ZÁPISNICA

zo zasadnutia

Obecného zastupiteľstva

Obce Rimavská Seč

zo dňa 07. júna 2018
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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč
konaného dňa 07. júna 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 zápisnice
c. / Voľba návrhovej komisie
d. / Schválenie programu rokovania
2. Správa o plnení uznesení z minulého zasadnutia
3. Interpelácia poslancov
4. Správa HKO o vykonaných kontrolách
5. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2018
6. Stanovisko HKO k záverečnému účtu
7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
9. Inventarizácia majetku
10. Voľba predsedu komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku
11. Schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022
12. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu
na funkčné obdobie 2018 – 2022
13. Majetkovoprávne otázky
14. Správa o stave úhrady nájomného a technickom stave soc. bytov
15. Návrh na zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku OZ
zo dňa 17.03.2014
16. Rôzne
17. Záver

predkladá:

starosta obce
HKO
HKO
HKO
starosta obce
starosta obce
predseda HIK
starosta obce
starosta obce
starosta obce
starosta obce
zástupca starostu

Prezenčná listina zo zasadnutia OZ, pozvánka, návrh na uznesenie a dôvodová správa
tvoria prílohy zápisnice od č. 1 a/ do č. 1 d/
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K bodu 1. Procedurálne otázky
Rokovanie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč o 14,10 hod. otvorila a viedla PhDr.
Stubendek Márta, starosta 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 PhDr. Stubendek Márta, starosta určila Mgr. Simonovú Máriu, za
overovateľov zápisnice určila nasledovných poslancov: Bálint Imrich a Pósa Zoltán.
Do návrhovej komisie PhDr. Stubendek Márta, starostka obce navrhla poslancov Kubíkovú
Katarínu a Favretó Eugena.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Volí návrhovú komisiu v zložení : Kubíková Katarína
Favretó Eugen
Hlasovanie :
Za:
9 poslancov, Ambrúž, Balová, Bálint, Favretó, Gaiblová, Gál,
Gálová, Kubíková, Pósa
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Nehlasovali:
0
Neprítomní pri hlasovaní: 0
Uznesenie bolo prijaté
PhDr. Márta Stubendek, ďalej len p. starostka obce, predložila návrh programu rokovania
v zmysle hore uvedených bodov, ktorý obdržali poslanci mailom s ostatným materiálom na
dnešné rokovanie OZ.
Návrhy poslancov :
Poslankyňa Gaiblová navrhla úpravu programu rokovania, pričom dôvod, prečo bude
rokovanie o záverečnom účte stiahnuté z programu, neuviedla.
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. Námietky voči kontrolným zisteniam HKO
5. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2018
6. Návrh na zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku OZ zo dňa 17.03.2014
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
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8. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2
9. Inventarizácia majetku
10. Voľba predsedu komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku
11. Schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022
12. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018 – 2022
13. Majetkovoprávne otázky
14. Správa o stave úhrady nájomného a technickom stave soc. bytov
15. Rôzne
16. Záver
P. starosta žiadala poslancov, aby pri pozmeňujúcom návrhu k prejednávanému materiálu
v budúcnosti svoje návrhy pripravili písomne v zmysle Rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstva v Rimavskej Seči.
Najprv sa hlasovalo o pôvodnom návrhu programu – o návrhu starostu
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje program rokovania podľa predloženého návrhu
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie nebolo prijaté
Potom sa hlasovalo o návrhu poslankyne Gaiblovej
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje program rokovania podľa návrhu poslankyne Gaiblovej v nasledovnom
znení :
Program : Príloha č. 1 e/
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. Námietky voči kontrolným zisteniam HKO
5. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2018
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6. Návrh na zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku OZ zo dňa 17.03.2014
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
8. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2
9. Inventarizácia majetku
