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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč
konaného dňa 08. júna 2017
Prítomní :
PhDr. Márta Stubendek, starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva :
Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová, František Gál, Katarína
Kubíková, Zoltán Pósa.
Príloha č. 1 – prezenčná listina
1. Otvorenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč otvorila a viedla PhDr. Márta
Stubendek, starostka obce. Po privítaní poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných
prítomných konštatovala, že sú prítomní ôsmi poslanci obecného zastupiteľstva, vyplývajúc
z uvedených skutočností rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Mária Simonnová, za overovateľov zápisnice boli určení
poslanci Zoltán Ambrúž a Katarína Kubíková.
Do návrhovej komisie PhDr. Márta Stubendek, starostka obce navrhla poslancov Zoltána
Pósu a Františka Gála.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Volí návrhovú komisiu v zložení :

predseda
Člen

Zoltán Pósa
František Gál

Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 9 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, František Gál, Mária Gálová,Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 9 poslanci OZ, Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, František Gál, Mária Gálová,Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
PhDr. Márta Stubendek, ďalej len p. starostka obce, predložila návrh programu rokovania
OZ a navrhla nasledovnú zmenu:
Po bode 3 by nasledovali body 7 a 8, aby účtovníčka nemala čakať do večera
Bod 4 – táto správa nebola pripravená, tento bod navrhujem vynechať
Poslankyňa Gaiblová navrhla po bode 8 prerokovať zlúčenie školských zariadení /základnú
školu s materskou školou/ do jedného celku
PROGRAM :
1. Procedurálne otázky

predkladá:
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a./ Určenie zapisovateľa
b./ Určenie overovateľov
c./ Voľba návrhovej komisie
d./ Schválenie programu rokovania
2. Správa o plnení uznesení z minulého zasadnutia
3. Interpelácie poslancov
4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1
5. Návrh Záverečného účtu Obce Rimavská Seč
6. Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na
území Obce Rimavská Seč
7. Vyhlásenie výberového konania na HKO
8. Návrh zlúčenia ZŠ – Alapiskola a MŠ
9. Investičné zámery obce, objednávky služieb
10.Rôzne
11.Všeobecná rozprava
12. Záver

starostka obce
starostka obce
starostka obce
starostka obce
starostka obce
poslankyňa Gaiblová
starostka obce
starostka obce

Pozvánka a návrh uznesení tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje program rokovania so zmenami, ktoré navrhla starostka obce, presun bodu 7 a 8
ako bod 5 a 6. Na návrh B. Gaiblovej doplnenie programu o bod č. 10 - Návrh zlúčenia ZŠ
– Alapiskola Rimavská Seč s vyučovacím jazykom maďarským a MŠ Rimavská Seč
s vyučovacím jazykom maďarským
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 9 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, František Gál, Mária Gálová,Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 9 poslanci OZ, Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, František Gál, Mária Gálová,Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
2. Správa o plnení uznesení z minulého zasadnutia
P. starostka vymenovala uznesenia z minulého zasadnutia, tak ako to je uvedené v dôvodovej
správe,
Uznesenia od 19/2017-OZ do 45/2017-OZ sú splnené s výnimkou:
Priebežne sa plní : 24/2017_OZ, 25/2017-OZ, 27/2017-OZ, 33/2017-OZ, 34/2017-OZ,
40/2017-OZ
Uznesenie číslo 28/2017-OZ doporučujem zmeniť nasledovne: „.... v celkovej dĺžke 320 m“
Uznesenie č. 42/2017-OZ doporučujem zmeniť veď program spolupráce INTERREG
schválili premiéry SR a MR a neschvaľuje ho OZ Rimavská Seč. OZ má za snahu, aby
hraničný priechod a prístupová komunikácia v rámci tohto programu sa realizovala v k. ú.
Rimavská Seč. Podľa môjho názoru by sa malo prijať uznesenie v tomto znení.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
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Berie na vedomie správu starostky obce o plnení uznesení zo zasadnutia 03.05.2017
a 09.05.2017
Uznesenia č. 19/2017, 20/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017, 26/2017, 29/2017, 30/2017,
31/2017, 32/2017 – sú splnené,
Uznesenia č. 24/2017, 25/2017, 27/2017, 33/2017, 34/2017, 40/2017 – priebežne sa plnia.
Hlasovanie č.3:
Prítomní: 9 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, František Gál, Mária Gálová,Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, František Gál, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Proti hlasovala: 1 poslankyňa OZ /Mária Gálová/
3. Interpelácie poslancov
V rámci tohto bodu programu vystúpila poslankyňa Beáta Gaiblová, ktorá interpelovala p.
starostku. Interpelácie tvoria prílohu tejto zápisnice.
4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1
P. starostka predniesla návrh rozpočtového opatrenia č. 1, ktorú vypracovala v spolupráci so
zamestnancami obecného úradu. Návrh rozpočtového opatrenia tvorí prílohu zápisnice.
Následne otvorila diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslankyňa Gaiblová oboznámila poslancov OZ so stanoviskom komisie finančnej,
rozpočtovej a podnikateľskej.
V rámci diskusie nikto iný z poslancov nemal pripomienku a preto starostka obce dala
hlasovať o návrhu rozpočtového opatrenia č. 1.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje návrh zmeny rozpočtu k dátumu 09.05.2017 rozpočtovým opatrením č. 1
Hlasovanie č.4:
Prítomní: 9 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, František Gál, Mária Gálová,Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 4 poslanci OZ, Zoltán Ambrúž, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Mária Gálová/,
Proti hlasovala: 1 poslankyňa OZ /Beáta Gaiblová/
Zdržali sa:
4 poslanci OZ /Mária Balyová, František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/
Návrh nebol schválený.
Následne vystúpila poslankyňa Gaiblová, ktorá chcela, aby OZ hlasovalo o jej návrhu.
Poslanec Pósa uviedol, že komisia nedáva návrhy na zmenu rozpočtu, iba stanovisko
k návrhu a z uvedeného dôvodu to nemôže byť návrh je to stanovisko komisie.
Poslankyňa Gaiblová rozdelila poslancom OZ stanovisko komisie finančnej, rozpočtovej
a podnikateľskej k návrhu rozpočtového opatrenia č. 1.
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Poslanec František Gál odišiel zo zasadnutia OZ o 17,15 hod.
5. Návrh záverečného účtu Obce Rimavská Seč
P. starostka obce predniesla návrh záverečného účtu Obce za rok 2016. Uviedla, že návrh
záverečného účtu bol predložený poslancom OZ a vyvesený 11.05.2017. K návrhu
záverečného účtu mala vypracovať stanovisko Margita Kisfaludiová, HKO, ktorá ku dňu
31.05.2017 bola zamestnancom obce, toto však neurobila. P. starostka následne otvorila
diskusiu k tomuto bodu programu.
Zoltán Ambrúž, zástupca starostky obce uviedol, že žiada zapísať do zápisnice, že HKO
nevypracovala stanovisko k Návrhu záverečného účtu Obce Rimavská Seč za rok 2016, hoci
bola zamestnancom obce k 31.05.2017.
V rámci diskusie vystúpili poslankyne Mária Balyová a Beáta Gaiblová, ktoré uviedli, že
v návrhu záverečného účtu sú nedostatky, ako napr. návrh je vypracovaný na zlý vzor,
a jednotlivé čísla – súčty príjmov, resp. výdavkov nie sú správne.
Následne poslanci OZ sa zhodli na tom, že prerušia rokovanie v tomto bode programu
a pokračovať v rokovaní budú po odstránení nedostatkov v návrhu záverečného účtu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Prerušuje rokovanie o návrhu záverečného účtu Obce Rimavská Seč a rozpočtového
hospodárenia za rok 2016
Hlasovanie č.5:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová,Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová,Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
6. Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Rimavská Seč
P. starostka informovala poslancov OZ o návrhu VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska
na území Obce Rimavská Seč – ktorý bol doručený poslancom OZ s ostatným materiálom na
zasadnutie OZ. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa
11.05.2017. K predloženému návrhu nikto nemal pripomienky.
Poslankyňa Mária Gálová navrhla vynechať z návrhu VZN článok 16, ods. 2/ „Lavičky
môžu používať všetci návštevníci pohrebiska“.
Poslankyňa Gaiblová navrhla vynechať z návrhu VZN poplatok za stavebné práce /vstup
vozidla, stavba, stavebná úprava hrobu/ 50.- Eur.
Poslankyňa Balyová pripomienkovala poplatok za obradnú miestnosť 10.- Eur.
P. starostka k pripomienkam dodala, že poplatok za obradnú miestnosť nebudú platiť
obyvatelia Rimavskej Seči, t. j. občania našej obce budú od poplatku oslobodení.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
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Schvaľuje VZN č. 2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Rimavská
Seč – Prevádzkový poriadok pohrebiska
1/ Vynechať čl. 16 ods. 2
2/ Príloha – obyvatelia Obce Rimavská Seč sú oslobodení od poplatku za užívanie obradnej
miestnosti
3/ Poplatok za stavebné práce vypustiť
Hlasovanie č.6:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková,/
Zdržal sa: 1 poslanec OZ /Zoltán Pósa/
7. Vyhlásenie výberového konania na HKO
P. starostka informovala poslancov o tom, že HKO Margita Kisfaludiová ku dňu 31.05.2017
sa vzdala funkcie HKO Obce Rimavská Seč. Vzhľadom na uvedené je potrebné vypísať
výberové konanie na obsadenie funkcie HKO Rimavská Seč. P. starostka navrhla na základe
rokovania obecnej rady vypísať VK na 0,3 úväzok. Následne otvorila diskusiu k tomuto bodu
programu.
Poslankyňa Mária Gálová navrhla navýšenie úväzku HKO na 0,5 úväzok.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
a/ Schvaľuje zvýšenie úväzku HKO Rimavská Seč na 0,5 úväzok
b/ Schvaľuje vyhlásenie výberového konania v intenciách uznesenia č. 32/2016 zo dňa
26.05.2016 so zvýšeným úväzkom na 0,5 úväzok
Hlasovanie č.7:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/
Zdržal sa: 1 poslanec OZ /Imrich Bálint/
8. Návrh zlúčenia ZŠ – Alapiskola a MŠ
Poslankyňa Gaiblová predložila návrh zlúčenia školských inštitúcií – ZŠ – Alapiskola
Rimavská Seč s vyučovacím jazykom maďarským s MŠ Rimavská Seč s výchovným
jazykom maďarským.
Následne vystúpila starostka obce, ktorá oboznámila poslancov s podmienkami zlúčenia
inštitúcií v zmysle Smernica MŠ SR č. 1/2004.
P. starostka ďalej uviedla, že je potrebné podať žiadosť o vyradenie zo siete škôl pre obe
inštitúcie a tiež žiadosť o zaradenie do siete, žiadosti sa podávajú do 30.06 v predošlom
školskom roku, ktorý predchádza zlúčeniu.
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Poslankyňa Gaiblová uviedla, že sa informovala od riaditeľky regionálnej školy
o podmienkach zlúčenia.
P. starostka dotazovala meno regionálnej riaditeľky.
Poslankyňa Gaiblová nevedela povedať meno regionálnej riaditeľky.
P. starostka zdôraznila, že nemôže sa stotožniť s návrhom poslankyne Gaiblovej, a v prípade
schválenia uznesenia o zlúčení inštitúcií uznesenie v žiadnom prípade nepodpíše, nakoľko
zlúčením zanikne 1 maďarské školské zariadenie.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje návrh zlúčenia Základnej školy – Alapiskola Rimavská Seč a MŠ Rimavská Seč
do jedného samostatného subjektu ZŠ – Alapiskola – MŠ – s vyučovacím jazykom
maďarským
- návrh prerokovať v rade školy ZŠ Rimavská Seč
v rade školy MŠ Rimavská Seč

