohto bodu bol o možnosti predkladania žiadostí o dotácie BBSK na nasledujúci rok 2022. 

Poslanci a predseda banskobystrického samosprávneho kraja každoročne poskytujú dotácie mestám 

a obciam v zmysle platných VZN BBSK. Starostka obce vyzvala zamestnankyňu obecného úradu Ing. 

Oravcovú na podanie informácií o dotáciách  

Zamestnankyňa informovala, že dotácia v zmysle VZN č. 25/2014 je poskytovaná na podporu akcií 

vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK na podporu všeobecne prospešných služieb, 

podnikania a zamestnanosti. V roku 2021 obec Rimavská Baňa z tohto VZN čerpala dotáciu vo výške 

1500 € na športové aktivity pre deti, obstaraná bola trampolína, stolný tenis, basketbalový kôš a príslušné 

vybavenie k rôznym športovým aktivitám (lopty, raketky, víťazné poháre pre stolno-tenisový turnaj). 

Keďže ide o verejnoprospešný záujem, čerpanie tejto dotácie je možné na kultúrne, športové akcie, 

skrášlenie verejných priestranstiev, vybavenie na rôzne podujatia organizované obcou napr. nákup 

stánkov, stanov, lavíc a pod.. Financovali sme takto akcie napr. Stretnutie rodákov, Juniálesy, nakúpili 

sme aj ozvučenie do kultúrneho domu. Spolufinancovanie je vo výške 10 %. Finančné prostriedky ktoré 

sme na projekty získali boli v predchádzajúcich rokoch od 1 000,- Eur do 1 500,- Eur. Žiadosť je 

potrebné predložiť do 30.11.2021. 

Poslanci rokovali o zámeroch. Konštatovali, že pri tohto ročnej akcii „Deň mikroregiónu Sinec-

Kokavsko“ sa osvedčili požičané skladacie stánky, v ktorých regionálny výrobcovia vyrábali a tiež 

ponúkali svoje výrobky z dreva, drôtu, látky, a podobne. Rozhodli sa aby obec pripravila a predložila 

žiadosť o dotáciu na rok 2022 na realizáciu udalosti, ktorá nesie každoročne názov Juniáles a obohatiť 

túto akciu o možnosť prezentácie regionálnych produktov v zakúpených prenosných, skladacích 

stánkoch. Tie možno použiť do budúcna aj napr. na Vianočné trhy alebo iné akcie.   

Ďalej zamestnankyňa informovala o možnosti predkladania dotácie na podporu regionálneho rozvoja  

a rozvoja cestovného ruchu v BBSK v zmysle VZN č. 38/2019. Táto dotácia má viacero oblastí, žiadať 

by bolo možné podľa písmena a) na oblasť rozvoja cestovného ruchu, kde cieľom je obnova a doplnková 

infraštruktúru cestovného ruchu na už existujúcich trasách, chodníkoch, ktoré zvýšia a prilákajú 

návštevníkov k objektu cestovného ruchu (prístrešky, lavičky, stojany na bicykle, drevené posedy,...). 

Nejde o budovanie nových trás ale už existujúcich. Pozornosť a dôraz treba na majetkovo právne 

vysporiadanie. Dobrým príkladom by bolo skvalitnenie chodníku k vyhliadkovej veži Vŕšok avšak trasa 

k výhľadní nie je vo vlastníctve obce, povolenia od vlastníkov, by boli časovo náročné. Podľa písm. b) 

oblasť ochrany kultúrneho dedičstva, cieľom ktorej je obnova pamätihodností pre ich udržateľnosť 

(dlhodobý prínos) a obnovu národných kultúrnych pamiatok za účelom prilákania a sprístupnenia 

kultúrneho dedičstva pre návštevníka. Napr. literárna história Gotická cesta, vojenská história. Ďalej 

informovala, že spolufinancovanie pri spomenutých dvoch oblastiach je vo výške 20 % z oprávnených 

výdavkov. Obec môže žiadať o financovanie projektu v minimálnej výške 3000 Eur a maximálnej výške 

10 000 Eur. Žiadosť je potrebné predložiť do 31.10.2021. 

Poslanec Peter Rapčan, navrhol v zmysle oblasti ochrany kultúrneho dedičstva obnoviť, zveľadiť 

pomník SNP, ktorý leží na parcele vo vlastníctve obce. Nakoľko existujúci chodník nie je v najlepšom 

stave, možno by bolo vhodné toto pietne miesto obohatiť o osvetlenie a nejaké posedenie. 

