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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč
konaného dňa 05. októbra 2017
Prítomní :
PhDr. Márta Stubendek, starostka obce
Poslanci obecného zastupiteľstva :
Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó, Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa.
Príloha č. 1 – Prezenčná listina zo zasadnutia OZ
1. Otvorenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč otvorila a viedla PhDr. Márta
Stubendek, starostka obce. Po privítaní poslancov obecného zastupiteľstva privítala
aj ostatných prítomných – JUDr. Janu Zvarovú, HKO, Bc. Andreu Dubovickú Šóšikovú,
prednostku Ocú a konštatovala, že sú prítomní šiesti z deviatich poslancov OZ, /chýbajú
Mária Gálová, František Gál a Katarína Kubíková – ktorá sa ospravedlnila, že príde o 15
minút neskôr/ – rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Do rokovacej sály sa dostavil poslanec Gál.
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Mária Simonová, za overovateľov zápisnice boli určení
poslanci Mária Balyová a Zoltán Pósa.
Do návrhovej komisie PhDr. Márta Stubendek, starostka obce navrhla poslancov Zoltána
Ambrúža a Eugena Favreta.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Volí návrhovú komisiu v zložení :

Zoltán Ambrúž
Eugen Favretó

Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 7 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Zoltán Pósa/,
PhDr. Márta Stubendek, ďalej len p. starostka obce, predložila návrh programu rokovania :
PROGRAM :
1. Procedurálne otázky
a./ Určenie zapisovateľa

predkladá:
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b./ Určenie overovateľov
c./ Voľba návrhovej komisie
d./ Schválenie programu rokovania
2. Správa o plnení uznesení z minulého zasadnutia
3. Interpelácie poslancov
4. Informácia – riešenie nakladania s odpadom na území obce
5. Zriadenie záložného práva v prospech OTP Banky
6. Zmena sídla obecného úradu
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
8. Rôzne
9. Všeobecná rozprava
10. Záver