Hlasovanie č.8:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 6 poslanci OZ, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/
Proti hlasovali: 2 poslanci OZ /Zoltán Ambrúž, Jozef Černák/
9. Investičné zámery obce, objednávky služieb
V rámci tohto bodu p. starostka navrhla prejednať – konkretizovať zámer obce na realizáciu
investičných akcií a použitie finančných prostriedkov schválených v rozpočte obce v časti
kapitálové výdavky.
Jedná sa o :
- 717 001 Oprava chodníkov a VP – 10 000 eur, táto čiastka mala byť použitá na úpravu
námestia pred novým OcÚ
- 717002 – Rekonštrukcia DS -10 000 eur, uvažovalo sa o postavený prístrešku pri
vchode do DS?
- Na základe
cenových ponúk sa urobila kalkulácia na umiestnenie dopravných
značiek v obci. Činí to cca 6000,- eur. Výdaj na túto investíciu nie je plánovaný
v rozpočte. Presunom finančných prostriedkov z položky 637 014 ( podľa rozp.
Opatrenia 5000,- eur a 633 016 ( 1500,- eur) by sa táto investícia mohla finančne
vykryť.
- Budova OcÚ- na základe rozhodnutia OZ sa predmetná budova resp. technické
zhodnotenie budovy odkúpi od spoločnosti Combin . Následne by bolo vhodné
dorobiť priestory v suteréne, vymeniť bránu na areáli, zariadiť budovu. Čo sa týka
nábytku, to sa vyrieši jestvujúcim nábytkom, zostáva iba malé množstvo. Je nutné
však zrealizovať bezpečnostné zariadenie, internet, zatienenie okien, dokúpiť
kuchynské linky, označiť budovu. Doporučuje sa na tieto výdavky vyčleniť finančné
prostriedky zo zdrojov:
- 633 001- int. vybavenie 1000,- eur
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633 016- reprezentačné 2000,- eur
635 006- štandardná údržba OcÚ 3000,- eur prípadne aj zahrnúť do rozpočtového
opatrenia.
- Budova MŠ – v rozpočte je schválená čiastka 3000,- eur na údržbu budovy MŠ.
Nakoľko koberce sú v zariadení absolútne znehodnotené, doporučuje sa počas letných
prázdnin opraviť podlahu položením plávajúcej podlahy.
- Revízne správy – v zmysle uznesenia OZ sa vyhotovili revízne správy na osvetlenie na
objektoch vo vlastníctve obce. Na elektrickom vedení pri plynovej kotolni bola
závada, ktorá sa musela odstrániť aby sa mohla vydať revízna správa bez závad.
Závada sa našla aj na komíne plynového kotla v zdravotníckom zariadení, ktorú bude
treba odstrániť alebo zakúpiť kondenzačný kotol, ktorý bude fungovať aj bez toho
komína. Po vyžiadaní cenovej náročnosti jednej alebo druhej varianty sa rozhodne
ktorý spôsob riešenia situácie si zvolí OZ.
- Bleskozvody na sociálnych bytoch sú znehodnotené, odcudzené, nefunkčné. Urobila
sa predbežná kalkulácia na opravu. Tá činí cca 2500,- eur. Nakoľko tento rok je
nahlásená kontrola od OHaZ, bolo by potrebné opravu vykonať. Žiadam OZ, aby
rozhodlo o ďalšom postupe.
- Kanalizácia na ul. Železničná – je to neustále zapchaté a splašková voda stojí na ceste.
Žiadam OZ, aby sa vyjadrila, akým spôsobom vykonáme urýchlené odstránenie
závady.
- Starostka obce informovala o plánovanej výstavbe koreňovej čističky a žiadala
poslancov OZ o schválenie tohto investičného zámeru.
- Starostka obce oboznámila poslancov OZ o zrušení verejného obstarávania na projekt
„Zbierajme spolu do dvora v Rimavskej Seči“ a žiadala poslancov, aby odsúhlasili
zrušenie projektu, resp. odstúpenie od zmluvy o NFP.
- Starostka obce na vrhla zmenu znesenia č. 28/2017 v tom znení, aby bola opravená
celá miestna komunikácia pri sociálnych nájomných bytoch.
Poslanec Černák uviedol, že on sa rozprával s obyvateľmi na ulici Železničnej, ktorí mu
oznámili, že v prípade, ak obec nebude konať a situáciu nevyrieši podajú sťažnosť na
hygienu a oboznámia so situáciou médiá.
Poslanec Pósa uviedol, že uvedenú kanalizáciu by stačilo vyčistiť
P. starostka obce navrhla vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na ulicu
Železničnú na rekonštrukciu dažďovej kanalizácie.
-