Poslanci návrh podporili avšak vzhľadom na potrebu vypracovania minimálne vizualizácie priestoru 

s vhodným riešením a povolením Pamiatkového úradu je čas do konca októbra krátky. Zhodli sa, že 

návrh na vizualizáciu, by obec mohla dať vypracovať a následne by bol tento zámer predložený 

nasledujúci rok.  

Pokračovala poslednou informáciou o dotácii v zmysle VZN č. 36/2019, ktorého zámerom je 

poskytnutie dotácie na podporu aktivít/táborov pre deti a mládež. Možná je realizácia denného alebo 

pobytového tábora od 4 do 7 prenocovaní pre deti od 4 do dovŕšenia 19 veku so zameraním na 

vzdelávacie, kultúrno-poznávacie, športové alebo iné aktivity detí a mládeže. Výška dotácie na jedno 
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dieťa na jeden tábor je max. vo výške 100,- Eur, bez potreby finančnej spoluúčasti. Obec v spolupráci 

s Komunitným centrom Rimavská Baňa tento rok po prvý krát organizovali letný tábor s ubytovaním 

v Penzióne Močiar – Kokava nad Rimavicou časť Látky na 4 noci. Miestne deti majú spomienky 

z tábora, na ktoré aj po uplynutí leta radi spomínajú. Mnohé z nich by možnosť zažiť chvíle v tábore 

počas ich detstva inak ani nemali a preto poslanci schválili predloženie žiadosti na realizáciu letného 

tábora aj v roku 2022. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 302/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 10 

Rokovanie pokračovalo na tému Výročnej správy Obce Rimavská Baňa za rok 2020. Starostka obce 

konštatovala, že na 18. zasadnutí OZ dňa 02.06.2021 poslanci rokovali o schvaľovaní záverečného účtu, 

použití prebytku hospodárenia a o stanovisku hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu. V tom čase 

ale ešte nebola výročná správa spracovaná. Informovala prítomných, že dňa 30.06.2021 bola „Výročná 

správa za individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku obce Rimavská Baňa za rok 2020“ vyhotovená 

a odovzdaná v elektronickej forme v RISSaM, taktiež bola zverejnená na webovom sídle obce.  

Poslanci zobrali informáciu o vyhotovenej výročnej správy za rok 2020 na vedomie. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 303/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

K bodu 11 

Pokračovali bodom 7, ktorého predmetom bolo návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2021, ktorým sa 

mení výška bežných príjmov a bežných výdavkov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písmen 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.. 

V predloženom návrhu sa mení výška bežných príjmoc o 26 400 Eur a výška bežných výdavkov 

o 26 400 Eur. Zmeny rozpočtu nastali príjmom zálohovej platby na pokrytie mzdy a paušálnych 

výdavkov na 12 mesiacov v rámci realizácie projektu z Operačného programu Efektívna verejná správa 

na projekt „Podpora koordinačných a implementačných kapacít v okrese Rimavská Sobota“, ktorého 

žiadateľom bolo Mesto Hnúšťa a partnerom projektu Obec Rimavská Baňa. Projekt je na 30 mesiacov. 

Keď sa rozpočet na rok 2021 zostavoval, tieto výdavky v rozpočte zahrnuté neboli. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 304/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 12 

Starostka obce v tomto bode vyzvala zamestnankyňu obce, aby obecné zastupiteľstvo informovala 

o vyhlásených výzvach a získanie príspevku MAS Malohont. Ing. Oravcová oboznámila prítomných, že 

Obec Rimavská Baňa dňa 29.09.2021 interne (bez dodávateľských služieb) komplexne vypracovala 

a predložila Žiadosť o finančný príspevok, kód výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-001, aktivita B2 

Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel pre projekt „Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci 

Rimavská Baňa“ ide o lokalitu parkovacej plochy pod evanjelickým kostolom pri bývalej evanjelickej 

fare pri autobusovej zastávke smer Hnúšťa – Rimavská Sobota. Ide o rekonštrukciu 3 objektov 

(existujúcu plochu nevyhovujúceho parkoviska, vjazdu a rigolu). Rozpočet projektanta z 02/2021 sme 

v mesiaci 08/2021 aktualizovali vzhľadom na rast cien za stavebný materiál. Predpokladaná hodnota 

zákazky (PHZ) určená rozpočtom projektanta bola vo výške 36 258,69 bez DPH t.j. 43 510,43 s DPH. 