starostka obce
starostka obce
starostka obce
HKO
starostka obce

Príloha č. 2 – Pozvánka a návrh na uznesenie
Poslankyňa Gaiblová : navrhla úpravu programu rokovania ako 4.bod rokovania pridať
Správu komisie finančnej, podnikateľskej a rozpočtovej.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zmenu programu rokovania podľa návrhu poslankyne Gaiblovej ako 4. bod
programu pridať Správu o činnosti komisie finančnej, podnikateľskej a rozpočtovej
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 7 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Zoltán Pósa/,
Do rokovacej sály sa dostavila poslankyňa Kubíková.
2. Správa o plnení uznesení z minulého zasadnutia
P. starostka konštatovala, že uznesenia z minulého zasadnutia zo dňa 24.08.2017 od č.
84/2017 do č. 90/2017 sú splnené.
Poslankyňa Gaiblová dotazovala, že zo zápisnice z 24.08.2017 chýba časť uznesenia ohľ.
toho, aby HKO nevykonávala domácu prácu.
Poslankyňa Balyová tiež pripomenula, že zo zápisnice zo dňa 10.08.2017 chýba uznesenie,
že obecný úrad sa presťahuje do druhej budovy.
Poslanec Pósa mal pripomienku, že by sa uznesenie ohľ. zlúčenia školských zariadení – ZŠ
a MŠ do jedného celku nemalo vyhodnotiť ako splnené, keďže to ešte splnené nie je - v akom
je štádiu vybavovania?
P. starostka odpovedala v nasledovnom znení:
Konštatovala, že k zlúčeniu dvoch školských zariadení do jedného celku sú potrebné prílohy
ako stanovisko ŠR.
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Krajská školská inšpekcia, hygiena a žiadosť sa podáva do 30. júna kalendárneho roka pred
rokom plánovaného zlúčenia od 1. septembra daného roka. Na pripomienku poslankyne
Balyovej povedala, že tie údaje sú v zápisnici podchytené.
Po prekontrolovaní zápisníc poslanci zbadali, že v zápisnici zo dňa 10.08.2017 je zapísané, že
sa sťahuje obecný úrad do novej budovy, a zápisnicu zo dňa 24.08.2017 – o zvolení HKO
uznesenie ohľ. voľby HKO treba opraviť v nasledovnom znení – uznesenie č. 90/2017, bod d/
treba vynechať.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia zo dňa 24.08.2017
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 6 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
František Gál, Katarína Kubíková/,
Zdržali sa: 2 poslanci OZ, /Beáta Gaiblová, Zoltán Pósa/
3. Interpelácie poslancov
Z poslancov nikto nemal interpeláciu.
4. Správa o činnosti komisie finančnej, podnikateľskej a rozpočtovej
Poslankyňa Gaiblová oboznámila poslancov so správou komisie finančnej a rozpočtovej,
ktorá tvorí Prílohu č. 3 zápisnice – Správa o činnosti komisie finančnej, podnikateľskej
a rozpočtovej
Poslankyňa Balyová uviedla, že hoci poslanci neschválili rozpočtové opatrenie celkovo, ale
sa pamätá, že konkrétne rozpočtové položky boli schválené.
Poslanec Gál poznamenal, že keď výberová komisia, ktorá bola prítomná pri výbere
pedagogického asistenta spravila chybu, bol by rád, keby osoby komisie aspoň rok sa
nezúčastnili žiadnych takýchto aktivít!
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie správu o činnosti komisie finančnej, podnikateľskej a rozpočtovej
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 6 poslanci OZ, /Mária Balyová, Imrich Bálint,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
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Proti hlasoval: 1 poslanec OZ, /Zoltán Ambrúž/
Zdržali sa:
0
Nehlasoval: 1 poslanec OZ, /Eugen Favretó/
Pred 5.bodom programu poslanci OZ – prerokovali problematiku stravovania dôchodcov a
kamerového systému na území obce s pozvaným Ing. Gabrielom Molnárom podnikateľom
obce Rimavská Seč.
P. starostka úvodom uviedla nasledovné:
Reštauračné zariadenie RIZZA v obci Rimavská Seč začala svoju činnosť a je možné v ich
zariadení zabezpečiť stravovanie dôchodcov. P. starostka doporučuje prijať uznesenie, že
Obec Rimavská Seč naďalej prispieva na stravovanie dôchodcov čiastkou 0,65 Eur, ako to
bolo doteraz a uhrádzala túto čiastku spoločnosti RIZZA v zmysle predloženej faktúry,
zoznamu dôchodcov – stravníkov a počtu odobratých obedov.
Ing. Molnár uviedol, že ľudia ešte nemajú konkrétne informácie ohľ. stavovania, lebo to
ešte nestihli publikovať všade na území obce Rimavská Seč – tento týždeň mali približne 10
– 15 záujemcov
P. starostka sa informovala, ako to zvládnu kapacitne – či majú ešte voľnú kapacitu a či sa
zaujímajú dôchodcovia o stravu?
Ing. Gabriel Molnár: 1 obed stojí u nich 2,35 pre jedného dôchodcu a zvyšných 0,65 Eur
podľa dohody bude doplácať obec.
Poslanci OZ súhlasili s uvedeným návrhom.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje príspevok vo výške 0,65 Eur z ceny stravného na každý odobratý obed od