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje investičné zámery obce nasledovne:
- vypracovanie PD na dažďovú kanalizáciu na Železničnej ulici a zároveň prečistenie
existujúceho kanalizačného potrubia
Hlasovanie č.9:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/
Proti hlasoval: 1 poslanec OZ /Jozef Černák/
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Poslankyňa Gaiblová, ktorá vyjadrila svoj nesúhlas k zrušeniu projektu, resp. odstúpeniu od
zmluvy.
P. starostka uviedla, že bolo avizované od Slovernskej agentúry ŽP, odstúpenie by bolo
lepším riešením pre obec, lebo v tejto chvíli je možné odstúpiť bez finančných následkov.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje odstúpenie od projektu Zberný dvor – Zbierame spolu do dvora v Rimavskej
Seči kód projektu v ITMS 2014+310011B498 – predloženie žiadosti o ukončenie projektu
dohodou /na MŽP/
Hlasovanie č.10:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/
Proti hlasoval: 1 poslanec OZ /Beáta Gaiblová/
Poslanci OZ vyjadrili svoje rozhorčenie nad skutočnosťou, že rozkradli hromozvody na
sociálnych nájomných bytoch.
P. starostka uviedla, že tohto roku má prísť kontrola od HaZZ, ktorá bude kontrolovať
hromozvody na obecnom majetku
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje opravu hromozvodov na sociálnych bytoch max. do 3000.- €
Poveruje starostku obce rokovať o výmene plynového kotla v zdravotníckom zariadení
a predložiť návrh zmluvy na schválenie OZ
Hlasovanie č.11:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
K tomuto bodu vystúpila poverená riaditeľka MŠ, ktorá zdôraznila potrebu opravy, výmeny
podlahovej krytiny v učebniach škôlky. Povedala, že ako krytina by bol vhodný aj gumolit.
Poslanci s tým súhlasili.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči

9

Schvaľuje rekonštrukciu podlahy v učebniach MŠ Rimavská Seč. Poveruje starostku obce
vyžiadať ponuky na rekonštrukčné práce
Hlasovanie č.12:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje odstránenie závad zistených pri kolaudácii – sfunkčnenie budovy na výkon úloh
Ocú
- 3000.- Eur odstránenie nedorobkov
- 3000.- Eur kanc. zariadenie a pod.
Hlasovanie č.13:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/
Zdržala sa: 1 poslankyňa /Mária Gálová/

Poslankyňa Gaiblová uviedla, že bude hlasovať za rekonštrukciu iba v prípade, ak na túto
rekonštrukciu budú použité plechy zo ZŠ.
P. starostka uviedla, že ZŠ v súčasnej dobe neplánuje rekonštrukciu strechy na telocvični.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje opravu strechy na dome smútku a opravu chladiaceho boxu a sociálnych
zariadení
Hlasovanie č.14:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/
Proti hlasovala: 1 poslankyňa /Beáta Gaiblová/
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči

10

Schvaľuje doplnenie uznesenia OZ č. 28/2017 nasledovne:
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Mlynskej
dofinancovaním projektu z vlastných zdrojov.

pri

sociálnych

bytoch

Hlasovanie č.15:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 5 poslanci OZ, Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Zoltán Pósa/
Proti hlasovala: 1 poslankyňa /Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková/,
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje vybudovanie „koreňovej čističky“ v rámci akčného plánu pre okres Rimavská
Sobota v obci Rimavská Seč. Poveruje starostku obce, aby rokovala s kompetentnými
o lokalite. Priebežne informovať OZ o stave príprav.
Hlasovanie č.16:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Beáta Gaiblová, Mária Gálová, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Jozef Černák,
Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/
Proti hlasovala: 1 poslankyňa /Beáta Gaiblová/,

10. Rôzne
Rokovanie sa prerušilo z dôvodu, lebo bolo 20,00 hod. a podľa Rokovacieho poriadku OZ /čl.
7, bod 19 rokovanie zastupiteľstva predsedajúci ukončí po prerokovaní všetkých bodov
programu, alebo môže prerušiť o 20,00 hod.“ , pokračovanie rokovania OZ bude až po
vyhotovení Záverečného účtu obce za rok 2016.
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Pokračovanie zápisnice
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Obce Rimavská Seč
zo dňa 08. júna 2017
konanej dňa
29. júna 2017

Pokračovanie zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Rimavskej Seči
zo dňa 8. júna 2017, konanej dňa 29.06.2017
----------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
PhDr. Márta Stubendek, starostka obce

