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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč
konaného dňa 03. mája 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 všetkých poslancov obecného zastupiteľstva
a ostatných prítomných konštatovala, že sú prítomní siedmy poslanci obecného zastupiteľstva,
chýbajú poslanci Jozef Černák a Mária Gálová a uviedla, že rokovanie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné.
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Mária Simonnová, za overovateľov zápisnice boli určení
poslanci Imrich Bálint a Mária Balyová.
Do návrhovej komisie PhDr. Márta Stubendek, starostka obce navrhla poslanca Zoltána
Ambrúža a poslankyňu Katarínu Kubíkovú.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Volí návrhovú komisiu v zložení :

predseda
Člen

Zoltán Ambrúž
Katarína Kubíková

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/,
PhDr. Márta Stubendek, ďalej len p. starostka obce, predložila návrh programu rokovania
OZ a navrhla nasledovnú zmenu:
PROGRAM :
predkladá:
1. Procedurálne otázky
a./ Určenie zapisovateľa
b./ Určenie overovateľov
c./ Voľba návrhovej komisie
d./ Schválenie programu rokovania
2. Správa o plnení uznesení z minulého zasadnutia
starostka obce
3. Interpelácie poslancov
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4. Správa starostky obce
starostka obce
5. Správy predsedov komisií o činnosti komisií
a./ inventarizačná komisia
predsedovia komisií
b./ sociálna, bytová a verejného poriadku
c./ finančná, podnikateľská a rozpočtová
d./ športu, mládeže, kultúry a školstva
6. Dohoda o urovnaní so spoločnosťou Combin
starostka obce
7. Návrh na prijatie úveru
starostka obce
8. Investičné zámery obce
starostka obce
9. Schválenie obnovy KTK úveru
starostka obce
10. Čerpanie rozpočtu obce za I. štvrťrok
starostka obce
11. rozpočtové opatrenie č. 1
starostka obce
12. Zriadenie likvidačnej komisie
starostka obce
13. Určenie výšky nájmu za prenájom nebytových priestorov v ZŠ
starostka obce
14. Určenie formy zabezpečenia projektu Zberný dvor
starostka obce
15. Žiadosti
16. Všeobecná rozprava
17. Záver
Pozvánka a návrh uznesení tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. Nakoľko nikto z poslancov
nemal pozmeňujúce návrhy starostka obce dala hlasovať o schválení programu rokovania
OZ..
Poslankyňa Gaiblová : majetko právne otázky
P. starostka : vo všeobecnej rozprave
Poslanec Bálint : kde je hlavná kontrolórka?
P. starostka : čerpá dovolenku
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zmenu programu rokovania podľa návrhu starostky
Hlasovanie č.2:
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/,
2. Správa o plnení uznesení z minulého zasadnutia
P. starostka začala vymenovať uznesenia z minulého zasadnutia, tak ako to je uvedené
v dôvodovej správe. niektoré z uznesení nie sú splnené, napr.:
- 6/2017 Pridelenie právnej subjektivity pre MŠ je možné až začiatkom nového roka
- 7/2017 Nie je nám známe, čo všetci navrhnutí členovia komisií prijali členstvo v komisiách
- 8/2107 Inventarizácia nie je dokončená, dielčie inventarizačné komisie svoju prácu
previedli, ale nezasadala hlavná inventarizačná komisia
- 11/2017 Výberové konanie na post riaditeľa MŠ nebola úspešná, nikto sa neprihlásil do VK
Mgr. Mária Ruszóová bola poverená za riaditeľku MŠ
Všetky uznesenia sú mnou podpísané, avšak overovatelia neoverili zápisnicu. žiadam teda
stanovisko, či poslanci považujú zápisnicu za platnú?
Poslankyňa Gaiblová : v zápisnici chýbajú niektoré odznelé veci od právničky Dr.
Nagyovej.
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P. starostka : zapisovateľ zapisuje na zasadnutí obecného zastupiteľstva všetky odznelé
skutočnosti, ale vami dopíésané vety neodzneli na zasadnutí zastupiteľstva. Takto to nebude
fungovať, že vy chcete zápisnicu opravovať po zasadnutí a zapisovať tak neodznelé vety Dr.
Nagyovej. Jednotlivo mi povedzte svoju mienku, či je podľa Vás platná zápisnica, alebo nie!
Poslanec Gál: nie je platná, lebo neobsahuje všetky odznelé pripomienky mojej manželky.
P. starostka: interpelácia poslankyne Gálovej tvorí prílohu zápisnice.
Poslanec Gál: takto nie je platná zápisnica
Poslankyňa Gaiblová: nie je platná zápisnica
Poslankyňa Balyová: nie je platná
Poslanec Pósa: zato je zapisovateľ že zapisuje, overovateľ overuje zápisnicu, po vyhotovení
zápisnice sa zápisnica zašle poslancom a po prečítaní si ju poslanci pripomienkujú svojimi
prípadnými námietkami, resp. návrhmi.
P. starostka : Rokovací poriadok OZ neobsahuje Vami tvrdené veci, a ty poslanec Pósa
dokonca aj znenie uznesenia si opravil a pritom si nepodpísal zápisnicu?!
Poslanec Pósa: aj to je možné, že overovateľ nepodpíše zápisnicu.
Zoltán Ambrúž, zástupca starostky: návrh na uznesenie sme vypracovali spoločne aj sme
o tom hlasovali, teda po ukončení zasadnutia nikto nemôže zmeniť znenie uznesení a som
toho názoru, že nie je človek, ktorý by od slova do slova vedel zapísať, čo odznelo na
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
P. starostka : keď podľa Vás je zápisnica neplatná, ako môžu byť platné uznesenia obecného
zastupiteľstva?
Poslankyňa Gaiblová: ide o obsah zápisnice.
Poslanec Gál: koho my tu zastupujeme obec alebo Combin? Nech je potom nahrávka
o celom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Poslankyňa Kubíková: zápisnica je neplatná
Poslanec Ambrúž: nie je možné, že za chýbajúce slovo je celá veta neplatná, aj ja som toho
názoru, že treba vyhotoviť hlasový záznam z rokovaní obecného zastupiteľstva.
Poslanec Pósa: overovatelia overujú zápisnicu a starosta podpisuje uznesenia, má právo aj
nepodpísať uznesenia.
P. starostka: treba zavolať Dr. Nagyovú, nech ona zapisuje zápisnice! A keď je zápisnica
neplatná, tak nebudem vyhodnocovať uznesenia, lebo v neplatnej zápisnici podľa mňa aj
uznesenia sú neplatné!
3. Interpelácie poslancov
Poslankyňa Gaiblová: zamestnanci u mňa nepodpisovali nič o tom, že od nich budú mesačne
vykonané zrážky daní, resp. TKO z ich miezd.
Na zasadnutí OZ, keď bola prítomná aj Dr. Nagyová – odznelo, že sa nenašli faktúry od
Combinu, ale ja určite viem, že pri odovzdaní úradu tieto faktúry boli odovzdané.
P. starostka: p. poslankyňa, toto nie je interpelácia. Treba si presne prečítať v rokovacom
poriadku OZ, čo je to interpelácia a predložiť ju písomne.
4. Správa starostky – tvorí prílohu zápisnice
P. starostka konštatovala, že treba pracovať a nie sa hádať, lebo koncom volebného obdobia
si treba skladať účty. Povedala, že dúfa v spoluprácu s poslancami a myslí si, že neúčasť
poslancov na posledných dvoch zasadnutiach OZ nebolo naschvál, a nie preto, aby
znemožnili chod obce a obecného úradu.
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Ku informácií o prijatí organizačného poriadku obecného úradu poslankyňa Gaiblová mala
otázku, čo je organizačný poriadok z roku 2014 platný? Funkcia prednostu bola zrušená –
teraz zase je funkcia prednostu? Obecné zastupiteľstvo to neschválilo – povedala Gaiblová.
P. starostka : v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení organizačný poriadok
vydáva starosta a podá o tom informáciu OZ. Ja som to teraz urobila, čiže tento organizačný
poriadok je platný.
Poslanec Gál: nemám námietku voči osobe prednostky, táto funkcia je potrebná, len
nechápem, že tá istá osoby, ktorá to zrušila v roku 2014, teraz zase tú funkciu vytvorila.
Zoltán Ambrúž, zástupca starostky: boli podané projekty, ale sa nič neuskutočnilo. Ako to
je možné, keď OZ tieto projekty schválilo?
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie správu starostky obce
Hlasovanie č.3:
Prítomní: 7 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 4 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint,
Katarína Kubíková/,
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa: 3 poslanci OZ, /František Gál, Beáta Gaiblová, Zoltán Pósa/,
5. Správy komisií
P. starostka: poznamenala, že je veľmi čudné, že zápisnica je neplatná, uznesenia – sú platné
– resp. neplatné a komisie sú platné?!!
Poslankyňa Kubíková, predsedkyňa komisie kultúry a športu: oznámila, že A. Brindzová