spoločnosti RIZZA starobným dôchodcom s trvalým pobytom v obci Rimavská Seč
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál, Zoltán Pósa/,
Zdržala sa: 1 poslankyňa OZ, /Katarína Kubíková/
Ing. Gabriel Molnár úvodom uviedol nasledovné:
Kamerový systém je nedokončená problematika – nie sú na všetkých stĺpoch prípojky –
treba ich doplniť. Vychádzajúc z doterajších skúseností môžeme konštatovať, že treba
namontovať – lepšie, silnejšie kamery. Nie je problém s rozšírením kamerového systému –
kamery sú finančne nenáročné výdavky, len treba dohodnúť konkrétne miesta, kde dať
kamery.
Záverom konštatoval, že treba uzavrieť zmluvu medzi obcou a ich spoločnosťou
o zabezpečení technickej služby, v ktorom budú presne určené kompetencie oboch zmluvných
strán.
Poslanec Pósa konštatoval, že terajšie kamery by mohli vymeniť za lepšie a terajšie dať na
nové miesta, kde zatiaľ neboli kamery.
Poslanec Gál vymenoval, kde chýbajú kamery – Horná Hóšťa, pri reformovanom kostole, ul.
Mlynská.
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P. starostka navrhla, aby sa touto záležitosťou zaoberala OR a potom dala požiadavku na
ďalšiu realizáciu.
Ing. Gabirel Molnár záverom uviedol, že si myslí, že v obci je napätie medzi dvoma
stranami- tiež v obecnom zastupiteľstve. Každý tvrdí, že chce spolupracovať a pomáhať tej
druhej strane, ale ja to vidím úplne inak. Treba už staré urážky dať bokom a spoločným úsilím
pracovať za našu obec v prospech každého občana! Občania majú pocit, že v takejto
atmosfére nie je dobré bývať v tejto obci.
5. Informácia – riešenie nakladania s odpadom na území obce
P. starostka: úvodom uviedla, že v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov je obec povinná zabezpečiť triedenie aj biologicky rozložiteľného
odpadu. Ani jedna domácnosť na území obce Rimavská Seč nevykonáva kompostovanie
BRO a obec nemá podpísanú ani jednu zmluvu v zmysle č. 14 bod 6 VZN č. 2/2016. Ba,
naopak, obyvatelia nakladajú s BRO protichodne s ustanoveniami hore uvedeného zákona
a VZN. Z toho dôvodu sa doporučuje zabezpečiť do domácností, ktoré produkujú BRKO
a tiež sú zapojené do triedenia iných druhov TKO nádoby na zber BRO od spoločnosti
Brantner Gemer, ktorá zabezpečuje odvoz TKO z obce a to urýchlene v mesiaci október 2017,
aby občania nevyrábali nelegálne skládky BRO na verejnom priestranstve obce
a nenavyšovali tým náklady obce na zneškodňovanie odpadu uloženého nepovoleným
spôsobom. Táto problematika bola prejednaná aj na zasadnutí obecnej rady, kde členovia OR
jednohlasne súhlasili so zabezpečením týchto nádob. P. starostka pripomenula aj dlhoročnú
dobrú spoluprácu medzi obcou a Brantnerom.
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva boli pozvaní aj predstavitelia spoločnosti Brantner
Gemer, menovite p. Ing. Sisik, konateľ spoločnosti a p. Pavel Törköly, obchodný riaditeľ
spoločnosti, ktorí oboznámili poslancov s uvedenou problematikou a s očakávajúcimi
legislatívnymi zmenami v oblasti separácie odpadov.
Poslanci obecného zastupiteľstva prebrali problematiku naloženia s odpadom.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zabezpečenie nádob na BRKO cez Brantner formou dodatku ku zmluve, zber
BRKO spoločnosťou Brantner dodaním 300 ks 120 l plastových kuka nádob do prenájmu
na obdobie 5 rokov za 0,40 Eur bez DPH mesačne
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti hlasoval: 1 poslanec OZ, /František Gál/
6. Zriadenie záložného práva v prospech OTP Banky Slovensko
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P. starostka úvodom uviedla, že obec z úverových zdrojov od OTP Banky Slovensko
uhradila technické zhodnotenie budovy so súpisným číslo 561 – bývalá prevádzkareň.
Podmienkou prijatia a čerpania úveru zo strany OTP Banky je zriadenie záložného práva na
predmetnú budovu a k tomuto kroku je potrebné prijať uznesenie obecného zastupiteľstva.
HKO: tento krok musí obec urobiť, lebo to je štandardná podmienka bánk.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zriadenie záložného práva na administratívnu budovu so súpisným číslom 561,
nachádzajúcej na parcele C KN v k. ú. obce Rimavská Seč, LV číslo 569,v prospech OTP
Banky Slovensko, a.s. k zmluve o splátkovom úvere pre samosprávy č. 4001/17/044,
podpísanej dňa 21.08.2017
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Zdržal sa: 1 poslanec OZ, /František Gál/
7. Zmena sídla obecného úradu
P. starostka uviedla, že budova obecného úradu – bývalá prevádzkareň bola zrekonštruovaná
za účelom zriadenia „administratívnej budovy“. Z dôvodu podania informácií na MVSR ako
