ZÁPISNICA

zo zasadnutia

Obecného zastupiteľstva

Obce Rimavská Seč

zo dňa 08. marca 2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč
konaného dňa 08. marca 2018
Prítomní :

PhDr. Stubendek Márta, starosta obce
Poslanci obecného zastupiteľstva :
Ambrúž Zoltán, Balyová Mária, Bálint Imrich, Favretó Eugen, Gaiblová Beáta, Gál František,
Gálová Mária, Kubíková Katarína, Pósa Zoltán
Ďalší prítomní:
Bc. Dubovická Šóšiková Andrea, prednosta OcÚ
JUDr. Zvarová Jana, hlavný kontrolór obce
PROGRAM :
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
3. Interpelácie poslancov
4. Informácia starostu
5. Správa o vykonaných kontrolách HKO
6. Predaj majetku obce
7. Dotácie z rozpočtu obce
8. Voľba predsedu komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku
9. Správa o stave inventarizácie majetku obce
10.Delegovanie členov do ŠR pri MŠ a ZŠ z dôvodu
skončenia funkčného obdobia
11.Rôzne
12.Záver

predkladá:

starosta obce
starosta obce
HKO
starosta obce
prednosta Ocú
starosta obce
prednosta Ocú
starosta obce

Prezenčná listina zo zasadnutia OZ tvorí prílohu zápisnice
K bodu 1. Procedurálne otázky
Rokovanie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč o 16,00 hod. otvorila a viedla PhDr.
Stubendek Márta, starostka obce. Privítala všetkých prítomných,
poslancov obecného
zastupiteľstva a ostatných prítomných – JUDr. Zvarovú Janu, HKO, Bc. Dubovickú Šóšikovú
Andreu, prednostku Ocú a konštatovala, že počet prítomných poslancov je 9 a OZ je
uznášania schopné.
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Simonová Mária, za overovateľov zápisnice boli určení
poslanci Ambrúž Zoltán a Favretó Eugen.
Do návrhovej komisie PhDr. Stubendek Márta, starostka obce navrhla poslancov Balyovú
Máriu a Gálovú Máriu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Volí návrhovú komisiu v zložení : Balyová Mária
Gálová Mária
Hlasovanie :

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

9 poslancov, Ambrúž, Balová, Bálint, Favretó, Gaiblová, Gál,
Gálová, Kubíková, Pósa
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
PhDr. Márta Stubendek, ďalej len p. starostka obce, predložila návrh programu rokovania
nasledovne:
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
starosta obce
3. Interpelácie poslancov
4. Informácia starostu
starosta obce
5. Správa o vykonaných kontrolách HKO
HKO
6. Predaj majetku obce
starosta obce
7. Dotácie z rozpočtu obce
prednosta Ocú
8. Voľba predsedu komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku
starosta obce
9. Správa o stave inventarizácie majetku obce
prednosta Ocú
10.Delegovanie členov do ŠR pri MŠ a ZŠ z dôvodu
skončenia funkčného obdobia
starosta obce
11.Rôzne
12.Záver
Návrhy poslancov :
Poslankyňa Gaiblová navrhla doplniť program rokovania nasledovne:
8 bod opatrenia k záverečnému účtu Obce Rimavská Seč za rok 2016
9 bod Odstúpenie predsedu komisie finančnej, rozpočtovej a podnikateľskej
10 bod voľba predsedu komisie finančnej, rozpočtovej a podnikateľskej
By sa pokračovalo bodom 8/po zmene 11 a následne podľa návrhu starostky/
Poslankyňa Gálová navrhla doplniť program rokovania – ako 6. Bod programu – Návrh na
zmenu rozpočtu č. 1 /následne by sa pokračovalo podľa návrhu starostky/
P. starostka pripomenula, že nebol dodržaný Rokovací poriadok OZ, podľa ktorého všetok
materiál na zasadnutie OZ musí byť doručený poslancom minimálne 5 dní pred rokovaním
OZ.
Poslankyňa Gálová na to odpovedala, že potom žiada stiahnuť z programu rokovania správu
o vykonaných kontrolách hlavným kontrolórom obce.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje program rokovania podľa predloženého návrhu starostky
Hlasovanie :

Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

4 poslanci, Ambrúž, Bálint, Favretó, Pósa,
4 poslanci, Balyová, Gaiblová, Gál, Gálová
1 poslanec, Kubíková
0
0

Uznesenie nebolo prijaté
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje program rokovania podľa návrhu poslankyne Gaiblovej nasledovne
PROGRAM:
1. Procedurálne otázky
a. / Určenie zapisovateľa
b. / Určenie overovateľov zápisnice
c. / Voľba návrhovej komisie
d. / Schválenie programu rokovania
2. Správa o plnení uznesení z minulého zasadnutia
3. Interpelácia poslancov
4. Informácia starostu
5. Správa o vykonaných kontrolách HKO
6. Návrh zmeny rozpočtu č. 1
7. Predaj majetku obce
8. Dotácie z rozpočtu obce
9. Opatrenia k Záverečnému účtu obce za rok 2016
10. Odstúpenie predsedu komisie finančnej, podnikateľskej a rozpočtovej
11. Voľba predsedu komisie finančnej, podnikateľskej a rozpočtovej
12. Voľba predsedu komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku
13. Správa o stave inventarizácie majetku obce
14. Delegovanie členov do ŠR pri MŠ a ZŠ z dôvodu
skončenia funkčného obdobia
15. Rôzne
16. Záver
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