nechce byť členom tejto komisie.
P. starostka navrhla namiesto nej Szilárda Sósika, učiteľa základnej školy.
Komisia ešte nezasadala, p. starostka povedala, že je jej ľúto, lebo práve táto komisia mohla
organizovať vatru na 8. mája ako aj deň obce v budúcnosti, deň dôchodcov a iné akcie.
Poslankyňa Balyová, predsedkyňa komisie sociálnej a bytovej oznámila, že Štefan Balog sa
nezúčastnil zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku a nemá vedomosť
o tom, či sa chce stať členom komisie. Doporučila namiesto neho za člena Vojtecha Lakatosa.
P. poslankyňa informovala tiež o tom, že prerokovali žiadosti od občanov, dvom občanom
/Ruszó Július, Bušová Kristína/ navrhli sociálnu výpomoc vo výške 100.- Eur a dvom
občanom /Feketevízi Ondrej, Bari Ján/ navrhli pridelenie bytu.
Poslankyňa Gaiblová, predsedníčka finančnej komisie informovala, že ich komisia zasadala
2 x a navrhujú priznať dotácie pre TJ RSK Rimavská Seč, Reformovanú cirkev Rimavská
Seč a OZ Občiansky a podnikateľský spolok Rimavská Seč. Ďalej doporučujú realizovať
investíciou v ZŠ za poskytnutú dotáciu vo výške 28 tis. Eur a tiež sa pýtala, či Fa 15/2015 pre
p. Fukoa – nebola duplicitne vyplatená?
Zoltán Ambrúž, zástupca: vidíte, mal som návrh o zložení komisií, navrhol som, aby
členovia obecnej rady boli predsedami komisií- lebo by mali prehľad o všetko, čo sa
v komisiách prerokuje. Vy ste s tým nesúhlasili, hoci sme na rade všetko odsúhlasili a na
zasadnutí obecného zastupiteľstva ste prišli s iným návrhom!
P. starostka : kde je správa hlavnej inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii
majetku obce Rimavská Seč – táto otázka bola adresovaná poslankyni Gaiblovej,
predsedníčke hlavnej inventarizačnej komisie?!
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Poslankyňa Gaiblová: ja som sa vzdala funkcie.
P. starostka sa pamätá, že poslankyňa sa vzdala iba predsedníctva ČIK.
Poslanec Pósa: treba si pozrieť v zázname.
P. starostka navrhla, aby predsedom hlavnej inventarizačnej komisie sa stal poslanec Zoltán
Pósa. Zároveň požiadala predsedov komisií, aby zistili, či navrhnutí členovia prijímajú
členstvo.
Poslanec Pósa povedal, že inventarizácia majetku bola vykonaná komisiami, len treba
vyradiť jednotlivé staré veci zistené pri inventarizácii – treba likvidačná komisia. Ďalej
súhlasil, že bude zastávať funkciu predsedu hlavnej inventarizačnej komisie.
P. starostka dala na hlasovanie –
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zmenu predsedu HIK z dôvodu vzdania sa funkcie Beáty Gaiblovej a volí
predsedu v osobe Zoltána Pósu.
Hlasovanie č.4:
Prítomní: 7 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 6 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Katarína Kubíková/,
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa: 1 poslanec OZ, / Zoltán Pósa/,
6. Dohoda o urovnaní so spoločnosťou Combin
P. starostka: neviem, či máte dostatočné informácie, v dôvodovej správe som Vám poskytla
informácie ohľ. tejto problematiky.
Poslankyňa Balyová: oznámila OZ, že s poslankyňou Gálovou prekontrolovali všetky
faktúry Combinu a našli nedostatky ohľ. fakturácie.
P. starostka sa opýtala poslancov, či prečítali dôvodovú správu, lebo budova obecného úradu
je lacnejšia o 105 tisíc eur, čo je značná suma.
Poslankyňa Gaiblová žiadala p. starostku, aby oznámila poslancom skutočnosti, ktoré
odzneli na obecnej rade v prítomnosti Dr. Nagyovej.
P. starostka povedala, že boli prekontrolované všetky faktúry a konečná suma faktúr je
189 185.- Eur. Od firmy Combin je to nižšie čiastka o 105 tisíc Eur, a p. starostka sa bojí
v prípade súdneho sporu – ak nevyhráme?!
Poslankyňa Gaiblová: boli ešte otázne veci a chceli vyžiadať dodacie listy k jednotlivým
faktúram – kde nebolo možné zistiť skutočne dodaný materiál.
P. starostka sa opýtala poslancov, či sme ochotní zaplatiť navrhnutú cenu firmou Combin
alebo riskujeme, že nevyhráme súdny spor a naše náklady budú oveľa väčšie?!
Zoltán Ambrúž, zástupca: rekapitulácia zaslaná firmou Combin predstavuje sumu
229 342,61 Eur a p. Dr. Nagyová nám tiež navrhla tak, že môžeme vybavovať úver, čiže
súhlasila so sumou.
Poslankyňa Gaiblová: a čo navrhuje Dr. Nagyová?
P. starostka: nevie to posúdiť jednoznačne – kladne, povedala, že nech rozhodne o tom obec,
ale už nie je čas veľa o tom diskutovať, lebo 10. mája bude súdne pojednávanie.
Poslanec Gál ukazoval fotografie ohľ. prevedených prác na bývalej budove prevádzky obce
firmou Combin.
Zoltán Ambrúž, zástupca: pôvodne sme chceli zrekonštruovať budovu bývalej prevádzky,
nechceli sme, aby aj tá budova končila tak, ako škola pri železničnom prechode - /Stern
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iskola/. Veľmi som sklamaný, že takto sa hádame, nie je to pekné ani voči obci ani voči
obyvateľom, ktorí nás volili za poslancov, aby sme chránili ich záujmy. Dobre viete, že je
veľmi malá budova – sú malé priestory v budove obecného úradu pre takú veľkú obec, ktorá
má 2100 občanov. Veľmi chýba aj svadobná sála, máme veľa krásnych kníh a nemáme
knižnicu – aj tá veľmi chýba. Je ešte veľa nedostatkov, ktoré by bolo treba ošetriť.
Poslankyňa Gaiblová povedala, že budú ešte možnosti podať projekt na budovu obecného
úradu a podľa nej sme mali zrekonštruovať pôvodnú budovu obecného úradu.
P. starostka pripomenula poslankyni Gaiblovej, že aby nezabúdala, že v dôsledku
pochybenia predchádzajúceho vedenia obec nemôže podávať 5 rokov žiadne projekty!
P. starostka konštatovala, že chvála Bohu, že o 105 tisíc Eur išli nižšie so cenou a dobre by
bolo súhlasiť s touto cenou.
Poslanec Gál povedal, že chvála poslancom, ktorí vyjednávali s Combinom a nie Bohu.
P. starostka povedala, že keď nesúhlasíme s cenou 200 Tisíc Eur a nevyhráme súd, súdne
trovy môžu predstaviť aj 20000 – 22000 Eur. Prosí poslancov, aby dobre zvážili svoje
rozhodnutie, aby obec nato finančne nedoplatila.
Poslanci, menovite Mária Balyová, František Gál, Beáta Gaiblová, Katarína Kubíková
trvali na tom, že treba ešte skúsiť ísť nižšie s cenou – treba vyjednávať s firmou
Combin.
Poslanec Pósa: povedal som svoj návrh aj na obecnej rade, že v prípade súdu to bude
problémové. Nemôžeme si byť istý, že vyhráme. Ani v prípade G-Kontaktu sme neboli
úspešní a stálo nám to veľa financií. Aj Dr. Nagyová nám povedala, že v prípade súdu to
nebude jednoduché. Ja som povedal aj na rade, že keď už Combil znížil sumu z 305 tisíc na
205 tisíc, to je menej o 100 tisíc Eur. Ja budem hlasovať za, ale len v prípade jednohlasného
schválenia dohody. Treba zvážiť situáciu. Aj Dr. Nagyová povedala, že nie je to jednoduchý
prípad – či pri zhodnotení ide o všeobecnú cenu majetku tu v Rimavskej Seči alebo všeobecná
hodnota budovy.
P. starostka povedala, že pri súde sudca vyžiada kontrolný znalecký posudok a nebudú sa
s tým naťahovať. Z firmy Combin p. riaditeľ nám oznámil, že nebudú ďalej vyjednávať
o cene, táto cena je konečná.
Nakoniec poslanec Pósa navrhol, že treba zavolať predstaviteľa – riaditeľa firmy Combin na
ďalšie – budúce zasadnutie ohľ. zníženia ceny. Podľa neho aj on má záujem na tom, aby sa
dohodli. Aj vtedy bol p. riaditeľ prítomný, keď pôvodne vyjednávali o cene budovy. Nech
povie aj on svoju mienku.
Poslanec Ambrúž: neviete si predstaviť, aké sú malé priestory na obecnom úrade, ja vidím
každodenné problémy, ohľ. malých kancelárskych priestorov lebo neraz som videl stáť ľudí
na chodbe. A to je veľmi nepríjemné...
P. starostka zavolala Ing. Galla a dala telefón na hlasný režim – dohodli sa, že stretnutie bude
v utorok o 14,00 hodín.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Prerušuje rokovanie v bodoch 6 a 7 programu a hlasovanie o týchto bodoch do 09.05.2017
na 14,00 hod.
Hlasovanie č.5:
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/,
Proti hlasovali: 0
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Zdržali sa: 0
8. Investičné zámery obce P. starostka oznámila, že je dôležité rokovať o investičných akciách obce, ktoré ona
považuje za dôležité a uviedla ich v dôvodovej správe.