aj na iné inštitúcie o zmene sídla obecného úradu – je potrebné prijať uznesenie obecného
zastupiteľstva k tejto skutočnosti.
Viacerí poslanci kritizovali, že budeme kúriť v dvoch objektoch v starej budove obecného
úradu a v novej budove.
P. starostka uviedla, že vo vlaňajšom roku sa tiež kúrilo v oboch objektoch, a vtedy to
nikomu nevadilo, v starom objekte bude knižnica, kancelárie terénnych sociálnych
pracovníkov, sobášna sála a klub dôchodcov.
Poslanec Pósa : Tento zámer bol schválený už predchádzajúcim zastupiteľstvom. Ja som za
to nehlasoval, ale väčšina poslancov áno, čiže toto uznesenie je pre nás platné. Už vtedy sa
vedelo o zámere, že sem sa obecný úrad presťahuje.
Poslanec Gál sa obrátil na HKO, aby zaujala stanovisko k uvedeným – keď sa k tomu nevie
vyjadriť teraz, tak na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
P. starostka : Vo volebnom období 2010-2014 poslanci schválili plán investícií, v ktorom
okrem iných bol schválený aj tento zámer.
Zoltán Ambrúž, zástupca starostky: Všetky budovy obce sme nechali zničiť. Aj táto
budova sa rozpadávala, týmto krokom sme ju zachránili. Aj stará budova by potrebovala
rekonštrukciu, všetky naše objekty boli poškodené a zdevastované – uviedol aj príkladybývalá základná škola pri železničnom priechode – Stern iskola, kadernícky salón v tejto
budove...
Poslanec Pósa sa informoval, ako bude zabezpečená matričná agenda – keď matrikárka sídli
v jednej budove a sobášna sála je v druhej budove?
P. starostka odpovedala, že s tým nebude problém.
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Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zmenu sídla Obecného úradu Rimavská Seč nasledovne :
1. Ruší sídlo obecného úradu na adrese Rimavská Seč č. 294 dňom 05.10.2017
2. Určuje sídlo obecného úradu na adrese Rimavská Seč č. 561 dňom 06.10.2017
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 5 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti hlasoval. 1 poslanec OZ, /František Gál/
Zdržali sa: 2 poslankyne OZ, /Beáta Gaiblová, Mária Balyová/
8. Plán kontrolnej činnosti HKO
JUDr. Jana Zvarová, HKO uviedla, že sa snažila do svojej kontrolnej činnosti zaradiť tie
najhlavnejšie body – ktoré uznala za vhodné, ako napr. výber daní a poplatkov a nájomného –
dobre vie z minulosti, že obec má úverové záväzky a veľa neplatičov – teda chce sa venovať
problematike daní a poplatkov a následnému vymáhaniu daní a poplatkov aj vzhľadom na
zloženie obyvateľstva obce. Ako dobre vieme, vymáhať možno len od zamestnaných, resp.
príjemcov sociálnych dávok – kde je reálne vymoženie a chce sa zaoberať aj platovou
disciplínou nájomníkov sociálnych nájomných bytov.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje plán kontrolnej činnosti HKO podľa predloženého návrhu
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 7 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Proti hlasovala : 1 poslankyňa OZ, /Beáta Gaiblová/
Poslankyňa Gaiblová navrhla doplniť plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok
2017 o tieto body:
- kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
na obecnom úrade v rimavskej Seči v roku 2017.
- kontrola zákonitostí podaných žiadostí predsedníčkou komisie finančnej,
podnikateľskej a rozpočtovej a doklady a dokumenty súvisiace s finančnými
operáciami obce a ZŠ, zákon č. 369/1990 Zb. § 15, ods. 1.
- prekontrolovať celý priebeh výberového konania zo dňa 09.02.2017 – Projekt
otvorená všetkým na funkciu pedagogický asistent.
- prekontrolovať a porovnať údaje v HK za december 2016 a január 2017,
- kontrola plnenia uznesenia č. 75/2015 a 65/2017 – vytvorenie RF.
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kontrola vytvorenia a čerpania RF od roku 2014 do roku 2017.
kontrola čerpania mzdových prostriedkov zamestnancov obce do 30. septembra,
kontrola čerpania rozpočtu obce do 30.09.2017.
kontrola vlastných príjmov ZŠ od roku 2014 do 30.09.2017.
kontrola preposlaných grantov a transferov pre ZŠ od MŠ SR, ÚPSVaR pre ZŠ
a čerpanie za rok 2016. Preposlané finančné prostriedky na originálne kompetencie
ŠKD a ŠJ za rok 2016.
- Kontrola odovzdania účtovnej agendy novej účtovníčke za rok 2017, 23.08.2017
akým prístupovým kódom pracovali zamestnanci v neprítomnosti zodpovednej
účtovníčky Góczovej, ktorá čerpala dovolenku.
HKO: prosila poslancov, aby jej neuložili toľko kontrol do konca roka, lebo dôsledná
kontrola sa zvládnuť nedá v takom krátkom časovom intervale.
Poslankyňa Gaiblová: To sa musí stihnúť, veď niektoré kontroly sú desaťminútová
záležitosť.
-