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová, Katarína Kubíková, Zoltán
Pósa, František Gál, Eugen Favretó
Príloha – prezenčná listina
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva v Rimavskej Seči otvoril o 16.00 h PhDr.
Márta Stubendek, starostka obce, ktorá po privítaní prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva konštatovala, že sú prítomní siedmy poslanci OZ, teda rokovanie obecného
zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Dnešné zasadnutie je pokračovaním zasadnutia zo dňa
08.06.2017.
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Poslankyňa Gaiblová navrhla zmenu programu dnešného rokovania nasledovne :
Rozšíriť program o body- Ročná správa HKO za rok 2016
- Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce za rok 2016
- Prerokovanie audítorskej správy ZŠ – Alapiskola Rimavská Seč za rok 2016
Vynechať z programu bod- konsolidovanú výročnú správu za rok 2016 za Obec Rimavská Seč
PhDr. Márta Stubendek, ďalej len p. starostka konštatovala, že tieto body sme preto nedali
do programu, nakoľko nie sú k tomu prichystané materiály. Ďalej p. starostka navrhla
účtovné veci dať na začiatok programu, nakoľko účtovníčka má 5 ročného syna, ktorý ho
čaká doma.
P. starostka navrhla hlasovať o jej pôvodnom návrhu programu.
Poslanec Pósa navrhol, aby náš budúci – nový poslanec zložil sľub a potom už môže
hlasovať o obecných veciach.
P. starostka oznámila, že po minulom zasadnutí poslanec Černák sa vzdal funkcie poslanca
ku dňu 09.06.2017.
Sľub poslanca Eugena Favreta –
P. starostka prečítala sľub slovensky aj maďarsky a p. Eugen Favretó vyslovil slovo
sľubujem, tým sa stal poslancom Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Seč.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie, že Jozef Černák dňom 09.06.2017 sa vzdal mandátu poslanca.
Konštatuje, že Eugen Favreto zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.
Hlasovanie č. 1