6 poslancov, Balyová, Gaiblová, Gál, Gálová, Kubíková, Pósa,
3 poslanci, Ambrúž, Bálint, Favretó,
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
V zmysle čl. 10, ods. 3 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Seči
„V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch, alebo viacerých alternatívach,
hlasuje obecné zastupiteľstvo najprv o návrhu odporúčanom starostom obce alebo
predkladateľom návrhu. Schválením jednej alternatívy sa ostatné považujú za
neprijaté“.
Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje doplniť program rokovania o bod – Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 podľa
návrhu poslankyne Gálovej
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

5 poslanci, Balyová, Gaiblová, Gál, Gálová, Kubíková
2 poslanci, Ambrúž, Favretó,
2 poslanci, Bálint, Pósa,
0
0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 2. Správa o plnení uznesení z minulého zasadnutia
P. starostka konštatovala, že uznesenia z minulého zasadnutia zo dňa 14.12.2017 od č.
116/2017 do č. 128/2017 sú splnené.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie správu o plnení uznesení predloženú starostkou obce
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

8 poslanci, Ambrúž, Balová, Bálint, Favretó, Gál,
Gálová, Kubíková, Pósa
0
1 poslanec, Gaiblová
0
0

Uznesenie bolo prijaté
Poslankyňa Balyová kritizovala znenie zápisnice zo dňa 14.12.2017, lebo zapisovateľka
užíva v zápisnici skratky, ako napr. /napríklad/, ohľ. /ohľadom/ resp. /respektíve/, cudzie
výrazy ako absentujúci /chýbajúci/, ďalej žiadala vykonať korekcie /opravy/ v zápisnici, lebo
podľa jej názoru v zápisnici nebolo zapísané jej doslovné stanovisko – žiada opravu vykonať
v dnešnej zápisnici nasledovne:
„Poslankyňa Balyová dotazovala, že v dôvodovej správe p. starostka nemala rozpísať
daň za užívanie poľnohospodárskej pôdy, resp. absentujúcu daň podľa jednotlivých
vlastníkov, resp. nájomníkov“ /zo dňa 14.12.2017/.
Poslankyňa Balyová: „Lebo je to podľa môjho názoru ovplyvňovanie poslancov a tak
isto si syslím, že je to ochrana osobných údajov, nakoľko ja nemôžem vedieť akú daň
má platiť druhá osoba. Starostka mala uviesť percentuálne sadzby daní v okolitých
obciach – oprava “.
„Poslanec Favretó kritizoval činnosť komisie sociálnej a bytovej, taktiež predsedníčku
komisie, poslankyňu Máriu Balyovú“ / zo dňa 14.12.2017/.
Poslankyňa Balyová: „Nakoľko som videla, že je pod vplyvom alkoholu, požiadala som
starostku obce, aby u poslanca Favretóa vykonala dychovú skúšku. Táto moja
požiadavky nebola vypočutá – oprava “.