10. Voľba predsedu komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku
11. Schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022
12. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018 – 2022
13. Majetkovoprávne otázky
14. Správa o stave úhrady nájomného a technickom stave soc. bytov
15. Rôzne
16. Záver
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 2. Správa o plnení uznesení z minulého zasadnutia
P. starostka konštatovala, že na zasadnutí OZ dňa 08.03.2018 boli prijaté uznesenia od
1/2018 – 14/2018, ktoré sú splnené okrem uznesenia 7/2018 – predaj nehnuteľného majetku,
ktorý sa neuskutočnil, nakoľko záujemca sa nedostavil zaplatiť kúpnu cenu ani nepodpísal
kúpnu zmluvu.
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:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 3. Interpelácia poslancov
Z poslancov nikto nemal interpeláciu.
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K bodu 4. Námietky voči kontrolným zisteniam HKO
Poslankyňa Gaiblová uviedla, že bude reflektovať na kontroly a kontrolné zistenia HKO,
ktorými oboznámila poslancov na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Kritizovala
prácu HKO a podrobne rozoberala a vysvetľovala jednotlivé kontroly.
P. starostka poslankyňu Gaiblovú upozornila, že tieto námietky mala podať písomne podľa
Rokovacieho poriadku OZ, aby aj HKO, ako aj ostatní mali k dispozícii tento materiál a nie tu
na zasadnutí rozoberať tieto zistenia bez materiálu, aby sa k tomu ostatní nevedeli vyjadriť.
Poslankyňa Gaiblová k námietkam starostky neodpovedala len pokračovala vo svojom
prejave a na základe týchto správ navrhla obecnému zastupiteľstvu : /citovaný návrh
navrhovateľa posl. Gaiblovej/:
- Podľa prílohy č. 2, strana 1, „Upozornenie hlavnej kontrolorky. Neplnenie
povinnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. Nepredloženie správy č.1 o výsledkoch
kontroly obecnému zastupiteľstvu čím porušila zákon č. 369/1990Zb.
1. par. 18f ods. 1 písm. d – HKO predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo
obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
2. par.18 f ods. 4 hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť
výsledky kontrol poslancom alebo starostovi
3. par. 18f, ods. 1, písm. e - HKO predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz
ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
4. Vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení par. 18 d.“
- Podľa prílohy č. 2, strana 2, „Obecné zastupiteľstvo s uznesením zaväzuje hlavného
kontrolóra podať Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre dôvodné podozrenie
zo spreneverí obecných financií. Prílohy k trestnému oznámeniu:
1 Správa č. 04/2017 – Kontrola vlastných príjmov Základnej školy – Alapiskola
Rimavská Seč
2 Správa č. 05/2017 – Kontrola preposlaných grantov a transferov pre ZŠ od MŠ SR
za rok 2016
Preposlané finančné prostriedky na originálne kompetencie ŠKD a ŠJ za rok 2016
3 Správa č. 07/2017 – Výberové konanie na pozíciu „Pedagogický asistent“ konané
dňa 09.02.2017.
4 Správa č. 09/2017 – Kontrola plnenia uznesení č. 75/2015 a 65/2017 – vytvorenie
rezervného fondu.
Kontrola vytvorenia a čerpania rezervného fondu od roku 2014 do roku 2017“
- Podľa prílohy č. 2, strana 3, „Ukladáme starostke obce upozorniť hlavnú
kontrolórku na porušenie pracovnej disciplíny vo veci výberové konanie na
pedagogického asistenta kde hlavná kontrolórka upravila zákon č. 317/2009 Z. z.
v par. 60 odstavec2 ktorým udobrila zmanipulované výberové konanie .“
- Podľa prílohy č. 2, strana 4, „Poslankyňa Gaiblová navrhujem kvoli zisteným
nedostatkom v hospodárení obce podať PODNET na hĺbkovú kontrolu na NKÚ za
obdobie 2012 – 2018.“
Po prečítaní návrhu žiadala obecné zastupiteľstvo, aby hlasovali o predloženom návrhu.
Ambrúž Zoltán, zástupca starostu pripomenul, že k tomuto bodu – „Námietky voči
kontrolným zisteniam HKO“ nedostali materiál, ako teda môžu hlasovať o takej dôležitej
otázke?!! Teraz to počujú prvýkrát. Keď chceme dať trestné oznámenie – to je veľmi vážna
vec, treba to rozmyslieť a nie len tak hlasovať.
Poslankyňa Gaiblová povedala, že tieto správy už boli na zasadnutí prerokované.
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P. starostka konštatovala, že toto uznesenie nepodpíše a opýtala sa poslancov, či majú ešte
nejaké pripomienky, resp. návrhy k tomuto bodu? Ďalej sa opýtala HKO, či odpovie na
dotazy – posl. Gaiblovej.
Poslankyňa Gálová navrhla, aby p. kontrolórka reagovala k odznelým.