prítomní: 7 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
Gaiblová, František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa)
za hlasovali: 7 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
Gaiblová, František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa)
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje doplnenie programu podľa pozvánky
Hlasovanie č. 2
prítomní: 7 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
Gaiblová, František Gál, Eugen Favretó, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa)
za hlasovali: 2 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Eugen Favreto)
proti hlasovali: 0
zdržali sa : 6 poslanci (Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa)
Návrh neprešiel!
Návrh na uznesenie:
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Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje doplnenie programu podľa návrhu poslankyne Gaiblovej nasledovne:
1. Zloženie sľubu poslanca
2. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1
3. Návrh Záverečného účtu Obce Rimavská Seč
4. Audítorská správa obce za rok 2016
5. Ročná správa HKO Rimavská Seč za rok 2016
6. Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce
7. Prerokovanie audítorskej správy ZŠ – Alapiskola Rimavská Seč za rok 2016
8. Rôzne
9. Všeobecná rozprava
10. Záver
Hlasovanie č. 3
prítomní: 7 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
Gaiblová, František Gál, Eugen Favretó, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa)
za hlasovali: 6 poslanci (Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa)
proti hlasovali: 0
zdržali sa : 2 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Eugen Favreto)
Zoltán Ambrúž, zástupca starostky sa opýtal, prečo nemôžeme rokovať o konsolidovanej
výročnej správe?
Poslanec Bálint konštatoval, že poslankyňa Gaiblová nebola pozvaná na rokovanie opravy
záverečného účtu 2/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 1
Poslankyňa Gaiblová konštatovala, že finančná komisia prerokovala návrh zmeny rozpočtu,
podľa jej zistenia sú tam nesprávne udané príjmy, keď vieme, že tie finančné prostriedky
nebudú príjmom obce, je zbytočné ich dať do príjmovej časti rozpočtu, môžu tam byť len
skutočne očakávané príjmy podľa zákona.
P. starostka sa opýtala číslo zákona.
Poslankyňa Gaiblová na to odpovedala, že je to zákon č. 523/2004 Z. z., § 4/
P. starostka konštatovala, že musíme očakávať celý predpis, ďalej, že finančná komisia
nedáva návrhy zmeny rozpočtu, len starosta v spolupráci s obecným úradom. Nemôžeme
hlasovať o predloženom návrhu, ktorý bol doručený počas zasadnutia obecného zastupiteľstva
len niektorým poslancom – jej nebol dodaný materiál k tomuto bodu!
Ďalej p. starostka navrhovala, aby OZ hlasovalo o pôvodne predloženom návrhu – aby sme
prešli jednotlivé položky návrhu príjmovej a výdavkovej časti.
Poslanci obecného zastupiteľstva po položkách prerokovali – prekonzultovali jednotlivé časti
príjmov a výdavkov.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje Návrh na zmenu rozpočtu podľa doplneného návrhu rozpočtovej komisie
a poslankyne Beáty Gaiblovej, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia
Hlasovanie č. 4
prítomní: 7 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
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Gaiblová, František Gál, Eugen Favretó, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa)
za hlasovali: 6 poslanci (Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa)
proti hlasovali: 0
zdržali sa : 2 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Eugen Favreto)
3/ Návrh Záverečného účtu Obce Rimavská Seč za rok 2016
P. starostka oznámila, že Záverečný účet obce za rok 2016 bol zverejnený a vypracovaný
podľa zákona účtovníčkou obce. OZ záverečný účet sa musí prerokovať do 6 mesiacov po
uplynutí rozpočtového roka, tento materiál dostali poslanci v dôvodovej správe. Vypracoval
starosta v spolupráci s obecným úradom a potom prerokuje OZ a schvaľuje bez výhrad, alebo
s výhradami. Ak OZ schvaľuje s výhradami, tak presne sa vymenujú výhrady.
Poslankyňa Gaiblová oznámila, že zasadala finančná komisia, kde prejednali záverečný účet
obce a zistili viaceré nedostatky:
Vlastné príjmy školy režijné náklady od cudzích stravníkov nesúhlasia,
Vratky z ročného zúčtovania boli priradené k režijným nákladom a mali byť v mzdách,
a komisia konštatovala, že rozpočet v RISSAM - e nesúhlasí s rozpočtom, čo schválilo OZ
a tiež dodala, že komisia žiada účtovníčku aby dala vysvetlenie k uvedeným nedostatkom.
P. starostka : už som stratila myšlienku – audítor robil audit minulý týždeň – prekontroloval
obdobie rok 2016, kde nenašiel žiadne nedostatky. Tá istá firma robila audit, ktorá robila za
predchádzajúce roky 2014 – 2015. Prezreli aj záverečný účet, povedali že je v poriadku.
Poslankyňa Gaiblová: podľa nej audítor neprekontroloval všetky údaje, uvedené
v záverečnom účte a preto je potrebné zavolať iného audítora. Ona navrhuje poslancom, aby
rokovanie v tomto bode bolo opäť prerušené.
P. starostka konštatovala, že ona je štatutár a vystupuje v mene obce navonok a nezavolá
druhý audit z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti – takto šporíme s obecnými financiami p.
poslanci a poslankyne? Záverečný účet bude v takom znení v akom je, máte na to právo
hlasovať dvojakým spôsobom:
Schvaľujete bez výhrad, alebo s výhradami a prílohou uznesenia budú vami vymenované
výhrady
Poslanec Pósa sa informoval ohľadom rezervného fondu ako sa tam dostala suma 9000.- Eur
– keď všade boli 0 len na jednom mieste 20,38 Eur – treba do tej tabuľky ešte pridať
zvyšných 8979,62 Eur.
Poslankyňa Balyová komentovala výsledok hospodárenia podľa varianty – podľa nej tam má
figurovať – na nás sa vzťahuje 3. varianta. Druhá vec, výsledok hospodárenia je 90 tisíc Eur,
keď nie iný peňažný fond ako rezervný fond tak do rezervného fondu má ísť celková suma 90
tisíc Eur a nie 10 % .
Poslanec Pósa: finančné vysporiadanie voči štátnemu rozpočtu - prečo nie je sumár pri
transferoch?
Mgr. Kristína Góczová, účtovníčka obce odpovedala, že ona postupovala podľa vzoru, čo
mala k dispozícii.
Poslankyňa Balyová uviedla, že OZ sa uznieslo, že schodkový výsledok hospodárenia z roku
2015 sa vysporiada z prebytku hospodárenia budúceho roka.
P. starostka upozornila poslancov na skutočnosť, že v rokovacom poriadku je stanovený
presný časový interval, čo majú poslanci k dispozícii v rámci diskusii k jednej téme.
Poslankyňa Gaiblová uviedla, že podľa nej v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtov obce
a školy nesúhlasia financie preposlané obcou.
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P. starostka uviedla, že podľa audítora je táto situácia celkom normálna, nakoľko zrejme
niektoré položky v rozpočtoch neboli rozpočtované alebo boli nesprávne vykázané a z toho
mohli vzniknúť rozdiely.
Podľa poslanca Pósu niektoré výdavky obce sú nesprávne vykázané v porovnaní s príjmami
školy.
Bc. Dubovická Šóšiková, prednostka na to odpovedala, že to sú nerozpočtované výdavky na
ŠJ a ŠKD. Tieto výdavky nemôžu figurovať aj vo výdavkoch obce aj vo výdavkoch školy,
lebo by to bolo duplicitné zaúčtovanie.
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje Záverečný účet Obce Rimavská Seč a celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie č. 5
prítomní: 7 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
Gaiblová, František Gál, Eugen Favretó, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa)
za hlasovali: 0
Návrh neprešiel!
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje Záverečný účet Obce Rimavská Seč a celoročné hospodárenie s výhradami,
ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia
Hlasovanie č. 6
prítomní: 7 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
Gaiblová, František Gál, Eugen Favretó, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa)
za hlasovali: 6 poslanci (Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa)
proti hlasovali: 0
zdržali sa : 2 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Eugen Favreto)