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje doplniť plán kontrolnej činnosti HKO podľa predloženého návrhu poslankyne
Gaiblovej /body č. 1 – 11/ do 31.12.2017
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 5 poslanci OZ, /Mária Balyová, Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Zdržali sa : 3 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Imrich Bálint, Eugen Favretó/
9. Rôzne
P. starostka vyslovila svoje sklamanie nad skutočnosťou, že v obci a v obecnom
zastupiteľstve aj podľa názoru obyvateľov niečo nie je v poriadku. P. starostka by bola rada,
keby tieto nezrovnalosti predstavitelia obce vykonzultovali, vyriešili medzi sebou v rámci
rokovaní jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva a na rokovania obecného
zastupiteľstva už prísť len s konkrétnymi návrhmi – ktoré komisie prerokovali a odsúhlasili.
Pýtala sa, že prečo robiť umelo problém, tam kde nie je. Nechápe pripomienky poslankyne
Gaiblovej, veď nikto tu nezistil porušenie zákona. Nechápe, prečo podáva sťažnosti,
oznámenia a upriamuje pozornosť na našu obec, aby si mysleli, že tu zase nie je niečo v
poriadku. Pritom tvrdí, že chce pomôcť. Netreba sa tváriť, že v období 2014-2016 bolo všetko
v poriadku, ale ona ešte nikdy na nikoho nedala podnet, lebo chce, aby sme naozaj
spolupracovali. Čo bude koniec, tohto hašterenia? Veď už sme v hodine dvanástej, kam takto
obec dospeje. Toto je našim cieľom?
VK – pedagogický asistent - som presvedčená, že tam sa neporušili predpisy, veď komisia
všetko konzultovala.
Účtovník – doterajšia účtovníčka mala pracovný pomer na dobu určitú, dala sa na PN-ku.
Naozaj sme nemohli ovplyvniť, aby prišla odovzdať agendu novej účtovníčke.
Poslankyňa Gaiblová tvrdila, že ona rada poskytne pomoc v rámci účtovníctva – ona keď
vie, že má pravdu, tak bude stáť za svojou pravdou.
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P. starostka pripomenula, že ona už viackrát navrhla, že spoločným úsilím treba riešiť tieto
záležitosti ohľ. rozpočtu. Nechápe, prečo nemôžu prísť na zasadnutie komisie finančnej tí,
ktorí s tým robia a vedeli by vysvetliť ich otázky, napr. účtovník, prednosta, starosta, niekto
zo ZŠ.
Zoltán Ambrúž, zástupca starostky: už veľakrát som Vám hovoril, že komisie by sme
mali vytvoriť z takých osôb, ktorí tej problematike rozumejú – nech je vo finančnej komisii
riaditeľ školy, prípadne materskej školy, účtovník, starosta, prednosta a členovia –
zástupcovia OZ – ľudia, ktorí sa rozpočtom zaoberajú a rozumejú problematike a nedávať tam
takých ľudí, ktorých sa to netýka – koľkokrát sme už o tom hovorili?!! Stále opakujeme to
isté a predsa mi nedáte za pravdu – aj na začiatku volebného obdobia som navrhol, že členov
komisií treba vybrať podľa týchto kritérií a predsedom jednotlivých komisií nech budú
poslanci obecného zastupiteľstva a nedali ste na moje slová. Dali ste do komisií takých,
ktorých sa problematika netýka a nevedia sa zapojiť do práce lebo sa s rozpočtom obce, školy
a materskej školy nezaoberajú a nemajú s tým skúsenosť.
P. starostka žiadala zapísať do zápisnice, aby bola pozvaná na rokovania komisie finančnej,
podnikateľskej a rozpočtovej.
Podmienky prenájmu kultúrneho domu
P. starostka konštatovala, že OZ uznesením č. 15/2015 schválilo poplatky za užívanie
majetku obce na rok 2015. S poľutovaním konštatovala, že minulosť ukazuje, že nájomcovia
neberú zodpovednosť za priestory kultúrneho domu, ktorý sa postupne znehodnocuje.
Vyplývajúc z uvedených príčin sa doporučuje prijať uznesenie, v ktorom sa podrobnejšie
upravia podmienky prenájmu kultúrneho domu v zmysle predloženého návrhu
Poslanci prerokovali uvedenú problematiku.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje
Poplatky za užívanie majetku obce podľa predloženého návrhu starostky nasledovne:
Kultúrny dom prenájom na obchodné účely, prednášky
Veľká sála
70.- Eur
Malá sála
40.- Eur
Kultúrny dom zábava
60.- Eur
Kultúrny dom kaucia
200.- Eur
Kultúrna akcia bez vstupného
0.- Eur
Rozhlasová relácia – blahoželanie jubilantom
5.- Eur
Užívanie verejného priestranstva:
Predaj sezónneho tovaru
10.- Eur
Predaj textilného tovaru
50.- Eur
Priestory kultúrneho domu sa prenajímajú iba zaregistrovaným občianskym združeniam,
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí činnosť preukázateľne
vykonávajú
Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
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Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Organizácia „Dňa dôchodcov“
P. starostka oznámila, že po predbežnej dohode s obecnou radou sa stretnutie so starobnými
dôchodcami obce bude konať dňa 27. októbra 2017 o 14,00 hodine v kultúrnom dome.
V rozpočte obce na rok 2017 je vyčlenených na vecné dary dôchodcom 1500.- Eur. P.
starostka doporučuje zabezpečenie kultúrneho programu a občerstvenia na túto akciu
a poskytnutie nákupnej poukážky v hodnote 5.- € každému starobnému dôchodcovi obce.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje organizáciu dňa dôchodcov dňa 27.10.2017 o 14,00 hod. a poskytnutie nákupnej
poukážky v hodnote 5.- Eur každému starobnému dôchodcovi obce
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Kultúrne akcie v roku 2017
P. starostka úvodom uviedla, že nakoľko sa deň obce v tomto roku nekoná, doporučuje
organizovať nasledovné kultúrne akcie :
-