Ďalej informovala, že koncom Augusta 2021, obec ako verejný obstarávateľ, vyhlásila verejné 

obstarávanie do ktorého sa prihlásilo 5 záujemcov. Verejným obstarávaním bola cena za stavebné práce 

znížená o 8 055,45 Eur. Kritérium pre výber dodávateľa bola najnižšia predložená suma za stavebné 

práce. Víťazným dodávateľom sa stala firma STRABAG so sumou 35 454,98 €. Ostatné ponuky boli vo 

vyššej sume. Výsledky verejného obstarávania, podľa poradia sú fi Strabag, fi Stavart, fi. Julmex SK, fi 

DOM-PLAST, fi SPODSTAV. Víťazom súťate je fi Strabag, s.r.o. Zvolen s ponukou 35 454,98 Eur 

s DPH. 

V zmysle výzvy je minimálna výška spoluúčasti obce 5 % t.j. 1 772,75 Eur. Zmluva s dodávateľom 

je uzatvorená. Žiadosť obce ja aktuálne vo fáze administratívnej kontroly, neskôr bude postúpená 



7 

odborným hodnotiteľom, k realizácii projektu (v prípade úspešnosti)  môže dôjsť až po podpise zmluvy 

s MAS Malohont, predpoklad cca Apríl 2022. Starostka obce konštatovala, že s takou veľkou fi ako je 

STRABAG sme ešte nespolupracovali, s výslednou sumou sme boli milo prekvapení, sú skúsený 

a samotná realizácia bude pravdepodobne rýchla. Dúfame, že to bude jeden z úspešných projektov. 

Ďalšou výzvou do ktorej má obec v pláne zapojiť sa je aktivita C2 Terénne a ambulantné služby, kód 

výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-004. Do tejto výzvy sa chceme zapojiť a obstarať „osobný automobil 

pre zvyšovanie kvality terénnych služieb v obci Rimavská Baňa“. Obec nemá k dispozícii žiadny 

automobil, ktorým by sme mohli poskytovať služby prepravy, dopravy a sprievodcovskej služby 

k lekárom, na úrady či obstaranie nákupu potravín, liekov pre osamelé osoby, osoby odkázané na pomoc 

iných, osoby v dôchodkovom veku, znevýhodnení, zdravotne postihnutí. Pri vybavovaní agendy na 

rôznych úradoch  či pre potrebné/nevyhnutné nákupy na obecný úrad musíme využívať vlastné 

automobily zamestnancov. Výška spoluúčasti obce je min. 5 %. Termín predloženia je do 02.11.2021. 

Na to aby sme sa mohli zapojiť do výzvy, je potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie pri ktorom je nutné 

určiť technickú špecifikáciu – opis toho aký automobil chceme napr. výkon, objem, veľkosť kufra, 

hmotnosť, elektro, automat, sklápacie sedadlá, plošina, a pod.. Poslanci súhlasili so zapojením sa do tejto 

výzvy, schválili aj zabezpečenie spolufinancovania a pre potreby vyhlásenia výzvy sa dohodli, že 

v priebehu budúceho týždňa spoločne so starostkou dohodnú aký druh a výbavu automobilu budeme 

obstarávať a pôjdu ohliadnuť ponuku automobilov pre potrebné určenie špecifikácie.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedenému bodu programu prijali poslanci uznesenie č. 305/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 13 

Starostka obce v tomto bode oboznámila obecné zastupiteľstvo o stave vysporiadania pozemkov 

v areáli základnej školy J. Palkoviča. Informovala, že obec žiadala Slovenský pozemkový fond (SPF) 

o odkúpenie pozemkov dvoch parciel neznámych vlastníkov parcela E-KN č. 1119/2 a č. 1121. SPF nás 

po našom po urgovaní informoval odpoveďou, že ich snahou je postupovať čo najrýchlejšie ale nemajú 

povinnosť odpovedať v nejakom určenom čase. Upozornili, že znaleckým posudkom nemusí byť cena 

za pozemok konečná. Keďže je u nich žiadosť obce na riešení už rok a na základe ich odpovedi sme sa 

o žiadnom posune, postupe alebo o nových informáciách nedozvedeli, veríme že naším urgovaním sa 

predsa len začnú našej žiadosti venovať. Ďalej sú tam parcely E-KN č. 1127 vo vlastníctve fi Agrokol, 

spol. s r. o. ktorý vyjadrili súhlas so zámenou uvedenej parcely č. 1127 (areál šk.) a č. 1136/1 (časť pri 

areály ihriska) za parcelu nevyužitej ornej pôdy vo vlastníctve obce reg. C-KN č. 1189. Zámer tejto 

zámeny na základe uznesenia OZ č. 263/2021 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 14.05.2021 a zvesený 

02.06.2021 t.j. v zákonnej lehote, aktuálne čakáme na predloženie návrhu zmluvy.  