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
v celkovej výške
Hlasovanie č. 7
prítomní: 7 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
Gaiblová, František Gál, Eugen Favretó, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa)
za hlasovali: 6 poslanci (Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa)
proti hlasovali: 0
zdržali sa : 2 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Eugen Favreto)
4/ Audítorská správa obce za rok 2016
P. starostka: Audítorskú správu obdržali poslanci OZ s ostatným materiálom na dnešné
rokovanie, správa obsahuje tie isté nedostatky, ako správy z predchádzajúcich rokov 2014 –
2015.
Poslanec Pósa navrhuje prečítať záporný názor nezávislého audítora.
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P. starostka: Audítor nehodnotil pozitívne účtovanie roka 2016, vymenoval viaceré
nedostatky v účtovníctva a to:
Inventarizáciou účtovná jednotka overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Obec k 31.12.2016 vykonala inventarizáciu
z časti.
Evidencia dlhodobého majetku nenadväzuje na účtovníctvo. Vykázaná netto hodnota majetku
v účtovnej závierke je vyššia o 8.370 €. Evidencia stavieb nenadväzuje na listy vlastníctva.
Evidencia odpisov dlhodobého majetku nenadväzuje na účtovníctvo. Vykázaná hodnota
nákladov je nižšia o 18.696€.
Evidencia výnosov budúcich období (investičné dotácie) nenadväzuje na účtovníctvo.
Dohodou o urovnaní záväzku zo dňa 10.5.2017 sa obec zaviazala uhradiť spoločnosti Combin
Banská Štiavnica, s.r.o. sumu 200 tis. €. V účtovnej závierke k 31.12.2016 obec záväzok
nevykázala.
Obec nevykázala technické zhodnotenie budovy v hodnote 200 tis. € v evidencii majetku ani
v účtovníctve.
Evidencia pohľadávok nenadväzuje na účtovníctvo. Brutto hodnota pohľadávok vykázaných
v účtovnej závierke je nižšia o 14.870 €. Obec nezohľadnila v účtovnej závierke riziko
zníženia hodnoty pohľadávok vytvorením opravnej položky v hodnote 56.760€.
Evidencia miezd nenadväzuje na účtovníctvo. Obec vykázala vyšší záväzok o 23.615 €.
Krátkodobá časť dlhodobého bankového úveru vo výške 43.224 € nebola vykázaná
samostatne.
Krátkodobá časť ostatných dlhodobých záväzkov vo výške 2.700 € nebola vykázaná
samostatne.
Obec nesprávne vykázala zostatok na účte 355 Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a
vyššieho územného celku. Pohľadávka vykázaná v účtovnej závierke obce je nižšia o
46.357€.
Obec v poznámkach k účtovnej závierke v tabuľke č. 9 k článku IV. B – Bankové úvery
uvádza vyššiu sumu istiny k 31.12.2016 o 29.350 €.
Obec počas roka 2016 účtovala o opravách v sume 1.497.164 € túto skutočnosť neuviedla
v poznámkach k účtovnej závierke.
Poslanec Pósa uviedol, že boli aj pred rokmi tie isté nedostatky, už sme k tomu prijali
uznesenie, aby tieto nedostatky účtovník dal do poriadku a nič sa nedialo okolo toho.
P. starostka konštatovala, že za posledné 2 roky nedali do poriadku nedostatky v účtovníctve,
napriek tomu, že účtovníctvo robili minimálne 4 účtovníčky.
Poslankyňa Kubíková sa stotožnila s názorom poslanca Pósu.
P. starostka informovala poslancov OZ o skutočnosti, že v roku 2016 bol vykonaný ešte
jeden audit za 4800.- Eur. Firma Gemeraudit nám vytkla, že to bol účelný audit zamierený na
poškodenie osobe starostky, ktorý nedospel k ničomu len uškodil obci finančnou čistkou
4800.- eur. Nevedela som sa vyjadriť k uvedeným zisteniam a preto Vám hovorím, že túto
situáciu ešte raz nebudem opakovať a neuškodím obci zámerne. Bolo by to maximálne
nehospodárne a neefektívne. A ešte niečo, v audite, ktorý vykonali zo Zvolena je uvedené, že
nezodpovedajú za podanú správu, nakoľko neprekontrolovali všetky potrebné dokumenty.
P. starostka prosila obecné zastupiteľstvo aby zobrali na vedomie audítorskú správu.
Poslanec Pósa uviedol svoju nespokojnosť ohľadom účtovníctva a navrhoval prijať
konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
P. starostka: aké konkrétne opatrenia prijať?
Poslanec Pósa : napríklad vysporiadať nehnuteľnosti podľa LV
P. zástupca starostky 2 roky sme mali na to, aby sme dali do poriadku účtovníctvo - bývalá
účtovníčka mala aj 4, ktoré jej pomohli s účtovaním a podľa mojich vedomostí boli za to
veľmi dobre ohodnotení a nič nedali do poriadku.
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Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie Audítorskú správu Obce Rimavská Seč za rok 2016
Hlasovanie č. 8
prítomní: 7 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
Gaiblová, František Gál, Eugen Favretó, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa)
za hlasovali: 8 poslanci (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favreto,
Beáta Gaiblová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa)
proti hlasovali: 0
zdržal sa : 1 poslanec OZ, (František Gál )
5/ Ročná správa HKO Rimavská Seč za rok 2016
P. starostka: tento materiál bol predložený obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie dňa 25.
mája 2017 ale z dôvodu neprítomnosti HKO ste to odročili. Neviem, či má zmysel o tomto
rokovať. Dala by som návrh OZ, je tu viacej správ o činnosti HKO Ing. Filipka, v ktorých sú
vážne zistenia na podanie trestných oznámení voči konkrétnym osobám – je veľmi zaujímavé,
že ste sa nezaoberali s týmito správami! Preto navrhujem zvolať zasadnutie OZ, ktorého
programom budú správy HKO z kontrol.
Poslankyňa Gaiblová chcela reagovať na slová starostky, nakoľko sa jej týkajú zistenia
predošlého HKO Ing. Filipka v oblasti DDP – príspevok od obce.
P. prednostka ju upozornila, že ročná správa HKO za rok 2016 túto záležitosť nerieši. Ďalej
p. prednostka uviedla, že v zmysle § 18 f/ ods. 1 písm. e/ zákona č. 361/1990 Zb. hlavný
kontrolór predkladá OZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po
uplynutí kalendárneho roka. Vzhľadom na skutočnosť, že HKO Margita Kisfaludyová túto
právu predložila 09.04.2017, nesplnila svoju zákonom stanovenú povinnosť.
P. starostka uviedla, že nie je dôvod na prerokovanie správy HKO, nie je prítomná HKO
a poslanci ju nevedia brať na zodpovednosť, že správu nevypracovala načas. Ďalej p.
starostka sa opýtala poslankyne Gaiblovej, či má návrh ohľadom prerokovania správy –
nakoľko ona bola pôvodným navrhovateľom správy do programu na dnešné rokovanie.
Poslankyňa Gaiblová povedala, že správu treba siahnuť z programu rokovania.
P. zástupca starostky vyslovil svoju nespokojnosť – prečo o tom nerokovať, správu dostali
poslanci s ostatným materiálom na dnešné rokovanie
Poslanec Pósa kritizoval, že prečo sme vyplatili hlavnú kontrolórku, keď svoju prácu
nedokončila včas a tak ako mala.
P. prednostka konštatovala, že za vykonanú prácu každému patrí odmena, aj HKO.
Poslanec Pósa sa stotožnil s názorom p. starostky, aby sa rokovalo o správach HKO na
osobitnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Vyplývajúc z uvedených skutočností OZ bralo na vedomie, že HKO nepredložila včas ročnú
správu o kontrolnej činnosti
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
a. Berie na vedomie, že HKO ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 nepredložila
v zákonom stanovenej lehote.
b. Schvaľuje návrh starostky obce, že správy HKO budú predmetom rokovania OZ do
septembra 2017
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Hlasovanie č. 9
prítomní: 8 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
Gaiblová, František Gál, Eugen Favretó, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa)
za hlasovali: 8 poslanci (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favreto,
František Gál, Beáta Gaiblová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa)
proti hlasovali: 0
zdržal sa : 0
6/ Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce
O tomto bode programu sa nerokovalo.
7/ Prerokovanie audítorskej správy ZŠ – Alapiskola Rimavská Seč za rok 2016
P. starostka k prerokovaniu audítorskej správe ZŠ – Alapiskola Rimavská Seč uviedla, že
správu obec nepredložila poslancom OZ na prerokovanie, nakoľko nie je určená poslancom
OZ, ale vedeniu Základnej školy – Alapiskola Rimavská Seč.