JUDr. Zvarová Jana, HKO povedala, že poslanec OZ nie je zamestnancom obce, lebo
u zamestnanca obce sa môže v pracovnej dobe vykonať dychová skúška podľa platných
právnych predpisov nadriadeným, alebo odborne spôsobilým zamestnancom, v Rokovacom
poriadku OZ nie je uvedené, že starosta obce môže vykonať dychovú skúšku u poslancov OZ.
Poslanci OZ môžu schváliť uznesenie, ak to uznajú za vhodné, podľa ktorého poslanec, alebo
starosta dajú fúkať - robiť dychovú skúšku poslancovi. To záleží len na nich, na poslancoch
OZ, ak to uznajú za vhodné.
Poslankyňa Gálová dotazovala, že zápisnica zo zasadnutia zo dňa 14.12.2017 bola overená
len jedným overovateľom, či je to v poriadku, že nie je overená dvoma overovateľmi.
JUDr. Zvarová Jana, HKO odpovedala, že na zasadnutí OZ potom, keď poslanci odišli zo
zasadnutia, bolo treba nahradiť overovateľa, ale nakoľko nebol nahradený, zápisnicu nemohol
podpísať iný overovateľ len ten, ktorý bol prítomný.
K bodu 3. Interpelácia poslancov
Poslankyňa Gaiblová podala písomnú interpeláciu, v ktorej na základe uznesenia
vyšetrovateľa o neporušení hospodárenia pri správe majetku obce žiadala vyňatie zo zápisnice
OZ zo dňa 29.06.2017 odpoveď starostky na jej interpeláciu. Interpelácia tvorí prílohu
zápisnice.
P. starostka odpovedala, že táto požiadavka nie je interpelácia, ďalej p. starostka upozornila
poslancov, že zápisnice zo zasadnutí OZ sa nebudú dodatočne opravovať – prepisovať! Po
overení zápisnice je ona už platná a v žiadnom prípade nedovolí, aby sa dodatočne zápisnica
rozoberala a do nej niečo dopisovala.
Poslankyňa Gálová podala písomnú interpeláciu, v ktorej žiadala starostku o zaujatie
stanoviska, čo sa týka prepožičania priestorov kultúrneho domu v Rimavskej Seči, pri
poškodení alebo odcudzení zariadenia. Interpelácia tvorí prílohu zápisnice.
P. starostka odpovedala, že na interpeláciu odpovie písomne.
K bodu 4. Informácia starostu
P. starostka úvodom uviedla nasledovné:
Čo sa týka práce zamestnancov obecného úradu – je spokojná, vybavovanie stránok je na
dobrej – vyhovujúcej úrovni.
S prácou novej účtovníčky je tiež spokojná – spĺňa očakávané požiadavky.
K trestu za nelegálne zamestnávanie p. starostka uviedla, že bola zaslaná žiadosť o odpustenie
trestu, ale vzhľadom na to, že obec porušila svoju ohlasovaciu povinnosť nad 7 dní – obec
nedostala amnestiu podľa novely zákona.
Práce na dohody – aby dostali príležitosť aj občania obce poslanci by sa mali zaoberať aj
touto otázkou, lebo je to dôležité.
Rozšírenie budovy materskej školy – VK je v priebehu – v závislosti od poveternostných
podmienok sa začína rekonštrukcia – rozšírenie budovy materskej školy
Slávnosť na výročie 15. marca 1848 – bude v kultúrnom dome v Rimavskej Seči – srdečne
pozýva všetkých poslancov, ako aj ostatných prítomných.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie informácie o aktuálnych dianiach obce predloženú starostom obce

Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

9 poslancov, Ambrúž, Bálint, Balyová, Favretó, Gaiblová,
Gál, Gálová, Kubíková, Pósa,
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 5. Správa o vykonaných kontrolách HKO
JUDr. Zvarová Jana, HKO predniesla správy z vykonaných kontrol v zmysle plánu
kontrolnej činnosti HKO.
Ešte v mesiaci október, na zasadnutí OZ dňa 05.10.2017 poslankyňa Gaiblová jej pridala
kontroly navyše, ktoré sa snažila vykonať.
Správa o poskytnutých dotáciách z rozpočtu obce Rimavská Seč v roku 2014 pre športový
klub
Správa o čerpaní finančného rozpočtu na rok 2017, ktorá je spojená so zmenou rozpočtu
2017
Správa o kontrole došlých faktúr ZŠ – Alapiskola Rimavská Seč za obdobie r. 2015-16
Správa o kontrole vlastných príjmov ZŠ – Alapiskioola Rimavská Seč za obdobie r. 2014 –
30.09.2017
Správa o kontrole preposlaných grantov a transferov od MŠ SR pre ZŠ – Alapiskola
Rimavská Seč v roku 2016
Správa o kontrole odovzdania účtovnej agendy účtovníčky p. Góczovej
Správa o kontrole výberového konania na pozíciu pedagogický asistent v MŠ s VJM
v Rimavskej Seči
Správa o kontrole dodržiavania zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Správa o kontrole rezervného fondu
JUDr. Zvarová Jana, HKO sa opýtala poslankyne Gaiblovej, čo žiadala kontrolovať ohľ.
vytvorenia a čerpania rezervného fondu – čo chcela sledovať porovnaním hlavnej knihy
k 31.12.2016 a k začiatku 01.01.2017 – lebo predchádzajúci kontrolóri tieto kontroly už
vykonali aj sa k tomu vyjadrili – teda nevie, čo tým chce sledovať poslankyňa Gaiblová?!
Poslanec Pósa sa tiež informoval, či bol RF vedený na osobitnom účte a či bol vytvorený,
lebo podľa uznesenia mal byť. Podľa jeho vedomia bývalý HKO Ing. Filipko tiež spomenul
vo svojej správe, že RF nebol vytvorený v rokoch 2015-2016.
P. starostka povedala, že v roku 2017 bol vytvorený RF na osobitnom účte obce.
Poslankyňa Gaiblová pripomenula, že ku správam HKO sa bude vyjadrovať písomne po ich
preštudovaní.
P. starostka uviedla, že k preposlaným financiám pre školu – audit sa vyjadril a nenašiel
žiadne nedostatky v preposlaných financiách – všetky účelovo určené finančné prostriedky
pre ZŠ – normatívne, ako aj nenormatívne finančné prostriedky boli preposlané.
JUDr. Zvarová Jana, HKO chcela vykonať aj ďalšie kontroly, ako
- Stav pohľadávok a záväzkov,
- Kontrolu platobnej disciplíny nájomníkov sociálnych nájomných bytov,
- Kontrolu plnenia uznesení OZ,