Posl. Pósa : HKO každú kontrolu prerokuje so štatutárom a pri zistených nedostatkoch sú
prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov, či boli prijaté opatrenia na základe kontrol.
P. starosta odpovedala, že áno, boli prijaté opatrenia, ale nevedela, že na dnešné rokovanie
bude potrebný tento materiál, momentálne nemá k dispozícii správy HKO. Je to dosť
obsiahly materiál, ktorý už skoro hodinu rozoberajú. A samozrejme je tu návrh o ktorom
treba hlasovať a členovia OZ sú iste rozhodnutí, ako budú hlasovať.
JUDr. Zvarová Jana, HKO : vážená p. starostka, vážené p. poslankyne, vážení p. poslanci!
Na margo vystúpenia p. posl. Gaiblovej by som povedala len toľko, že svoju prácu si
vykonávam tak, ako najlepšie viem. Nie som nikým ovplyvňovaná. Nastúpila som do funkcie
od 092017 a dostala som 10-12 úloh od posl. Gaiblovej. Po tomto vystúpení som prišla nato,
že tie úlohy boli presne smerované za jediným účelom, a to podať trestné oznámenie na
neznámeho páchateľa, t. j., ak dobre tomu rozumiem, p. posl. na p. starostku. Práca hlavného
kontrolóra obce je veľmi náročná, lebo je spojená s neskutočným množstvom a potrebnými
znalosťami – nekonečného množstva zákonov, a detailnej znalosti účtovníctva a nielen obce
ale aj rozpočtovej organizácie, a hlavne ich prepojenosti. Nastúpila som ako som už povedala
v septembri, bola som tu 4 mesiace, zavalili ste ma takým množstvom úloh, ktoré som sa
snažila vykonávať bez akéhokoľvek ovplyvňovania na základe podkladov, ktoré som mala
a na základe mojich vedomostí. Musím povedať, že z vystúpenia p. posl. je jasne zrejmé, že
všetko je voči niekomu nasmerované, kým z mojich správ ani jedna nevychádza resp. nie je
smerovaná voči nikomu. V mojich správach som nechcela nikoho uraziť alebo upodozrievať,
vychádzajú všetky z podkladov, ktoré mi boli predložené. Tie medziľudské vzťahy, ktoré tu
sú, som zistila, že nie sú dobré – medzi poslancami a vedením obce sú asi ojedinelé v rámci
celého Slovenska a nie len v rámci okresu Rimavská Sobota. V mojich správach som sa
snažila zviditeľniť to, čo som videla na základe predložených podkladov a nie na základe
toho, čo, kto, s tým chcel proste sledovať, maximálne som sa snažila výjsť v ústrety p.
poslankyni, napriek tomu, že to bolo mojou chybou, musím sa priznať. Lebo ako som sa
dozvedela od iných kolegov v rámci Slovenska v prvom rade som si mala vykonať svoje
kontroly ktoré som si zadala a až sa mi zvýši čas, potom kontroly, ktoré mi dajú poslanci. Ja
sa ospravedlňujem, p. posl., ak nedokážem vykonať kontrolu, ako ste chceli vy za 10-15
minút.
Posl. Gaiblová spomenula 72 tis. €, o ktorých bola zmienka pri záverečnom účte v roku 2016,
konzultovala to s MŠ SR a tiež aj s audítorom, nikto sa s tým nezaoberal. Kontrolórka mala
možnosť zaoberať sa s tým od septembra 2017. Posl. Gaiblová tvrdila, že ona to chcela dať do
poriadku. Nikto sa s tým nechcel zaoberať, každého prosila, ale teraz už nechce čakať ďalej.
Jej meno na webovej stránke stále figuruje a z uvedeného dôvodu to chce riešiť.
Poslanec Gál oznámil poslancom, že v liste žiadal hlavnú kontrolórku o prešetrenie realizácie
opravy strešnej krytiny domu smútku za 10 tis. €, nakoľko podľa neho bola obec ukrátená na
tejto oprave cca o 4 tis. €.-. Ďalej poznamenal, že ako poslanec obecného zastupiteľstva chce
chrániť záujmy obce a občanov obce. Za tých 4 tis. €, ak nám ich čím skôr vráti dodávateľ
môžeme urobiť ďalšie aktivity. Opýtal sa HKO, že keď nie je spokojný s odpoveďou – aké
ďalšie kroky sú ešte možné?
JUDr. Zvarová Jana, HKO: ona hovorila opätovne s p. Bedécsom, je odcestovaný do
Maďarska lebo tam pracujú a nevedel sa dostaviť na dnešné rokovanie. Išlo to cez toho
výberového konania, oni podali najnižšiu ponuku, obec si ich vybrala, dielo prevzala,
odsúhlasil to p. Ing. Gaibl, nejaký mladí muž, p. Bedécs povedal, že odsúhlasil /no už
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neviem,/ či rozpočet, alebo konečné dielo. Ďalej sa opýtala p. posl. Gaiblovej, či ten mladý
Ing. je jej nejaká rodina? No teda p. Bedécs povedal, že z ich strany je tá faktúra čistá, p.
Bedécs uviedol, že strecha nemá ideálny tvar štvorca, resp. obdĺžníka, preto pri výmene
strešnej krytiny vznikol značný odpad a taktiež je potrebné počítať s materiálom slúžiacom
na prekrytie plechu. Ďalej uviedol, že vo faktúre nie sú fakturované odvoz a nakladanie
s doterajšou strešnou krytinou, ktoré bolo značne nákladné. Teda záverom p. kontrolórka