Predstavenie Cirkusu Carlson v kultúrnom dome v Rimavskej Seči dňa 16. októbra
2017 o 16,30 hodine za cenu 300.- Eur
Vianočný koncert v Rímsko – katolíckom kostole v Rimavskej Seči dňa 20. decembra
2017 o 17,00 hodine za cenu 450.- Eur

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje organizáciu kultúrnych podujatí v roku 2017 nasledovne:
1. Predstavenie Cirkus Carlson v KD rimavská Seč na 16. októbra 2017 so začiatkom
o 16,30 ho. Za cenu 300.- Eur
2. vianočný koncert v Rímsko – katolíckom kostole v Rimavskej Seči dňa 20. decembra
2017 so začiatkom o 17,00 hod. za cenu 450.- Eur
Hlasovanie č. 13:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
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P. starostka oznámila OZ, že HKO počas výberového konania oboznámila OZ s tým, že
vykonáva podnikateľskú činnosť v ktorej mieni naďalej pokračovať, v zmysle uvedených
doporučuje sa prijať uznesenie OZ o tom, že OZ súhlasí s touto skutočnosťou.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Súhlasí s vykonávaním podnikateľskej činnosti HKO
Hlasovanie č. 14:
Prítomní: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál,
Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Za hlasovali: 8 poslanci OZ, /Zoltán Ambrúž, Mária Balyová, Imrich Bálint, Eugen Favretó,
Beáta Gaiblová, František Gál, Katarína Kubíková, Zoltán Pósa/,
Záver
Nakoľko sa vyčerpali všetky body rokovania, p. starostka poďakovala všetkým za prítomnosť
a rokovanie OZ ukončila.