Exekučné konania – získavanie finančných prostriedkov od neplatičov od FO a PO
a to je veľmi náročná úloha, treba osloviť 7 – 8 bánk, k zisteniu osobného účtu
neplatiča, fyzickej resp. právnickej osoby.
Ďalej p. hlavná kontrolórka podotkla, že pri zadaní úlohy p. poslankyňa Gaiblová tvrdila, že
tieto kontroly nie sú náročné, „to je len 10 minútová záležitosť“, no je to všetko veľmi
náročné, treba sledovať a naštudovať k tomu všetky právne predpisy, príslušné zákony,
všeobecne záväzné nariadenia a predpisy – normy a smernice obce.
Poslankyňa Gálová dotazovala, aby prednostka vytlačila aktuálny stav neplatičov.
Poslanec Gál povedal, že právnické osoby – súkromníci teraz dostali dotácie, treba ich
osloviť aby platili. Od právnických osôb sa dajú peniaze vymáhať ale aj od fyzických osôb,
treba prijať na dohodu takých občanov, ktorí dlhujú na daniach a na nájomnom a 20 % im
zraziť z odmeny.
Ambrúž Zoltán, zástupca starostu dodal, že za pôsobenia zástupcu Gaiblovej tiež boli
prijatí občania a bolo uznesenie obecného zastupiteľstva, že budú od nich zrážať dlhy, ale sa
tak nestalo, dlhy boli zrážané iba od roku 2017 za pôsobenia súčasnej starostky.
P. starostka sa opýtala poslancov, či zrážali od občanov, ktorí boli prijatí na dobu určitú
v rámci projektu Cesta z kruhu za nezaplatenú daň, TKO, alebo za nájomné v roku 20152016? Na túto otázku p. starostka odpoveď nedostala.
-

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie správu HKO o vykonaných kontrolách
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

9 poslancov, Ambrúž, Bálint, Balyová, Favretó, Gaiblová,
Gál, Gálová, Kubíková, Pósa,
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1
P. starostka úvodom uviedla, že v zmysle čl. 5, ods. 5/ Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Rimavskej Seči „Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na
rokovanie obecného zastupiteľstva písomne pripravuje obecný úrad. Členom obecného
zastupiteľstva sa doručujú najneskôr 5 dní pred jej zasadnutím“. Upozornila navrhovateľov na
skutočnosť, že tento termín nebol dodržaný, nakoľko materiály boli doručené dnešného rána.
Ďalej povedala, že vzhľadom na to, že tento návrh vypracovali poslanci OZ, odovzdá slovo
navrhovateľom.
Poslankyňa Gálová komentovala a pripomienkovala jednotlivé časti výdavkového rozpočtu,
ktoré vo svojom návrhu mienia zvýšiť a znížiť podľa priloženej prílohy.
P. starostka pripomenula, že za predchádzajúce obdobie pri zmene rozpočtu bolo treba
stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a rozpočtovej, je veľmi čudné, že teraz to nie je
potrebné pre poslancov., napr. poslanci nevedia, aké splátkové kalendáre má obec za
elektrickú energiu, plyn, teda ako môžu znižovať tieto výdavky, keď v tom nemajú jasno?!
Ďalej p. starostka pripomenula, že po viacerých napomenutiach stále neboli pozvaní /p.