povedala, že sa snažila preveriť všetky dostupné informácie za účelom objektívneho
vyhodnotenia materiálov a skutočností v tejto veci.
Posl. Gál sa opýtal, že či teda má podať trestné oznámenie.
JUDr. Zvarová Jana, hlavná kontrolórka: no tak keď to uznáte za vhodné, tak podajte.
Posl. Gál záverom povedal, že si uctí mŕtvych, ale kto oklame aj mŕtvych, to je už posledné.
JUDr. Zvarová Jana, hlavná kontrolórka záverom poznamenala, že ona nemá za úlohu
premerať celú strechu domu smútku za účelom kontroly.
Posl. Pósa sa informoval, že sú tri ponuky, zisťoval vôbec niekto, že koľko m² je tá strecha?
Toto sa malo zisťovať a že za koľko nám spravia /1 m²?
JUDr. Zvarová Jana, HKO vo faktúre je presný počet ale vo výberovom konaní o tom nie je
zmienka.
P. starostka žiadala poslancov, aby sa vyjadrili ku kontrolným zisteniam kontrolórky, lebo
uzatvára diskusiu a prosí hlasovať o návrhoch
Posl. Pósa sa informoval, že prečo nikde nefiguruje, konkrétne suma na m² strechy?
P. starostka odpovedala, že všetko, ohľ. opravy strechy domu smútku je na webovej stránke
obce podľa platných predpisov.
Posl. Kubíková začala čítať návrh posl. Gaiblovej.
Poslanec Pósa poznamenal, že cituje zákon, o presnom znení zákona netreba prijať
uznesenie.
P. starostka opätovne pripomenula, že návrhy na rokovanie treba pripraviť jasne
a zrozumiteľne v písomnej forme podľa rokovacieho poriadku.
Poslanci sa dohodli na presnom znení uznesenia
Posl. Gaiblová povedala, že sa hlasuje o Príloha č. 2, Strana 1, horný riadok upozornenie HK a bod 3
Ďalej trvala na tom, že hlavná kontrolórka nepredložila správu
Hlavná kontrolórka povedala, že jej nebude problém poskytnúť poslancom správu, lebo ako
vidí, niektorým poslancom ide len o jedno, aby podávali nekonečné množstvo trestných
oznámení.
P. starostka : ohľ. správy, týkajúcej sa pre orgány činné v trestnom konaní povedala , aby tá
vlna trestných oznámení neskončila, že keď sa tie výsledky sprístupnia, ktoré sa vyšetrovali
na polícii ona dá trestné oznámenie, lebo ani obecné zastupiteľstvo, ani p. Gál, ani nikto
z prítomných poslancov neboli účastníkom konania. To sa týkalo športového klubu
a bývalého predsedu a následne potom ďalšieho predsedu športového klubu a nie obecného
zastupiteľstva. Nech si poslanci nemyslia, že keď sú poslancami, tak majú právo do všetkého
nazerať.
Poslanec Pósa sa informoval, že potom kto bol účastníkom konania, keď nie obec?
P. starostka povedala, že športový klub. Ďalej sa opýtala, že či v zmysle uvedených –
odznelých skutočností, resp. informácií chcú poslanci o týchto bodoch hlasovať:
Poslanci povedali, že áno, chcú o tom hlasovať.
P. starostka sa opýtala poslancov, prečo obviňujú hlavnú kontrolórku, že nesprístupnila
výsledky kontrol obecnému zastupiteľstvu, keď to nemala urobiť, keďže to bolo vlastne
stanovisko pre vyšetrovateľa vo veci, ktorého obec nebola účastníkom.
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Posl. Pósa : nemôžeme obviňovať hlavnú kontrolórku, že nám nepredložila tú správu, keď sa
nás netýkala, ona jednoducho tú správu nemohla sprístupniť.
Posl. Gaiblová povedala, že sa hlasuje o Príloha č. 2, Strana 1, horný riadok upozornenie HK a bod 3
Hlasovanie prebehlo osobitne podľa jednotlivých strán prílohy
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie námietky voči kontrolným zisteniam HKO podľa prílohy č. 2, strana 1
- Upozornenie hlavnej kontrolórky na neplnenie povinností podľa zákona č.
369/1990 Zb.
1. § 18 f/ ods. 1, písm. e/ - HKO predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej
raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roku
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie bolo prijaté
Ďalší návrh
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie námietky voči kontrolným zisteniam HKO podľa prílohy č. 2, strana 2
- Uznesením zaväzuje HKO podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre
dôvodné podozrenie zo spreneverí obecných financií.
Prílohy k trestnému oznámeniu:
1. Správa č. 04/2017
Kontrola vlastných príjmov Základnej školy-Alapiskola Rimavská Seč
2. Správa č. 05/2017
Kontrola preposlaných grantov a transferov pre ZŠ od MŠ SR a čerpanie za
rok 2016
Preposlané finančné prostriedky na originálne kompetencie ŠKD a ŠJ za rok
2016
3. Správa č. 07/2017
Výberové konanie na pozíciu „Pedagogický asistent“ konané dňa 09.02.2017
4. Správa č. 09/2017
Kontrola plnenia uznesenia 75/2015 a 65/2017 – vytvorenie rezervného fondu
Kontrola vytvorenia a čerpania rezervného fondu od roku 2014 do roku 2017