Projekt zberný dvor – chýba stavebné povolenie, pripomienky hygieny a úradu životného
prostredia – treba hľadať iný pozemok, lebo ten pozemok je v súkromnom vlastníctve
Poslankyňa Kubíková: aj ostatné pozemky – budovy sú majetkom iných než obce, napr.
budova obecného úradu, budova materskej školy.
P. starostka : sú tam viacerí vlastníci, ale najproblematickejší vlastník je asi Magdaléna
Borosová, v tomto si myslím že mi dáte za pravdu...
Poslanec Pósa: akú dokumentáciu si objednala?
P. starostka : stavebnú dokumentáciu k projektu zberný dvor.
Poslanec Gál: aký pozemok prenajímame?
P. starostka: pri prenajímaní to nebude jednoduché, či to bude orná pôda, trvalý trávny porast
– bude treba vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu – nebude to zo dňa na deň. P.
Csank povedal, že ste diskutovali vlani o stavebnom povolení ale potom už o tom nebola reč.
Poslankyňa Gaiblová: predošlý starosta začal projekt, ja som len pokračovala v tom, ale čo mi
vadí, že stále počujem, len to, že som svoju prácu nevykonala. Vtedy bolo povedané, že to
stihneme.
P. starostka: nevedela som, že ideme do projektu a nemáme stavebné povolenie. Ďalšie
pripomienka z mojej strany je, že projekt je veľmi nízko financovaný– prečo sme žiadali len
toľko málo financií – najmenší projekt na Slovensku v tejto oblasti !!
Bc. Andrea Dubovická Šóšiková, prednostka obce oznámila, že financie sme dostali len na
technické zabezpečenie zberného dvoru – na kúpu traktora.
Zoltán Ambrúž, zástupca: boli pozrieť zberný dvor na Krásnohorskej Dlhej Lúke – ten
projekt je 625 tisíc Eur.
P. starostka konštatovala, že v bývalej hale OSIVA bude zberný dvor a prevádzková
miestnosť bude vo veľkej budove – treba jednať s vlastníkmi poľnohospodárskej pôdy a treba
objednať stavebnú dokumentáciu na zriadenie zberného dvora v priestoroch garáže ako
prevádzkovej časti a kancelárskych miestností pre zamestnancov zberného dvora. Treba
vyhotoviť geometrický plán na pozemky potrebné na realizáciu projektu, zároveň poveriť
obecnú radu na určenie rozsahu záberu poľnohospodárskej pôdy pre daný projekt –
Utorok o 13,00 hod. v mieste projektu
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Poveruje starostku obce na objednanie stavebnej dokumentácie na zriadenie zberného
dvora v priestoroch garáže ako prevádzkovej časti a kancelárskych miestností pre
zamestnancov zberného dvora, vyhotoviť geometrický plán na pozemky potrebné na
realizáciu projektu, zároveň poveruje obecnú radu na určenie rozsahu záberu
poľnohospodárskej pôdy pre daný projekt.
Hlasovanie č.6:
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/,
Proti hlasovali: 0
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Zdržali sa: 0
Cesta pri sociálnych nájomných bytoch – dostali sme na túto finančnú akciu 7000.- Eur, čo
stačí na 40 m cesty a podľa výpočtov je cesta 160 m dlhá. Čo financovať z projektu, resp. ako
ďalej postupovať, odznel aj taký návrh, že treba vrátiť peniaze lebo nevystačia na celú cestu.
Poslankyňa Gaiblová: pri podaní projektu sme mali pripravený stavebnú dokumentáciu
podľa ktorého sme žiadali peniaze – nemôžeme zato, že sme nedostali toľko, nech pridá obec
z vlastných.
Zoltán Ambrúž, zástupca: to nie je také jednoduché, treba nájsť tie financie v rozpočte. A čo
to je 40 m cesty?
Poslankyňa Gaiblová: je to lepšie ako nič, keď budeme mať možnosť, treba sa uchádzať
o peniaze aj v budúcnosti, v ďalšom päťročnom období.
P. starostka: my sme plánovali v rozpočte betónovú cestu všade – to by bola lacnejšia ako
asfaltová.
Poslanec Pósa: treba zavolať p. Ing. Babíka on v tom nám pomôže.
P. starostka: boli sme dohodnutí, že sa stretneme ohľ. tejto záležitosti, ale neprišiel na
dohodnuté stretnutie. Ďalej sme uvažovali tak, že keby sme robili betónovú cestu, mohli by
tam pracovať naši spoluobčania, ktorí tam bývajú, mohli by mať z toho nejaký príjem – bol
by to v ich prospech.
Zoltán Ambrúž, zástupca: ja si myslím, že treba vykonať tieto opravy – údržby čím skôr aj
napriek tomu, že v rozpočte to sú veľké financie.
P. starostka : neviem, čo je pre Vás prioritou, chcem vedieť Vašu mienku – ako ďalej
plánovať, aké opravy – resp. údržby realizovať v budúcnosti.
Poslankyňa Gaiblová: keď teraz nevydá rozpočet, tak urobíme koľko vieme a na budúci rok
budeme pokračovať ďalej v údržbe cesty.
P. starostka : veľmi by sme potrebovali aj ohrievacie telesá do kultúrneho domu, opraviť
parkety.
Poslanec Pósa: treba dokončiť omietky okolo okien!
P. starostka: p. Komora, súkromný podnikateľ to robil, vyzveme ho, aby opravil! Vyžiadam
a cenovú ponuku na rekonštrukciu parkiet.
Zdravotné stredisko – rekonštrukcia ambulancií – dobre vieme, že aj v tejto oblasti sú
nedostatky, rekonštrukcia detskej a gynekologickej ambulancie sú prioritou pre nás.
Oprava verejného osvetlenia - mali sme na to projekt ale vysvitlo len v koncesnej zmluve,
že by bola nevýhodná pre obec v dôsledku toho, že na 10 rokov by sme im dali právo vo
všetkom rozhodovať.
Zoltán Ambrúž, zástupca: podľa mojich vedomostí boli tri varianty, bol to EU projekt, kde
bola veľká vlastná čiastka. A nakoniec vysvitlo, Dr. Nagyová zistila, že je to nevýhodné pre
obec.
P. starostka: investovali sme do toho projektu dosť značnú finančnú čiastku, prebehlo aj
výberové konanie, čo keď nás víťazná firma dá na súd? Pri projektovaní neboli jasné
predpoklady, len teraz?
Poslanec Pósa: Neboli ošetrené zmluvne vlastnícke práva. Treba aj p. Vorobela zavolať na
ďalšie zasadnutie OZ a pri rokovaní to prekonzultovať ale už iba na ďalšie rokovanie, nie na
09.05.2017.
9. Obnova KTK úveru
P. starostka predviedla svoju mienku o obnove KTK úveru, ako uviedla aj v dôvodovej
správe. Zamestnanci sú prijatí a z dôvodu preklenutia časového intervalu medzi príjmom
finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota a medzi
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výplatným termínom je potrebné, aby sme mali určité finančné prostriedky – finančnú rezervu
na obecnom účte.
Poslankyňa Gaiblová konštatovala, že ona vie, že už nie sú oneskorené platby z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, v 30 dňovom časovom intervale obdrží obec
financie na účet, teda nie je potrebné obnoviť KTK úver.
P. starostka : bola prekvapená, že poslankyňa Gaiblová všetko tak perfektne vie ale napriek
tomu navrhovala schválenie obnovu KTK úveru.
Poslanec Pósa bol tiež toho názoru, že nakoľko skončí pracovný pomer zamestnancom, ktorí
sú prijatí na dobu určitú – obnoviť prekleňovací úver, ale prijať iba vo výške 20 tis. Eur.
P. starostka: uviedla, že máj a jún je problémové obdobie, v týchto mesiacoch obce dostávajú
nižšie podielové dane z daňového úradu.
Poslanec Pósa sa informoval, či bolo vyžiadané stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu
KTK úveru?
P. starostka odpovedala, že sme vyžiadali sme stanovisko HK a ona nemá námietky proti
prijatia KTK úveru.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje obnovenie KTK úveru vo výške 20 tis. Eur podľa predloženej správy HKO
12.04.2017
Hlasovanie č.7:
Prítomní: 7 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 5 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti hlasovali: 1 poslanec OZ, /František Gál/,
Zdržali sa: 1 poslanec OZ, /Beáta Gaiblová/,
10. Čerpanie rozpočtu obce za I. štvrťrok
Poslankyňa Gaiblová informovala poslancov s čerpaním rozpočtu, vysvetľovala svoj názor,
že nakoľko nie je prečerpanie, nie je potrebné odsúhlasovať – schvaľovať zmeny rozpočtu –
bude to postačujúce na budúcom rokovaní obecného zastupiteľstva. A ďalej transfery obce
pre základnú školu sú to len školské peniaze – s tým obec nedisponuje – treba len brať na
vedomie.
Poslankyňa Balyová tiež súhlasila s názorom poslankyne Gaiblovej.
Poslanec Pósa navrhol čerpanie rozpočtu brať na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie čerpanie finančného rozpočtu obce za I. štvrťrok 2017.
Hlasovanie č.8:
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, Geáta Gaiblová,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa: 1 poslanec OZ, /František Gál/,
11. Rozpočtové opatrenie č. 1