starostka, p. prednostka ani zamestnanci Ocú – účtovníčka / na zasadnutia komisie finančnej,
podnikateľskej a rozpočtovej?
Poslankyňa Gálová odpovedala, že môžu návrh zmeny rozpočtu prerokovať aj na ďalšom –
budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
P. starostka pripomenula aj ďalšie položky, ktoré v návrhu chceli znížiť:
- len na kamerový systém potrebujeme peniaze? Podľa mojej mienky je tu viacej položiek,
kde peniaze potrebujeme viacej –
- Inžinierka činnosť Ocú, konkurzy, súťaže – sem patrí položka čo sme schválili pre ICTUS
consulting – rozšírenie materskej školy. Ďalej p. starostka sa poďakovala členom OR za ich
korektnosť a navrhla, že OR bude rokovať o zmene rozpočtu a obecnou radou pripravený
návrh zmeny potom obecné zastupiteľstvo prerokuje a rozhodne o tom, ktorý investičný
zámer podporí.
Poslanec Gál odpovedal, že pri schvaľovaní rozpočtu nebrali do úvahy ich návrhy, len
šikovne schválili obecnou radou preferovaný návrh.
Ambrúž Zoltán, zástupca starostu pripomenul, že tieto návrhy bolo treba prerokovať na
pracovnej porade a nie na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa o tom handrkovať. Poslanci
nedostali včas materiál, túto otázku treba prerokovať na pracovnej porade.
Poslankyňa Gaiblová pripomenula, že koľkokrát brali do úvahy stanovisko komisie
finančnej, podnikateľskej a rozpočtovej?
Poslankyňa Gálová stiahla svoj návrh, návrh zmeny rozpočtu bude prerokovaný na
pracovnej porade a následne na rokovaní obecného zastupiteľstva.
K bodu 7. Predaj majetku obce
P. starostka informovala poslancov o nasledovných :
OZ schválilo zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Rimavská Seč parc. č. 770/3, zastavané plochy s výmerou 568 m², v k. ú Rimavská Seč, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za cenu 1520.- € pre Rolanda Szűcsa, bytom Zádor. Dôvodom hodného
osobitného zreteľa je fakt, že na uvedenom pozemku Roland Szűcs kúpil dňa 13.12.2016
budovu – priestory obchodu, ktorá sa nachádza na uvedenom pozemku obce. K predaji
nehnuteľnosti treba uznesenie OZ.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
Schvaľuje spôsob predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Rimavská Seč –
pozemky registra C KN parc. č. 770/3, zastavané plochy s výmerou 568 m² v k. ú.
Rimavská Seč z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 1520.- € s použitím
znaleckého posudku na predaj vlastníctva nehnuteľností č. 101/2017 vypracovaného dňa
13.09.2017 pre Rolanda Szűcsa, nar. 01.12.1979, r. č.: 791204/8199, bytom Zádor č. 46.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je fakt, že na uvedenom pozemku Roland Szűcs
kúpil 13.12.2016 budovu, ktorá sa nachádza na uvedenom pozemku.
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:

9 poslancov, Ambrúž, Bálint, Balyová, Favretó, Gaiblová,
Gál, Gálová, Kubíková, Pósa,
0
0
0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Uznesenie bolo prijaté
P. starostka pokračovala nasledovne:
Máme záujemcu o kúpu pozemku parc. číslo 214 o výmere 214 m², záujemca je Buša Štefan,
Rimavská Seč č. 558. Oni bývajú v susedstve uvedenej nehnuteľnosti, ktorá je majetkom obce
a chceli by zakúpiť uvedenú nehnuteľnosť – je to pri bývalom rodinnom dome p. Heleny
Murányiovej – Bazsoné.
Poslanec Gál odpovedal, že je to bývalá nehnuteľnosť, kde bývali Kosztolányiovci.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
Schvaľuje zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Rimavská Seč –
pozemky registra C KN parc. č. 214, zastavená plocha a nádvorie o výmere 208 m² v
k. ú. Rimavská Seč z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 558.- € podľa
znaleckého posudku na prevod vlastníctva nehnuteľností č. 101/2017 vypracovaného
dňa 13.09.2017 pre Štefana Bušu, nar. 27.04.1998, bytom Rimavská Seč č. 558.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je fakt, že uvedený pozemok je v susedstve
žiadateľa, pričom na pozemku sa neustále zhromažďuje odpad rôzneho druhu a kúpou
nehnuteľnosti by došlo k zabráneniu znečisťovania životného prostredia.
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

9 poslancov, Ambrúž, Bálint, Balyová, Favretó, Gaiblová,
Gál, Gálová, Kubíková, Pósa,
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
P. starostka pokračovala nasledovne:
Náš zamestnanec Juraj Gyurán a manželka žiadajú OZ o kúpu nehnuteľnosti v k. ú obce
Rimavská Seč, parc. číslo 770/65, zastavané plochy s výmerou 9 m², v roku 2012 už bola
vyhotovená zmluva aj návrh na vklad do katastra, ale sa stal omyl a z toho dôvodu nebol
uskutočnený tento predaj. Na základe faktu, že sme boli na mieste na šetrení, žiadam
obecného zastupiteľstvo o schválenie uznesenia – k spokojnosti obidvoch susedov – Juraja
Gyurána a Vojtecha Bari, ktorí na mieste dali svoj súhlas k uvedenému.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
Schvaľuje zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Rimavská Seč –
pozemky registra C KN parc. č. 770/65, zastavané plochy s výmerou 9 m² v k. ú.
Rimavská Seč podľa vypracovaného geometrického plánu č. 276/2012 formou priameho
predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 24,12 € s použitím znaleckého

posudku na prevod vlastníctva nehnuteľností č. 101/2017 vypracovaného dňa 13.09.2017
pre Juraja Gyurána a manželku Máriu Gyuránovú, bytom Rimavská Seč č. 441.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je fakt, že Juraj Gyurán a Mária Gyuránová
užívajú tento pozemok už viac ako 10 rokov a v roku 2012 už Obecné zastupiteľstvo
v Rimavskej Seči schválilo predaj tejto nehnuteľnosti.
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