Ďalej konštatovala, že po zámene pozemkov s Agrokolom ostanú na vysporiadanie už len dva 

pozemky od SPF, potom bude areál ZŠ vlastnícky vysporiadaný, následne by obec pristúpila k zmene 

územného plánu so zámerom na výstavbu nových stavebných pozemkov.  

Poslanci OZ mali otázku, či SPF nemá záujem taktiež pristúpiť k zámene pozemkov. Starostka obce 

informovala, že SPF žiaľ takúto formu vysporiadanie parciel neznámych vlastníkov zatiaľ neumožňuje.  

Poslanci OZ porozumeli informácii o vysporiadavaní pozemkov v areály školy a pokračovali 

v rokovaní nasledujúceho bodu 14. 

K bodu 14 

 Rokovanie pokračovalo témou obstarania zmeny územno-plánovacej dokumentácie Obce Rimavská 

Baňa. Územný plán obce je veľmi dôležitým nástrojom priestorového a funkčného využitia 

územia obce a regulácie jej rozvoja. Starostka obce dúfa, že schválený zámer poslancov vytvoriť nové 

stavebné pozemky je stále platný a ich názory sa nezmenili. Aktuálne existujúci územný plán z je 

kreslený a nie je k dispozícii v elektronickej podobe. Nie je jasné kde sú hranice jednotlivých 

vymedzených častí resp. zón, je teda ťažko posúdiť a vyjadriť sa v prípade ak má zámer niekto niečo  

budovať, stavať. Starostka obce komunikovala s pánom, ktorý územné plány tvorí. Tvorba, elaborát 

nového územného plánu obce je dlhodobý proces. Odporúča nie tvorbu nového ale aktualizáciu 

pôvodného z roku 2010, starostku obce informoval, že to môže trvať cca 2 roky. Navrhol dať existujúci 

plán zdigitalizovať a následne podrobne diskutovať o jeho zmenách. Na to aby obec mohla začať konať 

v rámci tejto dokumentácie je potrebné posúdenie resp. schválenie poslancov OZ. Poslanci sa v plnom 

prítomnom počte schválili obstaranie zmeny územno-plánovacej dokumentácie.  
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Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 306/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

Ďalej starostka obce informovala, že realitná agentúra na internetovom portáli predáva pozemky 

v katastri obce Rimavská Baňa cca za 350 000 Eur. Internetový portál má v poznámke inzerátu, že 

pozemky sú v „súlade s územným plánom obce“ avšak starostka obce konštatovala, že to nie je pravdivá 

ani overená informácia. Pozemky sa nachádzajú v extraviláne obce jedná sa o výmeru 1 527 776 m2, 

nie sú to parcely registra C-KN ale E-KN druh pôdy TTP, pozemky smerom k pomníku cestou na 

Kraskovo. Napokon prišiel na obecný úrad pán Dirbák s informáciou o jeho zámere, zmeniť pozemky 

v jeho vlastníctve na stavebné pozemky. V tej časti, ktorú realitná agentúra ponúka ale aj za 

drevoskladom fi. Rimadrev, s.r.o.. Vybudovanie nových pozemkov pre stavbu novej IBV a rodinných 

domov je veľká územno-plánovacia zmena nakoľko ide o extravilán obce a zároveň je to aj finančne 

veľmi náročné vzhľadom k neexistencii inžinierskych sietí, kanalizácie, osvetlenia a pod. v predmetnej 

lokalite. Pokiaľ však pán Dirbák,  má takýto zámer, realizáciu tejto veľkej investície by obec mala zvážiť 

a umožniť mu takýto rozvoj. Pán Dirbák požiadal prostredníctvom starostky obce o vyjadrenie 

poslancov OZ, či by bol problém a či by mali záujem schváliť zmenu územného plánu, ktorou by bola 

realizovateľný jeho zámer - zmena pozemku z TTP na zastavanú plochu za účelom budúcej výstavby 

novej IBV.  

Poslanec J. Kubaliak počul o predaji pozemkov smerom na pomník, dopočul sa, že je záujemca z 

Ponitria, ktorý má zámer vybudovať v tej časti ranč, ak by boli dobré podmienky pozemkov je to pre 

investorov zaujímavá ponuka a predajné, ale v inom prípade je to za tú sumu v našom okrese podľa jeho 

názoru nepredajné. 