10

P. starostka dodala komentár k rozpočtovému opatreniu obce č. 1 , ktorá tvorí prílohu
zápisnice.
Poslankyňa Gaiblová nesúhlasila s tým, aby predpis daní a poplatkov tvoril príjmovú časť
rozpočtu obce. Podľa nej príjmy obce sú skutočne očakávané príjmy.
P. starostka vysvetľovala jednotlivé príjmové a výdavkové časti rozpočtu poslancom, prečo
treba vykonať rozpočtové opatrenie č. 1. Konštatovala, že potom pri vyplatení faktúr ju budú
poslanci kritizovať, že prekročila rozpočtovú položku! Konštatovala, že toto poslanci robia jej
napriek.
Poslankyňa Gaiblová tvrdila, že štvrťročne sú zmeny rozpočtu- teda o rozpočtovom opatrení
budú hlasovať na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva.
P. starostka konštatovala, že poslanci OZ len ta to, čakajú, aby urobila chybu, že je to od
nich veľmi neférové a neetické.
Poslankyňa Gaiblová konštatovala, že nesúhlasia počiatočné stavy, finančné operácie
a zostatok finančných prostriedkov z prechádzajúcich rokov.
Poslanec Pósa: treba to prerokovať vo finančnej komisii s účtovníčkou
P. starostka oznámila poslancom, že po skončení projektu v auguste, t.r. chce prijať ľudí na
kosenie a čistenie verejného priestranstva. Preto je navýšená výdavková časť na mzdy
a odvody. Ďalej p. starostka povedala, že nech poslanci predložia svoje pozmeňujúce návrhy
resp. nech povedia, s čím nesúhlasia konkrétne.
P. starostka tiež zdôvodnila navýšenie výdavkovej časti rozpočtu v položke oprava miestnej
komunikácie pri SNB a dofinancovať výstavbu z vlastných financií obce.
Poslanec Gál navrhuje aj 100 tis. Eur na cestu ale len z prijatých daní a poplatkov
nájomníkov sociálnych nájomných bytov – nie z daní súkromne hospodáriacich roľníkov –
len z daní tam bývajúcich občanov!!
P. starostka navrhla schvaľovať rozpočtové opatrenie č. 1 podľa predloženého návrhu:
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 podľa predloženého návrhu
Hlasovanie č.9:
Prítomní: 7 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 1 poslanec /Zoltán Anbrúž/
Proti hlasovali: 4 poslanci /Katarína Kubíková, Mária Balyová, Beáta Gaiblová,
František Gál/
Zdržali sa: 2 poslanci /Zoltán Pósa, Imrich Bálint/
Poslanec Pósa mal iný návrh na uznesenie, ktorý vzal späť.
P. starostka: podľa Rokovacieho poriadku OZ obce Rimavská Seč zasadnutie OZ o 20,00
hod. sa prerušuje a pokračovanie tohto rokovania OZ bude v utorok 09.05.2017 o 14,00
hod. Záverom p. starostka poďakovala prítomnosť účastníkom.
Poslanec Pósa navrhol, nech p. starostka trvá na tom, aby HKO bola prítomná a tiež aby
zasadnutia boli vo štvrtok,
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PhDr. Márta Stubendek
starostka

Bc. Andrea Dubovická Šóšiková
prednostka obce

OVEROVATELIA

Imrich Bálint

Mária Balyová

Zapísala : Mgr. Mária Simonová
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Obce Rimavská Seč