9 poslancov, Ambrúž, Bálint, Balyová, Favretó, Gaiblová,
Gál, Gálová, Kubíková, Pósa,
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
P. starostka informovala poslancov OZ, že v súčasnej dobe existuje uzavretá nájomná
zmluva na pozemok pod budovou MŠ – s Ing. Alexandrom Lóskom, pričom Ing. Lóska tento
pozemok ponúkal obci na predaj. Jedná sa o parcelu č. 716, orná pôda s výmerou 2494 m²,
v k. ú. Rimavská Seč.
Poslanec Pósa: keď predáme uvedené pozemky, môžeme aj kúpiť pozemok za tú istú cenu?
Poslankyňa Kubíková: už sme sa dohodli dávnejšie, že budú majetkovoprávne vysporiadané
budovy obce.
Poslankyňa Gálová sa informovala, za akú cenu núka pozemok Ing. Lóska?
P. starostka odpovedala, že 2,50 za m².
Poslanec Gál uviedol, že žiadaná cena je veľmi vysoká a navrhol, aby OZ to zvážilo.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje
a/ kúpu pozemku parc. číslo 716 v k. ú. Rimavská Seč o výmere 2494 m², - orná pôda za
cenu 2,50 €/m²,
b/ uzavretie KPZ s Ing. Alexandrom Lóskom za cenu 2,50 € /m²,
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

0 poslancov,
0
9 poslancov, Ambrúž, Bálint, Balyová, Favretó, Gaiblová,
Gál, Gálová, Kubíková, Pósa,
0
0

Uznesenie nebolo prijaté
K bodu 8. Dotácie z rozpočtu obce
P. starostka oznámila poslancom, že obec obdržala 2 žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce a to
nasledovne:
1. žiadosť Občianske združenie Občiansky a podnikateľský spolok Rimavská Seč –
požadovaná celková výška dotácie: 3000.- €

2 žiadosť Športový klub Rimavská Seč – požadovaná celkový výška dotácie : 12000.- €
Poslankyňa Gálová povedala, že na výročnej schôdzi p. Sósik, predseda združenia športu
povedal, že im stačí 10000.- €. Na uvedenej schôdzi bol prerokovaný návrh rozpočtu ŠK
Rimavská Seč na 1. Polrok 2018 a 2. Polrok bude až po prihlásení sa do súťaže 2018-2019.
Ďalej informovala poslancov o tom, že OZ Občiansky a podnikateľský spolok Rimavská Seč,
že finančné prostriedky vo výške 3000.- € by chcela použiť na propagačný materiál, na
honoráre vystupujúcich, na 12. Výročí Hubertovej jazdy v septembri 2018.
P. starostka sa opýtala poslancov, či v prípade občianskeho združenia Občiansky
a podnikateľský spolok Rimavská Seč nie je to zaujatosť zo strany poslancov Gál, Gálová,
Balyová, Gaiblová, Kubíková ?! Ona je presvedčená, že ani jeden z členov občianskeho
združenia, ktorí sú zároveň poslancami OZ by nemali hlasovať o poskytnutí dotácie pre
vlastné občianske združenie, lebo sa tu jedná o stret záujmov.
Poslankyňa Gálová uviedla, že v tomto prípade p. predsedkyňa OZ Občiansky
a podnikateľský spolok Rimavská Seč Katarína Kubíková hlasovať nebude.
P. starostka uviedla, že prečo o rozpočte a o použití poskytnutej dotácie OZ Občiansky
a podnikateľský spolok Rimavská Seč informuje poslankyňa Gálová a nie predseda?
Poslankyňa Gálová uvidela, že ona je projektová manažérka.
P. starostka navrhla schváliť dotáciu z rozpočtu obce nasledovne:
- pre OZ Občiansky a podnikateľský spolok v sume 2000.- €
- pre ŠK Rimavská Seč 11000.- €
Poslanec Gál navrhol, aby sa teraz o tejto otázke nehlasovalo, len pri zmene rozpočtu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje poskytnutie dotácie z Rozpočtu Obce Rimavská Seč :
- pre OZ Občiansky a podnikateľský spolok v Rimavskej Seči v sume 2000.- €
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

7 poslancov, Ambrúž, Bálint. Balyová, Favretó, Gaiblová,
Gálová, Pósa,
1 poslanec, Gál
0
1 poslanec, Kubíková
0

Uznesenie bolo prijaté
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje poskytnutie dotácie z Rozpočtu Obce Rimavská Seč :
- pre ŠK Rimavská Seč v sume 11000.- €
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté

7 poslancov, Ambrúž, Bálint. Balyová, Favretó, Gaiblová,
Gálová, Pósa,
1 poslanec, Gál
0
1 poslanec, Kubíková
0