Starostka obce konštatovala, že v tom prípade je potrebné zvážiť o akú zónu pri schválenej zmene 

v územnom pláne pôjde. To však bude predmetom rokovania do budúcna. Postúpili teda k ďalšiemu 

bodu.  

 

K bodu 15 

Starostka obce v tomto bode informovala o zasadnutí Komisie sociálnych vecí a školstva pri 

Obecnom zastupiteľstve v Rimavskej Bani za účelom kontroly a vyhotovenia správy o plnení úloh 

Komunitného plánu sociálnych služieb obce Rimavská Baňa za rok 2020. Členkami komisie je prítomná 

poslankyňa Mgr. Natália Dovalová a občania Ján Belko a odborná pracovníčka v Komunitnom centre 

Rimavská Baňa M. Korenyová. Správu vyhotovila Mgr. Natália Dovalová spoločne s pani M. 

Korenyovou. 

Poslankyňa Mgr. Natáliu Dovalovú dopodrobna informovala, že plán sa sústredí na určené priority 

cieľových skupín: CS 1 Seniori a osoby so zdravotným postihnutím; CS 2 - Rodiny s deťmi a mládežou; 

CS3 - ohrozené skupiny – osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, príslušníci marginalizovanej rómskej 

komunity, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčení. Každá skupina má určené opatrenia a aktivity, ktoré sa 

priebežne každoročne plnia a ktoré sa plánujú plniť až do roku 2027.  

Cieľová skupina 1 „Obec Rimavská Baňa v roku 2020 zabezpečovala stravovanie dôchodcov podľa 

VZN č. 7/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov. Príspevok na 

stravovanie poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky, t.j. starobného, predčasného starobného, 

vdovského, vdoveckého a invalidného dôchodku, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (ďalej dôchodcom), ktorí majú na území obce trvalý pobyt na 

zníženie nákladov spojených so zabezpečovaním jedného teplého obeda (ďalej strava) denne každý 

pracovný deň, neposkytuje sa na dni pracovného pokoja, soboty, nedele. Výška poskytnutého príspevku 

na stravovanie pre dôchodcu zo strany obce je 0,50 € na deň, za predpokladu predloženia a schválenia 

žiadosti o poskytnutie príspevku. Pri uplatňovaní systému odstraňovania architektonických bariér v obci 

pokračuje realizácia  projektovej dokumentácie, v ktorých budú prístupné budovy pre občanov 

s telesným postihnutím t.j. bezbariérovo. Úloha na rok 2020 - Zabezpečiť využitie spoločenskej 

miestnosti budovy komunitného centra pre vznik klubovej, záujmovej a kultúrnej činnosti  seniorov. 

Stav plnenia: Spoločenská miestnosť budovy komunitného centra pre záujmové a kultúrne činnosti  

seniorov bola zabezpečená ale vzniknutá pandemická situácia ohľadom ochorenia COVID-19 

obmedzovala využívanie spoločenskej miestnosti.  Úloha na rok 2021: zabezpečiť materiálno technické 

vybavenie pre poskytovanie prepravnej služby (Sociálny taxík).“  
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Cieľová skupina 2: „Obec Rimavská Baňa v roku 2020 zabezpečovala ochranu ohrozených rodín, detí 

a mládeže v spolupráci s pracovníkmi Sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže a sociálnej kurately 

pravidelnými stretnutiami v spolupráci so základnou školou. Úloha na rok 2020: 1. Zabezpečiť využitie 

spoločenskej miestnosti budovy komunitného centra pre vznik materského centra. Stav plnenia: 

Materské centrum bolo zriadené ale vzniknutá pandemická situácia ohľadom ochorenia COVID -19 

obmedzovala jeho využívanie; 2. Zabezpečiť terénnu sociálnu prácu a poradenské služby pre rodiny 

v krízovej situácii. Stav plnenia: Zriadením komunitného centra (KC) a jeho otvorením dňa 2.9.2020 

začalo poskytovanie terénnej sociálnej práce; 3. Realizovať efektívnu prevenciu v rodinách. Stav 

plnenia: Vznikom KC v roku 2020 začala príprava na poskytovanie potrebnej prevencie. Úloha na rok 