zo dňa 09. mája 2017

Zápisnica
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zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč
konaného dňa 09. mája 2017
Prítomní :
PhDr. Márta Stubendek, starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva :
Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová, František Gál, Mária Gálová,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa.
Príloha č. 1 – prezenčná listina
Rokovanie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč otvorila a viedla PhDr. Márta
Stubendek, starostka obce. Po privítaní poslancov obecného zastupiteľstva privítala hostí
nasledovne: p. JUDr. Blanku Nagyovú, p. Ing. Galla, riaditeľa spoločnosti Combin Banská
Štiavnica, s.r.o., E. Štepánek-a, prokuristu firmy Combin Banská Štiavnica a Jána Šimčíka,
zástupcu firmy Combin Banská Štiavnica. a ostatných prítomných a konštatovala, že sú
prítomní ôsmi poslanci obecného zastupiteľstva, chýba poslanec Jozef Černák a uviedla, že
rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Mária Simonnová, za overovateľov zápisnice boli určení
poslanci Imrich Bálint a Mária Balyová.
Do návrhovej komisie PhDr. Márta Stubendek, starostka obce navrhla poslanca Zoltána
Ambrúža a poslankyňu Katarínu Kubíkovú. – v zmysle nedokončeného rokovania
z 03.05.2017 – na základe návrhu poslancov sa o zložení nehlasovalo, lebo o tom sa hlasovalo
na rokovaní 03.05.2017.
PhDr. Márta Stubendek, starostka obce konštatovala, že dnešné rokovanie je pokračovaním
zasadnutia zo dňa 03.05.2017 a bude prebiehať podľa bodov programu zo dňa 03.05.2017.
10. Dohoda o urovnaní so spoločnosťou Combin
P. starostka úvodom načrtla históriu problematiky so spoločnosťou Combin – ktorá tvorí
prílohu zápisnice.
Rozprava k tomuto bodu
Poslankyňa Gálová
Zasadnutie 14.11.2014, tie predošlé uznesenia sú v poriadku, na zasadnutí 14.11.2014 p.
starostka nás informovala o záujme firmy Combin o prenajatie administratívnej budovy
bývalý dom služieb prevádzkareň na administratívne účely – to síce je pravda. 10.09.2014
bola podpísaná zmluva s OTP bankou na sumu 715 tisíc eur, táto suma v podstate obsahovala
aj položku rekonštrukciu obecného úradu vo výške 290 tis. Eur. Keď som rokovala s p.
Figlušovou, ona vravela keď prečítame zmluvu, tam bolo napísané, čo všetko mala obec
dodať k tomu, aby sme mohli čerpať úver,/VO, PD/, čo sme nedodali, a predtým ako sme
chceli čerpať úver, obec podala žiadosť o zmenu účelu tejto položky akože zaplatenie za
rekonštrukciu a n e ako nákup budovy. Nakoľko boli voľby tak sa to nezrealizovalo. V apríli
2014, 30. apríla sme už nemohli čerpať úver, v podstate to zaniklo. Na zasadnutí v roku
2014 p. starostka nás informovala, že na zámer priameho prenájmu budovy sme dostali 2
cenové ponuky, ale medzičasom jeden záujemca odstúpil a tým pádom ostala firma Combin.
Bola uzavretá zmluva s firmou Combin, ktorá v podstate vo viacerých bodoch bola neúplná
ja som podala podnet p. kontrolórovi a on našiel tie nedostatky. Spracoval správu o nájomnej
zmluve a bol vypracovaný dodatok zmluvy.14.08.2014 OZ schválilo Zmluvu o budúcej
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zmluve, dodatok k pôvodnej zmluve bol podpísaný neskôr. Starostka medzičasom
neinformovala o skutočnom záujme, ja som viackrát chcela prediskutovať skutočný zámer,
každý vedel že to technické zhodnotenie je nerelevantné. Na minulom zasadnutí som nebola,
chcem prejsť nejaké faktúry položka č. 10 stredisko 34 Banská Štiavnica – nebola schválená
fa č. 12 stredisko Banská Štiavnica .
Poslankyňa dotazovala viaceré položky faktúr, a rekapitulácie ako položku 10 a 13 rekapitulácie – figuruje tam stredisko Banská Štiavnica – namiesto
strediska Rimavská Seč, položky 15, 25, 48, 79 – pri týchto položkách na rekapitulácii sú
ceny sú uvedené s DPH, položka 25 dátum dodania na faktúre 10.10.2014 a podľa
montážneho denníka 07.10.2014 – tieto dátumy by mali sedieť podľa názoru poslankyne.
Dátum dokončenia 2014, posledné položky boli v roku 2015 bágrovanie, august 2015 keď
boli dokončené práce v roku 2014 tak v roku 2015 v auguste čo ešte sme tam bágrovali. Na
dodacom liste miesto určenia jesenské a miesto určenia banská Štiavnica.
Na dotazy poslankyne Gálovej zo strany firmy Combin odpovedal p. Ján Šimčík, – je to
otázka fakturácie. a ostatní predstavitelia firmy Combin, menovite Ing. Gallo, riaditeľ
spoločnosti a p. prokurista .
P. starostka : Faktúry boli prezreté obecnou radou za účasti Dr. Nagyovej, ja si myslím, že
sme videli všetko čo sme chceli vidieť.
P. Ing. Gallo, riaditeľ spoločnosti Combin konštatoval, že poslanci mali 2,5 roka na
odsúhlasenie jednotlivých položiek faktúr, a bol by rád, keby sa hovorilo k téme, nakoľko
zajtra je súd, kt. rozhodne o problematike. Posledná ponuka zo strany p. riaditeľa je 200 tisíc
Eur, s tým, že to bude uhradené a bude zabezpečená pohľadávka, viac o tom nie je ochotný
diskutovať v mimosúdnom vyjednávaní.
P. starostka žiadala stanovisko, p. Dr. Nagyová sa vyjadrila že ponuku nemôže posúdiť
kladne že obec musí posúdiť, rozhodujú poslanci to je pravda.
JUDr. Blanka Nagyová vzhľadom nato že ste počuli že sme to prešli, neprešlo tak, ako to
obec v písomnostiach vám adresovala, mali sa určiť 2 ľudia, podali ste žalobu a sme tlačení
k múru my nevieme čo je v tej sume. Veľmi dôležité je baviť sa aj o tom, že obec potrebuje
budovu dokončiť aby bola schopná užívania a na to potrebuje 10 tisíc, otázka tu je, že či ste
ochotní ísť dole s cenou 10 tisíc Eur, nakoľko obec potrebuje dokončiť budovu, aby bola
schopná užívania - lebo sú tam ešte určité nedostatky.
Ing. Gallo, riaditeľ spoločnosti Combin konštatoval, že pri stretnutí s p. Mgr. Vavrekom
boli jednotlivé položky faktúr a zmlúv odsúhlasené oboma stranami a o inom nebude
diskutovať. Ďalej konštatoval, že zo strany Combin-u boli ústretoví, zúčastnili sa viackrát na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva a prebrali prípadné dotazy zo strany poslancov OZ.
Poslanec Pósa konštatoval, že sa dohodlo na kontrolách faktúr, zo spoločnosti Combin boli
zaslané žiadané doklady, boli napísané faktúry kde boli nezrovnalosti, Combin prezreli
rozporované položky? Či máme odpoveď, či uznáme alebo neuznáme – posledná ponuka 200
tisíc od p. riaditeľa. Ja si myslím že férový postup by bol, že výsledok rozporovaného konania
– že ktoré položky uznáte alebo ako vychádza tých 200 tis. čím skôr dohodli o problematike,
a celú záležitosť vyriešili.
P. starostka sa informovala od p. riaditeľa o dobe splatnosti, lebo obec bude vybavovať úver.
Ing. Gallo odpovedal, že s ním sa dá dohodnúť, aj s p. Mgr. Vavrekom boli dohodnutí ohľ.
kúpy budovy, mali uzatvorený splátkový kalendár, p. Vavrek sľúbil, že budovu zaplatí do
konca volebného obdobia.
Poslanci OZ, p. starostka a JUDr. Blanka Nagyová sa dohodli s predstaviteľmi firmy Combin,
že zajtra sa odročí súdne konanie a spíše sa notárska zápisnica, ktorej súčasťou bude dohoda
o urovnaní za technické zhodnotenie budovy obecného úradu za 200 tisíc Eur so
spoločnosťou Combin. Notárska zápisnica bude exekučným titulom v sume 200 tisíc eur
v prospech spoločnosti Combin a poslanci schvália prijatie úveru vo výške 200 tisíc Eur od
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OTP Banky za účelom úhrady záväzkov z exekučného titulu pre spoločnosť Combin Banská
Štiavnica.
P. starostka poprosila právnych zástupcov JUDr. Blanku Nagyovú ako zástupcu Obce
Rimavská Seč a p. prokuristu, ako zástupcu firmy Combin aby sformulovali presné znenie
uznesenia, potrebné k notárskej zápisnici – k späťvzatiu návrhu na súd.
Právni zástupcovia pripravili návrh uznesenia v nasledovnom znení:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
a.) Schvaľuje podpísanie dohody o urovnaní za technické zhodnotenie budovy so
súpisným číslom 561 na parc. číslo 401/5 v kat. území Rimavská Seč so
spoločnosťou Combin Banská Štiavnica, s.r.o. za cenu 200 000.- Eur,
b.) Poveruje starostku Obce Rimavská Seč podpísaním Notárskej zápisnice, ktorá bude