Poslankyňa Gaiblová trvala na tom, aby jej správa bola doručená.
P. starostka povedala, že nakoľko audit objednala Mgr. Dorota Stubendeková – riaditeľka
Základnej školy – Alapiskola Rimavská Seč, správa je vypracovaná a adresovaná vedeniu ZŠ
– Alapiskola Rimavská Seč a nie pre obecné zastupiteľstvo. Ďalej p. starostka oznámila, že
podľa správy je v škole všetko v poriadku, nedostatky z predchádzajúcich rokov boli
odstránené.
Toto tvrdenie potvrdila aj riaditeľka základnej školy Mgr. Dorota Stubendeková.
Audítorská správa v závere obsahuje nasledovný výrok nezávislého audítora:
„Na základe nášho preverenia sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa
domnievali, že priložená účtovná závierka nezobrazuje verne, vo všetkých významných
skutočnostiach finančnú situáciu Základnej školy – Alapiskola Rimavská Seč k 31.12.2016
a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom
o účtovníctve.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie, že ZŠ – Alapiskola Rimavská Seč dala vypracovať Audítorskú správu za
rok 2016 so záverom, že „Na základe nášho preverenia sme nezistili žiadne skutočnosti, na
základe nášho preverenia sme nezistili skutočnosti, na základe ktorých by sme sa
domnievali, že priložená účtovná nezobrazuje verne, vo všetkých významných
skutočnostiach finančnú situáciu ZŠ – Alapiskola Rimavská Seč k 31.12.2016 a výsledky jej
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“
Hlasovanie č. 10
prítomní: 8 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
Gaiblová, František Gál, Eugen Favretó, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa)
za hlasovali: 7 poslanci (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favreto,
Beáta Gaiblová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa)proti hlasovali: 0
zdržal sa: 1 poslanec OZ ( František Gál)
8/ Rôzne
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V rámci tohto bodu programu p. starostka odpovedala na interpelácie poslankyne Gaiblovej,
podaných na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva:
K interpelácii vo veci NP ŠOV uviedla:
V rámci NP Škola otvorená všetkým sme podpísali zmluvu. Prosím o vysvetlenie, ako bolo
doložené potvrdenie od Inšpektorátu práce Banská Bystrica o neporušení zákazu nelegálneho
zamestnávania?
P. starostka odpovedala, že ona žiadosť o NFP na projekt ŠOV nepodala, nevie, kto projekt
podal a kedy a vychádzajúc z uvedených nebolo potrebné potvrdenie od Inšpektorátu práce
Banská Bystrica o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania.
K interpelácii vo veci pedagogického asistenta :
Pedagogický asistent bez pedagogického vzdelania ako mohla prejsť výberovým konaním –
k tejto interpelácii uviedla, že žiadna výnimka pre obec nebola udelená Metodickopedagogickým centrom, všetko sa riadi podľa príslušného zákona.
K druhej interpelácii, ktorá sa týka finančných prostriedkov zistených Interauditom Zvolen, že
v roku 2015 prečo nebol vytvorený rezervný fond odpovedala, že čo sa týka roku 2015 sa
treba obrátiť na vtedajšie vedenie a účtovníčku. Transfery a nerozpočtované položky môžu
robiť takýto rozdiel, ktoré nie sú uvedené v rozpočte.
K interpelácii vytvoreniu rezervného fondu– k zisteniam firmy Interaudit Zvolen- kde zistili,
že podľa účtovníctva malo byť 48 782 € a koncom roka 2014 na účte bolo 18 599.- € to, že
v roku 2015 prečo nevytvorili rezervný fond sa ma netýka, s touto otázkou sa treba obrátiť na
tých, ktorí boli tu vtedy a účtovníčky, ktorá sa zaoberala účtovaním obecných záležitostí.
Konzultovala som s dotyčnými, ktorí sa zaoberajú účtovníctvom – dostala som odpoveď
v takom znení, že kto dáva takéto otázky, sa vôbec nevyzná v tejto problematike. Lebo sú
príjmy a výdavky obce ako transfery, ktoré sú nerozpočtované položky, ktoré nie sú súčasťou
rozpočtu obce. Preto môžu vzniknúť koncoročné rozdiely pri účtovaní transferov. Ale zhodou
okolností táto situácia sa vyskytla aj koncom roka 2016 – čo je pre mňa veľmi zaujímavé,
lebo koncom roka 2016 je rozdielna suma 72 tis. €, avšak za rok 2014 – keď som bola
starostkou ja, bola suma 30 tis. €. Je to na zváženie, že za mojich čias zmizla suma 30 tis. €,
za čias poslankyne Gaiblovej 72 tis. €. Otázne je, že niekto tie sumy zaúčtoval zámerne zle,
resp. ukradol?! Ja si myslím, že neboli žiadne úmyselne zle zaúčtované veci, boli to
nerozpočtované transfery – položky, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu obce Rimavská Seč. Túto
skutočnosť potvrdil aj audítor aj účtovná firma, od ktorej som vyžiadala stanovisko ohľadom
tejto problematiky.
Tretia interpelácia sa týka hlavnej knihy z roku 2017, čo vyžiadala poslankyňa Gaiblová.
V HK je 28 tis. €, ktoré financie dostala základná škola na rekonštrukciu telocvične a druhý
projekt pre školu a že tieto financie neboli na účte školy. Tieto financie sú súčasťou
normatívu a pri obci sa to ukazuje ako pohľadávka voči škole. Tí, ktorými som konzultovala
v ohľadom tejto problematiky povedali, že to tak vôbec nie je. Ako sa to ukazuje
v účtovníctve, resp. prevod týchto finančných prostriedkov je kompetencia účtovníka. Podľa
zákona nám škola koncom roka prevedie všetky zostatky z účtov, a my im vraciame tieto
sumy začiatkom budúceho kalendárneho roka.
P. starostka oznámila poslancom, že vo veci koreňovej čističky treba vybrať pozemok –
skúsime vybrať najvhodnejšiu parcelu. Jedna možnosť parcela pri cintorína, dám kolovať
projekt – parcela pri sociálnych nájomných bytoch – tam by mohla byť čistička aj pri SNB –
bolo by s tým vyriešená aj naša situácia pri nájomných bytoch – túto parcelu by som
navrhovala aj ja. Povedali, že sa netreba od toho báť, nebude to robiť problém, nesmrdí a je to
ekologické na dvoch miestach by sa to stavalo. Teraz pôjdem na exkurziu do Rakúska, kde
budeme vidieť túto čističku, ako to funguje. Pôjdeme spolu s poslancom Ambrúžom.
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P. starostka uviedla, že sú 2 možnostiPoslanec Ambrúž povedal, že pri sociálnych nájomných bytoch by bolo výhodnejšie, ďalej
uviedol, že na internetovej stránke prezrel projekty ohľadom koreňovej čističky, že je to
veľmi výhodná vec. Na konci z toho vyjde čistá voda.
Poslanec Pósa uviedol, že to závisí od majetkoprávneho vysporiadania pozemkov– ktoré
pozemky máme vysporiadané podľa LV
P. starostka ďalej poznamenala, že koreňová čistička bude veľmi výhodná pre občanov
z toho dôvodu, lebo nebudú výdavky za vodné a stočné a za elektrickú energiu, lebo čistička
nebude fungovať na elektrickú energiu.
Poslanec Gál sa informoval ohľadom starého vedenia aj vedenia na parcele Berek.
P. starostka odpovedala, že v rokoch 2015-2016 sa nepodal projekt na rozšírenie vedenia
ČOV.
Poslanec Gál sa informoval, že akou vlastnou čistkou prispeje k tomu obec ?
P. starostka odpovedala, že obec prispieva do projektu len pozemkom.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie informáciu o výstavbe koreňovej čističky na parc. č. 1305/2, 361/1, 361/15
a parc. 3897/8, ktoré parcely sú vo vlastníctve Obce Rimavská Seč
Hlasovanie č. 11
prítomní: 8 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
Gaiblová, František Gál, Eugen Favretó, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa)
za hlasovali: 6 poslanci (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favreto,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa)
proti hlasovali: 0
zdržali sa: 2 poslanci OZ ( František Gál, Beáta Gaiblová)
P. zástupca starostky sa informoval vo veci verejného zhromaždenia občanov, ktoré je
plánované na 7. júla 2017 – podľa žiadosti na uskutočnenie verejného zhromaždenia, ktorú
podala poslankyňa Gaiblová.
Poslankyňa Gaiblová sa priznala, že ona zvolala verejné zhromaždenie pre občanov obce
P. zástupca starostky sa informuje preto, lebo nevie, čo bude na programe, keby sa ho
občania opýtali.
Poslankyňa Gaiblová : žiada to polovica poslancov obecného zastupiteľstva.
P. zástupca starostky : ako poslanec by som chcel vedieť program zhromaždenia.
P. starostka: je čudné, že niekto zvolá zhromaždenie pre občanov bez programu.