2021: Efektívne rozvíjať a zabezpečovať poradenské služby, terénnu sociálnu prácu, ktorá je zameraná 

aj na efektívne  trávenie  voľného času detí a mládeže, motiváciu jednotlivcov a rodín na riešenie 

problémov prostredníctvom opatrovateľa a asistenta pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby 

so zdravotným postihnutím.“ 

Cieľová skupina 3: „Začiatkom roka 2020 obec Rimavská Baňa bola registrovaná ako poskytovateľ 

sociálnych služieb v KC. V priebehu roka 2020 bola naďalej realizovaná rekonštrukcia budovy bývalého 

zdravotného strediska na KC a prenájom priestorov na ambulanciu. Poskytovanie sociálnych služieb 

v KC začalo dňom 2.9.2020. Cieľovou skupinou poskytovania sociálnych služieb sú fyzické osoby v 

nepriaznivej sociálnej situácii ohrozené sociálnym vylúčením alebo s obmedzením schopnosti sa 

spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej 

lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Činnosť KC je 

zabezpečovaná nasledovnými pracovníkmi: odborný garant – Mgr. Katarína Turisová, odborný 

pracovník – Mária Korenyová, asistent odborného pracovníka – Adela Gálusová. Zamestnanci KC sa 

podieľajú na výkone KC v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. pre oprávnené cieľové 

skupiny KC v zmysle čl. 4 tohto dokumentu, podľa ich pracovných náplní. Činnosť KC zabezpečujú s 

pravidelnosťou 5 pracovných dní do týždňa v rozsahu min. 30 hodín týždenne počas stanovených 

otváracích hodín priamo v KC. Časť týždenného pracovného času zamestnanci KC vykonávajú formou 

terénnej sociálnej činnosti. Počas otváracích hodín sa v KC nachádza vždy minimálne jeden zo 

zamestnancov. Poskytovanie sociálnej služby KC je realizované v súlade so štandardmi komunitných 

centier. Opatrenie 1.2 bolo splnené (Zabezpečiť zriadenie komunitného centra).  Okrem opatrenia 2.1 sú 

ostatné opatrenia priebežne realizované podľa daných potrieb, pričom v roku 2020 realizácia týchto 

opatrení bola ovplyvnená aj vznikom pandemickej situácie ohľadom COVID -19, využívanie priestorov 

KC sa po dobu trvania pandémie prispôsobuje krízovej situácií. Obec Rimavská Baňa v súčinnosti s KC, 

dobrovoľným hasičským zborom a dobrovoľníkmi zabezpečovali jednotlivé potreby vzniknuté 

pandemickou situáciou ohľadom COVID -19: dezinfekcia verejných priestranstiev, šitie a roznos rúšok 

do rodín, nákupy potravín a liekov pre rodiny v karanténe a iné. Od  roku 2019 prebieha projekt 

zameraný na rekonštrukciu Materskej školy v Rimavskej Bani. Ukončenie rekonštrukcie materskej 

školy dodávateľom STAVART s.r.o. bolo naplánované na rok 2020 avšak pandemická situácia ohľadom 

ochorenia COVID -19 ovplyvnila rekonštrukčné práce, ktoré ďalej pokračovali a to celý rok 2020. 

Projektom Miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorý bol financovaný v rámci operačného programu 

Ľudské zdroje prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Ministerstvo vnútra SR s cieľom podporiť 

komplexné poskytovanie poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou marginalizovanej rómskej 

komunity obec Rimavská Baňa zabezpečila podporu integrácie MRK  do spoločnosti majoritného 

obyvateľstva prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej služby – miestnej občianskej poriadkovej 

služby v obci. Projekt zameraný na Miestnu občiansku službu v Rimavskej Bani  pokračuje s účinnosťou 

do 30.6.2021. Úloha na rok 2020: 1. Zabezpečiť terénnu sociálnu prácu pre cieľovú skupinu. Stav 

plnenia: Terénnu sociálnu prácu pre cieľové skupiny zabezpečovali zamestnanci KC v súčinnosti so 

zamestnancami MOPS. 2. Realizovať preventívne programy pre príslušníkov MRK. Stav plnenia: 

Vznikom KC, začala príprava pre realizáciu preventívnych programov pre príslušníkov MRK. Úloha na 

rok 2021: 1. Posilniť predškolskú prípravu zvýšením počtu detí v predškolskom zariadení. 2. 

Zabezpečovať sociálnu službu pre cieľové skupiny a realizovať preventívne programy pre cieľové 

skupiny v KC.“  

Poslanci zobrali rozsiahlu a podrobnú správu Komisie sociálnych vecí a školstva na vedomie.  