exekučným titulom k sume 200 000.- Eur do 31.07.2017, v prospech spoločnosti
Combin Banská Štiavnica, s.r.o.,
c.) Schvaľuje prijatie úveru vo výške 200 000.- Eur od OTP Banky za účelom úhrady
záväzkov z exekučného titulu, ktorá bude Notárska zápisnica o uznaní dlhu vo výške
200 000.- Eur v prospech spoločnosti Combin Banská Štiavnica, s.r.o.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Záverom p. poslankyňa Gálová konštatovala, že treba zverejniť dohodu a že hlasovala
s čistým svedomím.
8. Investičné zámery obce
P. starostka predviedla investičné zámery – podľa jednotlivých akcií, čo predviedla aj na
minulom zasadnutí nasledovne:
Cesta pri sociálnych nájomných bytoch – k projektu je aj rozpočet, len sme nedostali toľko
financií, koľko by sme potrebovali mať k projektu, dostali sme len 7000.- € a rozpočet máme
na 15000.- €. Odzneli rôzne návrhy aj na minulom zasadnutí OZ, že zvyšné finančné
prostriedky máme hradiť z vlastných – obecných zdrojov.
P. starostka oznámila, že treba úprava projektu, lebo sme dostali len 7000 €, čo vystačí na
40 m cesty.
Poslankyňa Gaiblová konštatovala, že projekt bol vypracovaný s technickou správou za 300
Eur a musí byť tu.
P. starostka sa opýtala, že ako si myslia poslanci s cestou? Chýbajúce financie k ceste
dohradiť z vlastných, resp. obecných? Tu je štrukturovaný rozpočet na 7500 Eur
Poslankyňa Gaiblová uviedla, že keď chceme dokončiť celú cestu, tak pridáme z vlastných
prostriedkov.
Zoltán Ambrúž, zástupca starostky: hovorili sme o celej ceste minule aj o hornej a dolnej
časti cesty pri sociálnych nájomných bytoch?
Poslankyňa Gálová: robíme len to, čo sme plánovali
P. starostka vyzvala a dôrazne upozornila poslancov na schválenie zmeny rozpočtu, lebo
podľa zákona zamestnanci obce majú nárok na stravu, ale p. starostka v prípade neschválenia
zmeny rozpočtu, resp. rozpočtového opatrenia č. 1 - nemá z čoho zaplatiť stravovanie
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zamestnancov. Záverom p. starostka konštatovala, že v žiadnom prípade ani v jednej položke
neprekročí schválený rozpočet!
Poslankyňa Gálová konštatovala, že k projektu je aj rozpočet a tiež spoluúčasť obce a že
nemôžeme zmeniť projekt a rozpočet.
P. starostka: tu je štrukturovaný rozpočet na 7500 Eur
Ambrúž Zoltán, zástupca starostky: celú cestu v celej dlžke 350 m, alebo len dolná časť
160 m, to nie je jedno, treba sa dohodnúť presne.
P. starostka teda kým to nechválite, nebude konečný rozpočet, vyžiadala som aj stanovisko
HKO, treba dať predpis do rozpočtu, stravné pre zamestnancov je už vyčerpané, keď
neschválite zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie, nebude stravné pre zamestnancov, lebo
ja neprekročím rozpočet v žiadnom prípade
Poslanci prerokovali problematiku ale nechceli schváliť zmenu rozpočtu z dôvodu
neprítomnosti HKO.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ v celkovej dĺžke
160 m z vlastných zdrojov
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, 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 František Gál
12. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Nakoľko hlavná kontrolórka obce čerpá dovolenku, p. starostka nevedela zabezpečiť jej
prítomnosť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
Ambrúž Zoltán, zástupca starostky navrhoval odročiť tento bod programu z dôvodu
neprítomnosti HKO.
Aj ostatní poslanci s týmto návrhom súhlasili. .
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Odročuje bod č. 12 na najbližšie zasadnutie OZ z dôvodu neprítomnosti HKO
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
13. Zriadenie likvidačnej komisie
P. starostka poprosila poslancov, aby sa vyjadrili k novým členom komisií –
Do komisie kultúrnej bol navrhovaný Szilárd Sósik
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Do komisie sociálnej bol navrhovaný Viktor Lakatos
P. starostka za členov likvidačnej komisie navrhla nasledovných: Judita Kolosziová
Juraj Gyurán
Kristina Góczová
Poslanci s uvedenými návrhmi súhlasili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
a.) Zriaďuje likvidačnú komisiu v nasledovnom zložení: Judita Kolosziová, Juraj
Gyurán, Kristina Góczová
b.) Volí za člena komisie športu, mládeže, kultúry a školstva Szilárda Sósika, z dôvodu
vzdania sa funkcie Adriany Brindzovej
c.) Volí za člena komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku Viktora Lakatoša,
z dôvodu vzdania sa funkcie Štefana Baloga
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 6 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
Mária Gálová, Katarína Kubíková/,
Proti: 0
Zdržali sa: 2 poslanci OZ, /František Gál, Zoltán Pósa/,
14. Určenie výšky nájmu za prenájom nebytových priestorov v ZS
P. starostka oznámila, že detská lekárka, MUDr. Tunde Péčiová oslovila obec z dôvodu
uzavretia nájomnej zmluvy na objekt – priestory detskej ambulancie v Rimavskej Seči. Ďalej
konštatovala, že s nájomnou zmluvou niečo nie je v poriadku a žiadala vysvetlenie
poslankyne Gaiblovej ohľadom tejto otázky, lebo ona uzavrela nájomnú zmluvu s detskou
lekárkou.
Poslankyňa Gaiblová tvrdila, že ona uzavrela nájomnú zmluvu pravdepodobne na dobu
neurčitú v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva. Následne prednostka OcÚ hľadala
uznesenie OZ k predmetnej problematike z dotknutého obdobia, avšak OZ K tejto nájomnej
zmluve neprijalo žiadne uznesenie. V nájomnej zmluve bolo určené bezplatné užívanie za
prvé tri mesiace, avšak nebola riešená výška nájmu za ďalšie obdobie.
Poslanec Pósa sa tiež chcel vedieť konkrétne podmienky nájomnej zmluvy.
Poslankyňa Gaiblová tvrdila, že ona uzavrela nájomnú zmluvu s detskou lekárkou na dobu
neurčitú, resp. nevedela povedať konkrétne detaily nájomnej zmluvy.
Poslanec Pósa konštatoval, že treba k nájomnej zmluve uzatvoriť dodatok!
Poslanci pozreli konkrétne znenie nájomnej zmluvy a vysvitlo, že nájomná zmluva bola
uzatvorená na dobu neurčitú od 06.10.2015, prvé tri mesiace však bez nájomného – bezplatne.
Záverom poslanci konštatovali, že s účinnosťou od 07.10.2016 treba vypracovať dodatok
k nájomnej zmluve s MUDr. Péčiovou v zmysle nájomnej zmluvy ostatných lekárov
pôsobiacich v obci.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve s MUDr. Pécsiovou, detskou lekárkou
za cenu 8,30 Eur za m2/rok za prenajímané priestory s účinnosťou do 07.10.2016
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Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
15. Určenie formy zabezpečenia projektu Zberný dvor
P. starostka oznámila, že Agentúra Životného prostredia nás vyzvala, aby sme sa vyjadrili
k otázke – zabezpečeniu projektu Zberný dvor, ako – s čím ručíme, nehnuteľnosťou alebo
biankozmenkou. Túto skutočnosť agentúre treba oznámiť v blízkej budúcnosti.
Poslankyňa Gálová sa informovala, či to bolo vo výzve?
Poslanec Bálint navrhol, aby sme ručili budovou Osiva.
Poslanec Pósa sa informoval, koľko je hodnota Osiva?
Poslankyňa Gálová konštatovala, že obec už nemôže ručiť len biankozmenkou, lebo už
nemáme budovu, čím by sme ručili.
Poslanec Gál mal taký názor, že treba ručiť budovou Osiva a technikou – traktorom, čo
dostaneme na projekt.
P. starostka konštatovala, že aj ona o tom uvažovala ale nakoľko traktor ešte nie je našim
vlastníctvom, nemôžeme tým ručiť.
Poslanec Pósa sa informoval o konkrétnych kritériách projektu.
P. starostka oznámila, že zajtra sa treba vyjadriť k zabezpečeniu projektu a že treba o tom
dnes rozhodnúť či ručíme nehnuteľnosťou, resp. biankozmenkou.
Poslanci prebrali problematiku zberného dvora :
- konkrétna technika – traktor – presný typ
- selektovaný zber podľa narastajúcej tendencie
- váženie smetí u Betaovcov resp. na Agrodružstve Rimavská Seč
- 12 ton vyselektovaného odpadu za rok
- 1 človek produkuje v roku 350 kg odpadu
- Stavebný odpad je tiež odpad podľa selektácie
Poslanci sa záverom dohodli, že za projekt zberný dvor budú ručiť nehnuteľnosťou budovy
Osiva.
P. starostke sa nepáči projekt z viacerých dôvodov, už aj na minulom rokovaní konštatovala,