PhDr. Márta Stubendek
starostka

Bc. Andrea Dubovická Šóšiková
prednostka obce

OVEROVATELIA

Mária Balyová

Zoltán Pósa

Zapísala : Mgr. Mária Simonová
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 91/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Volí návrhovú komisiu v zložení :

Zoltán Ambrúž
Eugen Favretó

PhDr. Márta Stubendek
starostka obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 92/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zmenu programu podľa návrhu poslankyne Gaiblovej ako 4 bod programu
pridať Správu o činnosti komisie finančnej, podnikateľskej a rozpočtovej

PhDr. Márta Stubendek
starostka obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 93/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 24.08.2017

PhDr. Márta Stubendek
starostka obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 94/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie správu o činnosti komisie finančnej, podnikateľskej a rozpočtovej

PhDr. Márta Stubendek
starostka obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 95/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje príspevok vo výške 0,65 Eur z ceny stravného na každý odobratý obed od
spoločnosti RIZZA starobným dôchodcom s trvalým pobytom v obci Rimavská Seč

PhDr. Márta Stubendek
starostka obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 96/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zabezpečenie nádob na BRKO cez Brantner formou dodatku ku zmluve, zber
BRKO spoločnosťou Brantner dodaním 300 ks 120 l plastových kuka nádob do
prenájmu na obdobie 5 rokov za 0,40 Eur bez DPH mesačne

PhDr. Márta Stubendek
starostka obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 97/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zriadenie záložného práva na administratívnu budovu so súpisným číslom
561, nachádzajúcej na parcele C KN v k. ú. obci Rimavská Seč, LV číslo 569,v prospech
OTP Banky Slovensko k zmluve o splátkovom úvere pre samosprávy č. 4001/17/044,
podpísanej dňa 21.08.2017

PhDr. Márta Stubendek
starostka obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 98/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zmenu sídla Obecného úradu Rimavská Seč nasledovne:
1. Ruší sídlo obecného úradu na adrese Rimavská Seč č. 294 dňom 05.10.2017
2. Určuje sídlo obecného úradu na adrese Rimavská Seč č. 561 dňom 06.10.2017

PhDr. Márta Stubendek
starostka obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 99/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje plán kontrolnej činnosti HKO podľa predloženého návrhu

PhDr. Márta Stubendek
starostka obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 100/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje doplniť plán kontrolnej činnosti HKO podľa predloženého návrhu
poslankyne Gaiblovej /body č. 1 – 11/ do 31.12.2017

PhDr. Márta Stubendek
starostka obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 101/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje
Poplatky za užívanie majetku obce podľa predloženého návrhu starostky nasledovne:
Kultúrny dom prenájom na obchodné účely, prednášky
Veľká sála
70.- Eur
Malá sála
40.- Eur
Kultúrny dom zábava
60.- Eur
Kultúrny dom kaucia
200.- Eur
Kultúrna akcia bez vstupného
0.- Eur
Rozhlasová relácia – blahoželanie jubilantom
4.- Eur
Užívanie verejného priestranstva:
Predaj sezónneho tovaru
10.- Eur
Predaj textilného tovaru
50.- Eur
Priestory kultúrneho domy sa prenajímajú iba zaregistrovaným občianskym
združeniam, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí činnosť
preukázateľne vykonávajú

PhDr. Márta Stubendek
starostka obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 102/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje organizáciu „Dňa dôchodcov“ dňa 27.10.2017 o 14,00 hod. a poskytnutie
nákupnej poukážky v hodnote 5.- Eur každému starobnému dôchodcovi obce

PhDr. Márta Stubendek
starostka obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 103/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje organizáciu kultúrnych podujatí v roku 2017 nasledovne:
1. Predstavenie Cirkus Carlson v KD Rimavská Seč na 16. októbra 2017
so začiatkom o 16,30 hod. za cenu 300.- Eur
2. Vianočný koncert v Rímsko-katolíckom kostole v Rimavskej Seči dňa
20. decembra 2017 so začiatkom o 17,00 hod. za cenu 450.- Eur

PhDr. Márta Stubendek
starostka obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 104/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Súhlasí s vykonávaním podnikateľskej činnosti HKO

PhDr. Márta Stubendek
starostka obce
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