K bodu 9 Opatrenia k záverečnému účtu
Poslankyňa Gaiblová oznámila poslancom, že podľa § 16, ods. 11/, zákona č. 583/2004
obecné zastupiteľstvo musí prijať opatrenia, lebo účtovnú závierku brali na vedomie
s výhradami, a nakoľko brali na vedomie s výhradami, treba prijať opatrenia na nápravu
nedostatkov.
Poslanec Pósa uviedol, že tieto opatrenia treba prerokovať na pracovnej porade a následne ak
budú poslanci presvedčení, že je to potrebné prijať, bude treba o tom rozhodnúť na zasadnutí
OZ.
Poslankyňa Gaiblová trvala na tom, aby o tom hlasovalo OZ.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje opatrenia na nápravu nedostatkov zistených v Záverečnom účte za rok 2016:
1 Vykázať vlastné príjmy ZŠ od cudzích stravníkov.
2 Vrátené prostriedky od soc. a zdrav. poisťovne boli vyčerpané na režijné náklady ŠJ.
Tieto možno čerpať len na mzdové náklady.
3 Zistiť rozdiel medzi poslednou zmenou rozpočtu obce v systéme RISSAM
a schváleným rozpočtom OZ.
4 Opraviť rezervný fond k 31.12.2016 na sumu 20,38 Eur.
5 Upraviť hospodársky výsledok roku 2016 o schodok 1399,39 z roku 2015.
6 Prekontrolovať cudzie zdroje MŠ SR VUC, ÚPSVR preposlané pre ZŠ (Príjem
930895,40 výdaj pri ZŠ 848935,47. Zistiť rozdiel.
7 Rezervný fond z prebytku hospodárenia za rok 2016 OZ schvaľuje vytvoriť podľa
zákona vo výške 90629,50 Eur.
Termín na odstránenie nedostatkov do 31. mája 2018. Zodpovedné osoby starostka,
účtovníčky, hlavná kontrolórka.
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

1 poslanec, Gaiblová,
0
2 poslanci, Bálint, Pósa,
6 poslanci, Ambrúž, Balyová, Gál, Gálová, Kubíková, Favretó,
0

Uznesenie nebolo prijaté
K bodu 10 Vzdanie sa funkcie predsedu komisie finančnej, podnikateľskej a rozpočtovej
Poslankyňa Gaiblová vyhlásila, že dnešným dňom sa vzdáva funkcie predsedníčky komisie
finančnej, podnikateľskej a rozpočtovej z viacerých dôvodov, najmä:
- projekt zberný dvor bol zastavený,
- škola otvorená všetkým – osoba pedagogického asistenta bola zvolená nezákonným
spôsobom,
- z hlavnej knihy zmizli účtovné zostatky,
- materiály, potrebné k zasadnutie komisie musela vyžiadať v zmysle
zákona
o slobodnom prístupe k informáciám,

projekt strecha ZŠ – chcela opravu strechy aj z dôvodu, že materiál zo strechy školy
mohli použiť pri oprave domu smútku
P. starostka odpovedala, že nie je podstatné, prečo sa vzdáva, ale vzdanie sa predsedu
komisie berie na vedomie.
Poslanci OZ navrhli, aby sa o tomto bode hlasovalo pri bode číslo 11.
-

K bodu 11 Voľba predsedu komisie finančnej, podnikateľskej a rozpočtovej
Poslankyňa Gálová navrhla za predsedu komisie finančnej poslanca Pósu a za predsedu
komisie sociálnej poslanca Ambrúža.
Poslanec Pósa súhlasil s menovaním za predsedu komisie finančnej, podnikateľskej
a rozpočtovej.
Poslankyňa Gaiblová povedala, že preto nechce ostať predsedom komisie, lebo dovtedy
s ňou nechceli spolupracovať.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
a/ berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedníčky komisie finančnej, podnikateľskej
a rozpočtovej pri obecnom zastupiteľstve od 08.03.2018,
b/ volí v zmysle § 25, ods. 3/ Štatútu Obce Rimavská Seč predsedu komisie finančnej,
podnikateľskej a rozpočtovej v osobe Pósa Zoltána
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

8 poslancov, Ambrúž, Bálint, Balyová, Favretó, Gaiblová,
Gál, Gálová, Kubíková
0
1 poslanec, Pósa,
0
0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu č. 12 Voľba predsedu komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku
Starostka obce informovala poslancov o tom, že dňa 12.02.2018 bolo doručené na Ocú
písomné oznámenie predsedu komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku p. Márie
Balyovej o vzdaní sa funkcie predsedu komisie a člena komisie s okamžitou platnosťou.
Vzhľadom na uvedené, je potrebné voliť nového predsedu komisie. Obecná rada k uvedeným
zaujala stanovisko, aby návrh na predsedu dala päťkoalícia poslancov OZ, ktorí na začiatku
roka 2017 navrhli zloženie komisií.
Poslankyňa Gálová navrhla za predsedu komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku
poslanca Ambrúža.
Poslankyňa Balyová navrhla za predsedu komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku
poslanca Favretóa.
Poslanec Favretó nesúhlasil s menovaním. Povedal, že neprijme funkciu, lebo on je iba
prostý človek, ktorý sa nevyzná v týchto veciach.
Ambrúž Zoltán, zástupca starostky pripomenul poslancom, že pri zriadení komisií dal
návrh na predsedov komisií, že nech každý predseda komisie zároveň bude aj členom obecnej
rady, vtedajší jeho návrh nikto neuznal, teda nech teraz sa angažujú poslanci, ktorí boli vtedy