že v celoslovenskom meradle je náš projekt najmenší a ani predstavitelia Agentúry ŽP
nerozumeli, prečo sme podali takú nízku finančnú požiadavku?! Starostka navrhla odstúpenie
od zmluvy a nerealizovanie projektu aj z bezpečnostných dôvodov – obáva sa, že nevieme
vyprodukovať toľko selektovaného odpadu. Neskôr to môže mať veľmi nepriaznivý finančný
dopad na obec.
Poslanec Bálint povedal, že pred dvoma rokmi sa chystal zákon, podľa ktorého povinne bude
mať každá obec zberný dvor. A či bude ešte možnosť podať projekt na túto akciu?
Poslanec Gál mal takú pripomienku, že každý nech selektuje svoj odpad – ulica Mlynská
zvlášť a ostatné ulice tiež zvlášť, každý svoj odpad. Takto je to správne a tak to má byť. Od
nikoho nemôžeme očakávať, že sa bude vŕtať v odpade iných.
Poslanci prebrali uvedenú problematiku a konštatovali, že obec mala žiadať v projekte aj
nejaký pás alebo lis k selektovaniu odpadu.
P. starostka tvrdila, že zamestnanci agentúry povedali, že nevedia si predstaviť, prečo sme
nepodali väčší projekt, že tento projekt nebude maž žiadny efekt.
Zoltán Ambrúž, zástupca starostky preniesol poslancom návštevu zberného dvora
v Kárnohorskom podhradí, kde je zošit, do ktorého sa zapisujú odpady na základe vážneho
listu.
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Záverom sa poslanci zhodli na tom, že najlepšie by bolo urobiť zmenu projektu a žiadať
viacej financií ale teraz je to už nemožné a z viacerých odznelých pripomienok a dôvodov je
veľmi otázny celý projekt.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje určenie formy zabezpečenia pohľadávky projektu ITMS2014+:310011B498 vo
forme zriadenia záložného práva budovy zberného dvora a súhlasí s vypracovaním
znaleckého posudku
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
16. Žiadosti
P. starostka predniesla správu o podaných žiadostiach v nasledovnom znení:
Szucs Roland – žiada pozemok pod budovou bývalého obchodu Market – budova je už
v jeho vlastníctve, zámer predaja už bol raz zverejnený.
Poslankyňa Kubíková: tak sme o tom rozhodli, že nepredáme parcelu bez stavby
P. starostka: ale on už kúpil budovu obchodu, chce tam podnikať, chce otvoriť mäsiareň,
potrebuje k tomu pozemok.
Poslanci sa dohodli na vypísaní zámeru priameho predaja nehnuteľnosti – pozemku parc.
číslo 770/3 za cenu určenú znaleckým posudkom.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zámer priameho predaja pozemku parc. č. 770/3 za cenu určenú znaleckým
posudkom
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
P. starostka: podobná je problematika školského dvora pri budove bytu pri základnej škole .
dávnejšie už sme dali ponuku na kúpu pozemku tam bývajúcim.
Poslankyňa Gaiblová: ja som toho názoru, že netreba rozpredávať obecný majetok.
Poslankyňa Gálová sa informovala, ako tam mohli postaviť garáže, keď pozemok nebol vo
vlastníctve tam bývajúcich?
Poslanec Pósa navrhoval vypísanie zámeru predaja nehnuteľnosti pri bytovke č. 31 pri
základnej škole ako v predošlom bode.
P. starostka sa opýtala poslancov, či do prenájmu, alebo na predaj?
Nakoniec sa poslanci dohodli, že treba vyzvať vlastníkov, dať urobiť geometrický plán a na
základe plánu predať pozemok vlastníkom, resp. dať do prenájmu podľa záujmu vlastníkov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 34/2017
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Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zámer priameho predaja pozemku parc. č. 730/1 zast. plochy a nádvoria priľahlé
školskej bytovke č. 31
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti: 0
Zdržala sa: 1 poslankyňa OZ, /Beáta Gaiblová/,
Poslankyňa Balyová poznamenala, že sú aj iné osoby, ktorí užívajú pôdu a neplatia nájom –
napr. jej sused Zoltán Pósa. Podľa nej aj túto situáciu treba riešiť a dať do poriadku
vlastnícke, resp. majetko-právne vzťahy.
P. starostka sľúbila, že situáciu bude riešiť.
Nájomná zmluva s Kornel Gold Mucsony - starostka uviedla, že bola uzatvorená nájomná
zmluva medzi Kornel Gold Mucsony a obcou, parc. č. 1305/1, nehnuteľnosť pod katolíckym
kostolom – pravdepodobne potrebovali nájom z toho dôvodu, lebo nosili drevo kamiónom.
Poslanci sa informovali ohľ. obnovenia nájomnej zmluvy a či splácal pravidelne podľa
nájomnej zmluvy.
P. starostka odpovedala, že áno.
Poslanec Pósa povedal, že treba pozorne pozrieť nájomnú zmluvu, lebo keď je tam odkaz
nato, že nájomcu treba pred uplynutím nájomného vzťahu upovedomiť, a my sme to
neurobili, tak nájomný vzťah sa automaticky obnoví za pôvodných podmienok.
Poslanci navrhli, že treba skúsiť zvýšenie nájomného na 100 € mesačne a uvidíme, čo nato
bude reagovať nájomca, aspoň má z toho príjem obec.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje prenájom parcely 1305/1, 100.- Eur/mesačne na dobu určitú na 1 rok
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti: 0
Zdržala sa: 1 poslankyňa OZ, /Beáta Gaiblová/,
P. starostka navrhla odsúhlasiť poskytnutie dotácií z rozpočtu obce pre ŠK Rimavská Seč,
pre Reformovanú cirkev Rimavská Seč a pre OZ občiansky a podnikateľský spolok.
Schválenie dotácie podporujú aj komisie.
Poslanec Pósa povedal, že netreba o tom hlasovať, veď to je uvedené v rozpočte obec.
P. starostka : treba o tom hlasovať osobitne, aby ste na mňa zato nedali znova trestné
oznámenie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje poskytnutie dotácie pre
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a.) ŠK Rimavská Seč v hodnote 8000.- Eur
b.) Reformovaná cirkev Rimavská Seč i v hodnote 4000.- Eur
c.) OZ občiansky a podnikateľský spolok Rimavská Seč v hodnote 2000.- Eur
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti: 0
Zdržala sa: 1 poslankyňa OZ /Katarína Kubíková/
Žiadosti od občanov na jednorazovú sociálnu výpomoc – resp. jendorázovú dávku – podľa
VZN obce Rimavská Seč č. 4/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky
P. starostka sa opýtala poslancov, že podľa nich kto schvaľuje sociálne výpomoci –
jednorázové dávky? Oni povedali, že OZ. P. starostka vyjasnila niektoré body, účely
poskytovania jednorazovej dávky, podmienky a formu poskytovania jednorazovej dávky
v zmysle VZN obce a citovala z VZN nasledovne:
Čl. 7 – Postup pri poskytovaní jednorazovej dávky
1/ Úplnosť žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky a splnenie kritérií stanovených týmto
VZN posúdi komisia sociálna a zdravotná pri OZ.
2/ Na základe úplnej žiadosti OcÚ vykoná sociálne šetrenie v domácnosti žiadateľa, z ktorého
vypracuje záznam zo šetrenia.
3/ Na základe kladného posúdenia žiadosti komisiou sociálnou a zdravotnou OcÚ vyhotoví
rozhodnutie o poskytnutí jednorazovej dávky a odstúpi ho na schválenie starostovi obce.
4/ Po podpísaní rozhodnutia starostom obce OcÚ vyhotoví platobný poukaz v zmysle
interných predpisov Obce Rimavská Seč.
5/ Schválená jednorazová dávka bude vyplatená v hotovosti prostredníctvom pokladne OcÚ.
6/ OcÚ oznámi žiadateľovi
písomnou formou poskytnutie prípadne neposkytnutie
jednorazovej dávky.
7/ Na základe rozhodnutia starostu obce môže byť výnimočne žiadateľovi a členom
domácnosti poskytnutá jednorazová dávka v mimoriadnej krízovej situácii, ktorá si vyžaduje
bezodkladné riešenie.
Poslanci sa zhodli s p. starostkou na tom, že podľa VZN obce starosta schvaľuje rozhodnutie
o poskytnutí jednorazovej dávky.
Na základe týchto skutočností starostka informovala OZ, že v zmysle článku 7, bod 7 VZN č.
4/2015 rozhodla o poskytnutí jednorázovej dávky na základe žiadostí pre nasledovných
občanov:
Balogová Alica
Vágó Mária Zsanett
Horváthová Nataša
Bušová Noémi
Danyiová Soňa
Ruszó Július
Žiadosti občanov ohľ. pridelenie bývania
Feketevízi Ondrej – Žiadosť o pridelenie bývania na štadióne
Ján Bari – Žiadosť o pridelenie bývania na Osive
Poslanci prekonzultovali uvedené žiadosti a navrhli nasledovné uznesenia
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje prenájom priestorov – byt na štadióne za cenu 10.- Eur/mesiac na dobu určitú