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 307/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
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Starostka obce na záver tohto bodu informovala, že obec opäť poskytuje od 01.10.2021 službu 

asistenta v domácnosti prostredníctvom národných projektov UPSVaR a pokiaľ vedia o občanoch, ktorí 

o túto službu majú záujem nech kontaktujú zamestnankyne obecného úrad.  

 

K bodu 16 

Obec poskytuje sociálnu pomoc aj formou príspevku na donášku obedov seniorom/dôchodcom 

s príspevkom 0,50 centov na 1 obed. Donáška obedov dôchodcom je zabezpečovaná cez reštauráciu 

Hubert – Hnúšťa a Ján Ulický FANTASTIC – Klenovec. Obedy však nevyužívajú všetci dôchodcovia, 

iba tí ktorí vyjadria záujem vo forme žiadosti doručenej obecnému úradu. Ďalšou formou sociálnej 

pomoci je každoročné poskytovanie finančnej pomoci z rozpočtu obce občanom nad 70 vo výške 8,30 

Eur ročne. Suma 8,30 Eur je stanovená už dlhodobo a vychádza z prepočtu sumy zo meny ešte 

v slovenských korunách. Dôchodcov nad 70 rokov je cca 40. 

Tento bod bol zahrnutý do rokovania z dôvodu návrhu obce, zvýšiť príspevok dôchodcom, pri 

aktuálnom trende zvyšovania cien (všetkého), dôchodcom aspoň na 10 Eur . Rozpočet obce nie je 

v dobrej finančnej kondícií dopadom pandemickej krízy, avšak budúci rok bude situácia dúfajme lepšia. 

Tento návrh poslanci OZ vzali na vedomie a rokovali o zmene výšky sumy uvedenej v platnom VZN č. 

4/2019, diskutovali o výške a do nasledujúceho zasadnutia dali úlohu obci zapracovať návrh VZN 

s dodatkom o poskytovaní príspevku vo výške 15,- Eur s klauzulou „pokiaľ občan nemá evidované 

záväzky po lehote splatnosti voči Obci Rimavská Baňa“. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa hlasovania: 0 
K uvedeným bodom programu prijali poslanci uznesenie č. 308/2021, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu 17 

Starostka obce informovala, že dňa 3.6.2021 bola obecnému úradu doručená žiadosť p. Petra 

Korytiaka vo veci žiadosti o odkúpenie pozemku vo výmere 60 m 2 z parcely EKN č. 1997/202 z dôvodu 

zámeru úpravy vstupu do nehnuteľnosti t.j. položenie zámkovej dlažby. Komunikovala s právnym 

poradcom a on navrhuje v prípade, ak to chceme zaťažiť vecným bremenom prechodu cez chodník, aby 

to v tom prípade bolo geometrickým plánom oddelené. Možnosti vyhotovenia geometrického plánu: 1. 

jedna celá parcela (celok) bude zaťažená alebo 2. parcela (celok) by sa GP rozdelila na dve parcely a len 

jednu parcelu (časť chodníka 1,5 m - prechod), by sme zaťažili vecným bremenom. Geometrický plán 

si môže rod. Korytiaková dať vyhotoviť. Ak je tu zhoda poslancov pri predaji, dôležité je dohodnúť sa 

ktorú možnosť poslanci schvaľujú, aby zbytočne nedali vyhotoviť a nezaplatili za GP, ktorý napokon 

nebude na OZ akceptovaný.  

Poslanci obecného zastupiteľstva už na predchádzajúcom zasadnutí rokovali o možnom vybudovaní 

chodníka na ulici Kraskovská a alternatívnej možnosti prechodu cez vydláždenú plochu chodcom 

a obyvateľom na ulici do rodinných domov. Poslanci spoločne rokovali a zhodli sa na alternatíve 

rozdelenia na dve časti – časť chodníka a časť prístupu k ich rodinnému domu, čo bude aj do budúcna 

vhodné riešenie aj pre iných spoluobčanov na ulici Kraskovská.  

Starostka obce na doplnenie tohto bodu informovala, že projektová dokumentácia na výstavbu časti 

chodníka od HaZZ až po rod. Slovákovú je už v stavebnom konaní. Projektová dokumentácia na 

stavebnú časť chodníka od železničného priecestia smerom na Kraskovskú ulicu sa v tomto období 

pravdepodobne nestihne, nakoľko má obec rozpracované viaceré aktivity, projekty, NFP, ktoré sa budú 

v prípade schválenia realizovať, je to časovo i finančne veľmi náročné.   