P. zástupca starostky: je v tej žiadosti je aj moje meno a nič o tom neviem – je to zaujímavé,
mala by si tam dať tých osôb, ktorí s tým súhlasili.
P. starostka sa tiež opýtala, či bude pozvaná aj ona?
Poslankyňa Gaiblová povedala, že nie, starostka sa nech zúčastní verejného zhromaždenia
inokedy. Teraz sa zúčastnia poslanci a občania. Ale ako občan aj starostka sa môže zúčastniť.
P. starostka oznámila, že nedá priestory, lebo poslanci obišli zákony, týkajúce sa tejto
otázky. Treba informovať občanov, je to samozrejmé, ale neviem prečo si ich neinformovala
vtedy, keď si bola starostkou ty, p. poslankyňa! Aj vtedy bolo verejné zhromaždenie občanov,
počula som o tom.
Poslankyňa Gaiblová: bolo zhromaždenie pred voľbami.
P. starostka informovala OZ o kontrole sociálnych nájomných bytov od Krajského
stavebného úradu 16.06.2016 – teraz opätovná kontrola
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V roku 2016 našli 6 nedostatkov, ktorých bolo treba odstrániť do 31.10.2016 – neboli
odstránené.
P. zástupca starostky – ja sa nepamätám, že by sme vtedy prerokovali túto kontrolu
P. starostka: poslankyňa Gaiblová, podľa teba kontrolné zistenia nebolo treba prerokovať na
obecnom zastupiteľstve? Teraz je pre Vás všetko také dôležité, aby ste všetko vedeli ale tieto
kontrolné zistenia ste neprerokovali, azda neboli dôležité?
Poslankyňa Gaiblová tvrdila, že všetko bolo v poriadku a riešili kontrolu ohľadom
sociálnych nájomných bytov. Ona bola len poverená zástupca, nemohla vyriešiť všetko, čo sa
nestihlo za 18 rokov.
VZN – fond opráv treba upraviť
P. starostka oznámila poslancom problematiku zmluvy s detskou lekárkou ohľadom detskej
ambulancie. OZ sa uznieslo na tom, že aj detská lekárka má platiť nájomné ako ostatní lekári.
Detský lekár MUDr. Tunde Pécsiová nechce platiť nájomné za užívanie priestorov. Boli sa
informovať aj vo veci nájmu lekárne z Rimavskej Soboty – tiež by uvítali prenájom
priestorov zadarmo. P starostka konštatovala, že to nemôžeme urobiť voči ostatným lekárom,
buď dáme rovnako každému priestory zadarmo, resp. za ceny symbolickú, napr. za 1.- €,
alebo každému rovnako dáme zaplatiť za prenájom priestorov 8,30€ za /1 m²
Poslankyňa Gaiblová navrhovala, že treba s lekármi konzultovať.
P. starostka odpovedala, že prečo o tom konzultovať, veď detská lekárka jasne povedala
svoju mienku.
P. zástupca starostky: mal taký názor, že priestory treba dať do prenájmu za nejakú
symbolickú cenu
Poslanec Pósa pripomenul, že v zmluve treba jasne ošetriť podmienky, napr. kto bude platiť
v prípade opráv a údržby budov ?
Poslanec Gál sa informoval, ako je teraz nájomná zmluvy?
P. prednostka odpovedala, že 8,30 /za 1 m²
Poslanec Pósa a v Rimavskej Sobote koľko platí za nájom?
P. prednostka nie teraz treba uvažovať o zámere, treba urobiť dodatky k nájomným
zmluvám rovnako pre lekárov a tiež pre lekáreň.
P. starostka : ja by som od 01.06. schválila užívanie priestorov za symbolickú cenu a urobiť
dodatky k zmluvám.
P. zástupca starostky jednu vec netreba zabudnúť, mali sme aj zubára, keby sme mu
odpustili nedoplatok za užívanie priestorov, možno že by bol tu ešte aj dnes.
Poslanci sa zhodli na tom, že treba poskytnúť priestory každému lekárovi za cenu symbolickú
na dobu určitú a potom hľadať iného detského lekára, až do prijatia VZN o určení nájomného
za prenájom priestorov ZS.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Súhlasí s predĺžením platnosti nájomnej zmluvy s pediatričkou za súčasných podmienok až
do prijatie VZN o nájme majetku
Hlasovanie č. 12
prítomní: 8 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
Gaiblová, František Gál, Eugen Favretó, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa)
za hlasovali: 8 poslanci (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
Gaiblová, František Gál, Eugen Favretó, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa)
proti hlasovali: 0
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zdržali sa: 0
P. starostka informovala OZ s tým, že firma Combin Banská Štiavnica stiahol svoj súdny
návrh – v priebehu je úverová zmluva na budovu OcÚ
Cesta pri sociálnych nájomných bytoch – vyžiadaná cenová ponuka
Dom smútku – vyžiadaná cenová ponuka
MŠ – oprava priestorov – vyžiadaná cenová ponuka na podlahy
Kolaudácia novej budovy OcÚ – elektrické vedenie, wc – v priebehu
OSIVO dvor - budú odvádzať stavebnú suť
Žiadosti o sociálny nájomný byt
1.Bariová Anikó- OSIVO – prisťahovala sa svojvoľne do sociálneho nájomného bytu po
Bariovej Adele – bude inštitút osobitného príjemcu
2.Váradi Nicolas – prisťahoval sa do maringotky-unimobunky -treba legalizovať tieto žiadosti
o byty, resp. podmienky bývania týchto občanov
P. starostka žiadala obecné zastupiteľstvo o pridelenie bytu pre Bariovú Anikó
Poslankyňa Balyová oznámila poslancom, že niektorí občania žiadali ústne o zabezpečenie
drevenej toalety pri SNB – pri maringotkách
Poslenec Favreto – už sa tak stalo, už sú urobené
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
a. Súhlasí s pridelením sociálneho nájomného bytu č. 532/8 pre Anikó Bariovú
b. Súhlasí s pridelením unimobunky pre Nicolasa Váradiho na dobu určitú
Hlasovanie č. 13
prítomní: 8 poslanci OZ, (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
Gaiblová, František Gál, Eugen Favretó, Katarína Kubíková,
Zoltán Pósa)
za hlasovali: 7 poslanci (Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta
Gaiblová, Eugen Favretó, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa)
proti hlasovali: 0
zdržal sa: 1 poslanec OZ ( František Gál )
9/ Všeobecná rozprava
Poslanec Gál: mám vedomie o tom, že namiesto niektorých občanov obce platí za užívanie
elektrickej energie obecných bytov- domov
Poslanci pripomienkovali uvedené skutočnosti a zhodli sa na tom s p. starostkou, že občania
mali možnosť uhradiť nedoplatky v rámci splátkových dohôd, ktorí tak neurobili, obec za
nich naďalej platiť za užívanie elektrickej energie nebude!
Poslankyňa Gaiblová: žiadosť o sociálnu výpomoc podľa VZN pre Erika Baloga –
informovala sa v akom je to štádiu
P. starostka kým nevyčerpáme túto položku v rozpočte, zatiaľ môžeme poskytovať
výpomoc pre každého
Kosenie pre dôchodcov – tiež je diskutabilné – pre koho kosiť a pre koho nie!
P. zástupca starostky: dostali sme 3000 € na nákup PO – čo z toho kúpime, treba o tom
rozhodnúť
P. starostka: poveríme s tým teba, p. zástupcu
P. zástupca starostky : dostali sme odpoveď od ŽSR na náš list – prečítal záver listu
P. starostka: priestory pre virrasztó – v priebehu sú rekonštrukčné práce
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Poslanec Bálint : čo je vo veci vyčistenia potrubia v ulici Železničnej?
P. starostka: už na tom robia chlapci
Zhromaždenie pre občanov –
OZ má v právomoci zvolať zhromaždenie občanov - keď som sem nastúpila v decembri, som
si myslela, že budeme spolupracovať – zisťovala som, ako to zhromaždenie občanov funguje
– treba informovať ľudí ale ja si myslím, že v prítomnosti starostu a prerokujeme dopredu,
o akých otázkach tam bude reč, program zhromaždenia
Poslankyňa Gaiblová : o programe zhromaždenia sa dohodneme tam
P. starostka : ja by som sa tiež chcela pripraviť, preto by sme mali vedieť program dopredu
Poslankyňa Gaiblová: Ty tam nie si pozvaná
P. zástupca starostky :ešte za staré časy som stále navrhoval, že treba rozdeliť obec na 9
častí a nech každý poslanec zodpovedá za svoju časť – aby sa občania vedeli na koho sa
obrátiť so svojimi problémami
Poslanec Gál : dňa 22. júla 2017 organizujú Gorgey túra – chceli by poprosiť o poskytnutie
kľúča od priestorov garáže Osiva, keby náhodou bolo zlé počasie
Poslankyňa Kubíková – bude tam približne 50 koní s jazdcami
P. starostka odpovedala, že poskytnú kľúče, nech to vyžiadajú od chlapov
10/ Záver
Nakoľko sa vyčerpali všetky body rokovania, p. starosta obce poďakovala poslancom
a ostatným prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.

PhDr. Márta Stubendek
starostka

Bc. Andrea Dubovická Šóšiková
prednostka
OVEROVATELIA

Zoltán Ambrúž

Katarína Kubíková

Zapísala: Mgr. Mária Simonová
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