Hlasovanie :
Za:

5 poslancov, Gaiblová, Balyová, Gál, Gálová, Kubíková
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Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

0
2 poslanci, Bálint, Pósa
2 poslanci, Ambrúž, Favretó
0

Uznesenie bolo prijaté
Ďalší návrh
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie námietky voči kontrolným zisteniam HKO podľa prílohy č. 2, strana 3
- Žiada starostku obce upozorniť HKO na porušenie pracovnej disciplíny vo veci
výberové konanie na pedagogického asistenta kde hlavná kontrolórka upravila
zákon č. 317/2009 Z. z. v par. 60 odstav. 2, ktorým udobrila zmanipulované
výberové konanie
P. starostka tu sa začína problém, nemôžete ukladať a vôbec, toto celé uznesenie je
nezmysel. P. starostka oznámila, že toto uznesenie nepodpíše, lebo celé uznesenie nemá
zmysel.
Poslanec Gál navrhol prestávku.
P. starostka odpovedala, že nebude prestávka, lebo ostáva ešte veľa bodov na prerokovanie
a nebudeme tu sedieť do polnoci.
Poslankyňa Gálová navrhla, aby p. starostka s p. HKO prediskutovali - prerokovali tieto
body.
P. starostka : že nie je o čom diskutovať ohľ. výberového konania na pedagogického
asistenta. Bola výberová komisia, ktorá rozhodla v zmysle príslušných zákonov a metodík, a
hlavná kontrolórka prípad prešetrila. Orgán, od ktorého sme dotáciu prijali výberové konanie
schválil. Neviem, v čom je problém. A ja si vyprosím, aby ste mi ukladali/aby ste ma žiadali,
upozorniť hlavnú kontrolórku na porušenie pracovnej disciplíny, hlavná kontrolórka
vykonáva svoju prácu svedomite a čestne. Ja si p. hlavnú kontrolórku vážim. Viem, že
problematika verejnej správy je veľmi obsiahla a zložitá, právne predpisy a ostatné právne
náležitosti súvisiace s týmto sa nedajú zo dňa na deň preštudovať.
Poslanec Gál žiadal prestávku...
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie námietky voči kontrolným zisteniam HKO podľa prílohy č. 2, strana 3
- Žiada starostku obce upozorniť HKO na porušenie pracovnej disciplíny vo veci
výberové konanie na pedagogického asistenta kde hlavná kontrolórka upravila
zákon č. 317/2009 Z. z. v par. 60 odstav. 2, ktorým udobrila zmanipulované
výberové konanie
O tomto uznesení poslanci nehlasovali.
Poslankyňa Gálová opustila rokovaciu sálu o 15,45 hodine.
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Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie námietky voči kontrolným zisteniam HKO podľa prílohy č. 2, strana 4
- Poslankyňa Gaiblová navrhuje kvôli zisteným nedostatkom v hospodárení obce
podať podnet na hĺbkovú kontrolu na NKÚ na obdobie 2012 – 2018