múdri! Ďalej uviedol, že on mal svoj pôvodný návrh, navrhoval za predsedu komisie
sociálnej seba, vtedy poslanci nesúhlasili, teraz už nesúhlasí s týmto návrhom on. Práve p.
poslankyňa Balyová mala iný návrh.
Poslankyňa Balyová odpovedala, že sa cítila – cítili diskriminované ako že ženy, že nedostali
žiadnu funkciu predsedov komisie.
P. starostka odpovedala, že len konštruktívne, lebo treba hlasovať o predsedoch komisií, lebo
členov a predsedu komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku čakajú žiadosti občanov.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
a/ berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedníčky komisie sociálnej, bytovej
a verejného poriadku pri obecnom zastupiteľstve od 12.02.2018
P. starostka pripomenula, že členstvo poslanca v komisii pri obecnom zastupiteľstve nemôže
zaniknúť, keď poslankyňa Balyová nechce byť členom komisie sociálnej, treba, aby sa
poslanci vymenili v niektorej inej komisie nech bude členom poslankyňa Balyová a z tej
komisie člen bude členom v sociálnej komisii. Ďalej p. starostka navrhla, že nech päťkoalícia
poslancov to prekonzultuje a nech prídu s návrhom na budúce zasadnutie.
Poslanec Favretó povedal, aby p. poslankyňa Balyová sa vzdala funkcie poslanca OZ.
Poslankyňa Balyová odpovedala, že mu nedá tú radosť.
Ambrúž Zoltán, zástupca starostky povedal, že nech tento návrh pripraví päťkoalícia
poslancov /Balyová, Gaiblová, Gál, Gálová, Kubíková/.
Hlasovanie :
Poslanci nehlasovali o tomto návrhu.
K bodu 13. Správa o stave inventarizácie majetku obce
P. prednostka predniesla správu o inventarizácii majetku obce, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie správu o stave inventarizácie majetku predloženú prednostom Ocú.
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

9 poslancov, Ambrúž, Bálint, Balyová, Favretó, Gaiblová,
Gál, Gálová, Kubíková, Pósa,
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 14. Delegovanie členov do ŠR pri MŠ a ZŠ z dôvodu skončenia funkčného
obdobia
P. starostka oznámila poslancom, že na rokovaní obecnej rady prerokovali problematiku
delegovania zástupcov zriaďovateľa do školských rád z dôvodu skončenia funkčného obdobia

a ostali v tom, že v ŠR pri ZŠ a MŠ ostanú pôvodne zvolení – delegovaní poslanci OZ –
zástupcovia zriaďovateľa.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
a/ deleguje zástupcov zriaďovateľa do ŠR pri Základnej škole – Alapiskola Rimavská
Seč: Bálint Imrich, Pósa Zoltán, Gál František, Kubíková Katarína,
b/ deleguje zástupcu zriaďovateľa do ŠR pri Materskej škole s výchovným jazykom
maďarským v Rimavskej Seči: Ambrúž Zoltán.
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

9 poslancov, Ambrúž, Bálint, Balyová, Favretó, Gaiblová,
Gál, Gálová, Kubíková, Pósa,
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 15. Rôzne
Poslankyňa Balyová pripomenula nezabudnúť na korekciu – opravu zápisnice zo dňa
14.12.2017, a tiež na webovej stránke obce zmeny aktualizovať.
Poslankyňa Gálová tiež navrhla opraviť zmeny v zápisnici zo dňa 14.12.2017.
P. starostka povedala, že zápisnice sa v žiadnom prípade nebudú dodatočne upravovať. Oni
sú už podpísané, čiže sú patné.
Poslanec Gál sa informoval, že pred niekoľkými zastupiteľstvami chcel vidieť list ohľ.
povinnosti odstránenia nelegálnych skládok.
P. starostka odpovedala, že na budúce zasadnutie ...
Poslanec Pósa sa informoval, ako bude odvoz BIO odpadu?
P. prednostka odpovedala na dotaz poslanca, že 1. odvoz bol 07.03.2018 a 2. odvoz bude
21.03.2018 v skorých ranných hodinách približne o 7, 15 – 7,30 hod. plán odvodu je
zverejnený na webovej stránke obce. Odvoz BIO odpadu sa uskutoční dvojtýždenne.
K bodu 16. Záver
Nakoľko sa vyčerpali všetky body rokovania, p. starostka poďakovala všetkým za prítomnosť
a rokovanie OZ o 20,04 hod. ukončila.

Zapísala: Mgr. Mária Simonová

Bc. Dubovická Šóšiková Andrea
prednostka obce

PhDr. Stubendek Márta
starosta obce

Overovatelia:
Ambrúž Zoltán
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Favretó Eugen

......................................................