na 1 rok (podľa podmienok nájomnej zmluvy s Pásztorom) pre občana Ondrej Feketevízi
Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 38/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje prenájom priestorov – byt na OSIVE za cenu 10.- Eur/mesiac na dobu určitú na
1 rok (plus stráženie objektu) pre občana Ján Bari
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
P. starostka navrhla vykonanie revízie na plynové a elektrické zariadenia a na prehodnotenie
ističov na VO
Poslanci prekonzultovali problematiku a s návrhom súhlasili
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 39/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje vykonanie revíznej správy na plynové zariadenia, elektrické zariadenia, verejné
osvetlenie a prehodnotenie ističov na objektoch vo vlastníctve obce
Hlasovanie č. 13:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
P. starostka navrhla vyhotovenie geometrického plánu na akcie Revitalizácia centra obce
a Chodník pri hlavnej ceste
Poslanci s návrhom súhlasili
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
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Schvaľuje vyhotovenie geometrického plánu na akcie Revitalizácia centra obce, Chodník
pri hlavnej ceste
Hlasovanie č. 14:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
P. starostka v zmysle žiadosti o kúpu nehnuteľnosti – navrhla odpredaj majetku obce pod
rodinným domom pre Júliusa Ruszóa
Poslanec Pósa podľa mňa môže splácať po čiastkach, avšak nehnuteľnosť bude
majetkoprávne vysporiadaná až po uhradení celej kúpnej ceny.
Poslankyňa Balyová podporila návrh z dôvodu ŤZP občana Júliusa Ruszóa.
Poslanec Gál mal iný názor, lebo sa obával, že budú podobné žiadosti aj od iných
obyvateľov.
Nakoniec poslanci súhlasili s odpredajom majetku obce.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 41/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve na odpredaj majetku obce parc. č. 131/1 o výmere 306
m2 pre Júliusa Ruszóa a odpustenie 320.- Eur za vyhotovenie geometrického plánu
Hlasovanie č. 15:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Poslanec Gál navrhol schváliť uznesenie ohľadne výstavby hraničného priechodu Rimavská
Seč – Susa – Ózd.
Poslanci s návrhom súhlasili
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje program spolupráce INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA –
MAĎARSKO Rimavská Seč – Susa – Ózd
Hlasovanie č. 16:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Ambrúž Zoltán, zástupca starostky navrhol schváliť uznesenie ohľadne obnovenia zastávky
rýchlikov v Rimavskej Seči v zmysle žiadosti v prílohe.
Poslanci s návrhom súhlasili
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 43/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje
a/ Zastavenie rýchlikových vlakov na železničnej stanici Rimavská Seč
1. Smer Košice – Zvolen, číslo rýchlikov: R 930 Ipeľ, R 932 Gemeran, R 934 Domica,
R 936 Kras
2. 2. Smer Zvolen – Košice, číslo rýchlikov: R 931 Ipeľ, r 933 Gemeran, R 935
Domica, R 937 Kras
b/ Zabezpečenie autobusových spojov od rýchlikov zo železničnej stanice Rimavská Seč na
smer:
1. Rimavská Seč – Bátka /cez obce: Zádor /144/, Ivanice /260/, Cakov /302/, Radnovce
/823/, Vieska nad Blhom /163/, Žíp /226/, Dulovo /209/, Bátka /942/,/.
2. Rimavská Seč – Tornaľa /cez obce: Číž /662/, Lenartovce /552/, Abovce /609/, Kráľ
/968/, Riečka /231/, Štrkovec /380/, Včelince /813/ Vlkyňa /350/, Chanava /696/,
Rumince /382/, Včelince /813/,/.
3. Rimavská Seč – Jesenské /cez obce: Janice /216/, Orávka /155, Chrámec /419/,
Martinová /226/, Dubovec /556/, Bottovo /205, Pavlovce /389/, /
Cieľom tohto uznesenia je navrátenie železničnej osobnej prepravy pre obyvateľov /obce
Rimavská Seč, ktorá má 2206 obyvateľov a okolitých obcí v počte 11 964 obyvateľov. Spolu
v regióne 14 170 obyvateľov/ a zmierniť diskriminačný charakter prijatého balíčka:
1/ UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 5430 z 22. októbra 2014
k návrhu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády v železničnej
doprave – obsahom prijatého balíčka je bezplatná preprava detí do dovŕšenia 15 rokov veku,
bezplatná doprava žiakov a študentov denného štúdia do dovŕšenia 26 rokov veku, bezplatná
preprava osôb, ktoré dovŕšili vek 62 rokov a všetkých poberateľov dôchodkov podľa zákona
č. 46/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
2/ UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 47 z 28. januára 2015 k návrhu
na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády RS v železničnej
osobnej doprave – dochádzka do zamestnania prostredníctvom zmluvy o dopravných
službách vo verejnom záujme zabezpečiť v rámci vnútroštátnej prepravy vo vozňoch 2. triedy
prepravu cestujúcich do zamestnania využívajúcich časové predplatné cestovné lístky, a to so
zľavou vo výške 50 % z obyčajného cestovného.
My, občania Rimavskej Seči sa v tomto období cítime diskriminovaní, zriadili ste bezplatnú
osobnú prepravu vo vlakoch, tvrdíte, že chcete naplniť vlaky cestujúcim a nám nedáte ani
šancu, aby naše deti mohli cestovať do školy vlakmi, aby mohli chodiť k lekárovi, do
zamestnania železničnou osobnou dopravou.
V obvode Rimavskej Seči tiež žijú občania, ktorí ešte pracujú a tak ako ostatní, platia svoje
dane, ktorými prispievajú k rozvoju našej krajiny. Tak isto aj tu vyrastá budúca generácia a aj
tá si zaslúži využívať osobnú dopravu a mať väčší rozsah vo výbere pracovných príležitostí,
čo sa dá dosiahnuť iba prepojením regiónov, tak ako ste to sľubovali a umožniť migráciu
pracovnej sily.
Z uvedených dôvodov, žiadame vyhovieť požiadavkám uznesenia v zmysle petície za
zastavenie rýchlikových vlakov na železničnej stanici Rimavská Seč, od zavedenia nového
GVD 2017/2018, s platnosťou od 10.12.2017.
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Hlasovanie č. 17:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
16. Všeobecná rozprava
Poslankyňa Balyová: obec musí informovať obyvateľov, resp. cestujúcich, že v obci je
kamerový systém
Poslanec Bálint je to tak
P. starostka: p. Torkoly z Brantner Gemer-u ma kontaktoval, že by vedeli zabezpečiť malé
nádoby pre občanov na surový biologický odpad, žiadal ma, že by prišiel na nasledujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva prekonzultovať túto problematiku s poslancami
Poslanec Gál František pripomenul kosenie pre občanov – či bude aj v tomto roku taká
možnosť?
P. starostka chcela vedieť názor poslancov na túto problematiku
Poslanec Pósa sa informoval, či máme vedomosť, ako to vlani fungovalo
Záverom sa poslanci dohodli, že budú kosiť občanom – osamelým dôchodcom v závislosti
od veľkosti pozemku - dvora
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 44/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Súhlasí so zabezpečením kosenia dvorov pre osamelých dôchodcov na základe ich žiadosti
v cene od 2.- do 5.- Eur v závislosti od veľkosti pozemku
Hlasovanie č. 18:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Vypožičiavanie stolov a lavíc pre občanov na rôzne príležitosti
Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Súhlasí s vypožičaním stolov a stoličiek a lavíc - zo športového ihriska, za cenu 5.- Eur za 1
stôl a 4 stoličky, za cenu 20.- Eur za 3 stoly a 6 lavíc
Hlasovanie č. 19:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová,
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Beáta Gaiblová
František Gál, Mária Gálová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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17. Záver
Nakoľko sa vyčerpali všetky body zasadnutia OZ podľa predloženého programu, p. starostka
rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila a poďakovala prítomnosť všetkým prítomným.

PhDr. Márta Stubendek
starostka obce

Bc. Andrea Dubovická Šóšiková
prednostka obce

OVEROVATELIA

Imrich Bálint

Mária Balyová

Zapísala: Mgr. Mária Simonová
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