 

K bodu 18 

K žiadostiam a podnetom od občanov obce sa s jednou požiadavkou pridala zamestnankyňa obce M. 

Kubaliaková, ktorej zamestnanci menších obecných služieb prišli oznámiť sťažnosť pani Vetrákovej, 

ktorú trápia rozrastené smreky na ulici Fľaková, zvyklosťou starších obyvateľov na danej ulici je, že si 

ukladajú drevo pred ich rodinné domy k oploteniu.  

Starostka obce pripomenula, že vrcholce smrekov boli pred pár rokmi skracované nakoľko siahali do 

elektrického vedenia. Možno je opäť čas, aby boli smreky v areály ZŠ upravené alebo v prípade 

nevyhnutnosti vyrubané. Aktuálne je vhodné obdobie na úpravu a výrub stromov, nakoľko nie je 

obdobie vegetácie. Spoločne sa dohodli, že obec požiada Životné prostredie o možnosť úpravy týchto 

drevín, aby občanov neohrozovali a neobťažovali.  
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Starostka obce pokračovala že pán Lubaj, ml. z ulice Fľaková, ktorému sme pred vyše rokom schválili 

predaj pozemku na ulici Hlavná vedľa bývalého Motorestu tento pozemok predáva, čo všetkých 

prekvapilo. Pán Lubaj mal v úmysle úpravu pozemku a následnú výstavbu za účelom podnikania 

a usadenia sa, no napokon z nejakých dôvodov od toho bohužiaľ upustil a rozhodol sa ho predať. 

V územnom pláne je táto časť vedená ako priemyselná zmenou územného plánu by bolo možné túto 

časť určiť ako zónu obytnú. 

Pokračoval poslanec Peter Rapčan upozornil na opakovaný problém na ulici Strana, kde sa on ako 

sused a aj niektorí spoluobčania na ulici sťažujú na pretrvávajúci zápach od ošípaných rodiny Radičovej, 

odkiaľ sa začali množiť aj potkany. Spoločne s hlavnou kontrolórkou diskutovali o ďalšom kroku, po už 

vykonanom upozornení - zistiť či sú tieto ošípané registrované na Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správe v Rimavskej Sobote ak nie pripomenúť povinnosť nahlásiť ich.  

Ďalej poslanec Vladimír Foľk, žiadal o zlikvidovanie vŕby, ktorá rastie oproti jeho domu, na čo 

zamestnankyňa obce M. Kubaliaková oznámila, že obec má veľký problém s pracovníkmi menších 

obecných služieb (MOS), ktorí by tieto práce mali vykonávať. Konštatovala, že v decembri končia dve 

ženy ostane na všetky práce len jeden chlap a jedna žena. Pracujú len utorky, stredy, štvrtky a to od 8:00 

hod cca doobedu, nie je možné prostredníctvom nich udržiavať celú obec a na výrub nemajú takú 

zručnosť.  

Starostka obce konštatovala, že situácia nie je najlepšia, snažili sme sa oslovovať zamestnať mužov 

z obce na údržbu verejných priestranstiev, zelene a správu budov aj z rozpočtu obce avšak bez úspechu. 

Muži o túto prácu záujem nemajú. Jediný pán Hámoš mal záujem o obsluhu RIDERa, ostatné práce 

vykonávať nechce aj vzhľadom na vek, zamestnaný je cez dohodu o pracovnej činnosti platenú 

z rozpočtu obce. Pán Hanuska, ukončil mandát poslanca aby mohol vykonávať tieto konkrétne práce pre 

obec, ukončil pracovný pomer na jeho žiadosť s obcou aj so základnou školou. Ak nenájdeme niekoho 

na tieto činnosti, obec bude musieť zabezpečiť služby dodávateľsky, čo bude finančne oveľa náročnejšie 

ako vlastný zamestnanec. Zeleň pod kostolom nechcú pracovníci (MOS) kosiť nakoľko sa jedná o veľmi 

ťažko prístupný terén a  aktuálne sme aj kosenie tohto priestranstva platili dodávateľsky. Jediný pán 

Fizoľa by mal ešte záujem o tieto práce, je šikovný avšak kosiť taktiež sám od jari do jesene nechce.  

K bodu 19 

Poslanci nemali žiadne interpelácie.  

K bodu 20 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva,  starostka 

obce Mgr. Elena Polóniová poďakovala všetkým prítomným za účasť. Následne vyhlásila 20. zasadnutie 

za ukončené o 19:15 hod.. 

 

Overovatelia zápisnice:  
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