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

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 5. Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2018 obdržali poslanci e-mailom s ostatným
materiálom na rokovanie OZ a tiež bol zverejnený na úradnej tabuli obce. – Príloha č. 3
Poslanci nemali pripomienky k Plánu kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2018
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2018, vypracovaný v zmysle § 18,
písm. f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 6. Návrh na zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku OZ zo dňa 17.03.2014
P. starostka oznámila, že Návrh na zmeny a doplnky rokovacieho poriadku vypracovali 4
poslanci obecného zastupiteľstva v mesiaci apríl 2018 a týmto prosila navrhovateľov
o vysvetlenie a odôvodnenie predkladaného návrhu. – Príloha č. 4
Posl. Balyová vysvetľovala navrhované zmeny :
V starom Rokovacom poriadku čl. 10 bod 12 –
„Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo
toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné
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zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca
platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. “
Nemôže tak urobiť obecné zastupiteľstvo do dvoch mesiacov, ak zasadá len trojmesačne.
V novom Návrhu čl. 6 ods. 1
„Obecné zastupiteľstvo zasadá dvojmesačne, najmenej však raz za tri mesiace.“
P. starostka: prečo dvojmesačne, je možné aj viackrát aj menej, aj to sa nám už stalo, že bolo
zastupiteľstvo dvakrát do týždňa.
Posl. Pósa : v pôvodnom poriadku to bolo dobre napísané, nemôžeme prepísať zákon, keď je
v zákone jasne stanovené že 4 x do roka, teda štvrťročne.
Posl. Balyová :
V novom Návrhu čl. 13 ods. 1
„Zápisnica sa musí vyhotoviť do 14 dní od konania obecného zastupiteľstva a zverejniť aj
s prílohami na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli obce do 30 dní.“
V novom Návrhu čl. 13 ods. 2
„Rokovanie OZ sa zaznamenáva na audiovizuálnom rekordéry /videokamera/.
Zaznamenávanie rokovania OZ zabezpečuje obecný úrad . ten je povinný takto vytvorený
záznam z rokovania zverejniť na internetovej stránke obce do 30 dní odo dňa konania
rokovania obecného zastupiteľstva..“
P. starostka: so žiadnym audiovizuálnym zaznamenávaním – nahrávaním rokovaní obecného
zastupiteľstva nesúhlasím a ani záznam z rokovania nebude zverejnený. Môžete ma udať, ale
je to v rozpore so zákonom. Prejdime všetky návrhy zaradom, vynechali sme čl. 7.Upozorňila
p. poslankyňu Balyovú nech sa rokuje o návrhu zmeny, ktorý bol doručený na OcÚ.
Posl. Balyová : my chceme len tieto zmeny, ktoré som prečítala. Preto sme takto všetko
napísali do nového Rokovacieho poriadku, lebo sa body posúvajú a aby bolo všetko každému
jasné.
Posl. Pósa : len jedna technická pripomienka, mali sme to vypracovať tak, aby sme to mali
v poriadku aj po právnej stránke.
Ambrúž Zoltán, zástupca starostu: mali sme všetky tri – pôvodný rokovací poriadok,
dodatok a tento návrh – zhrnúť do jedného celku. Bude viacej dodatkov a doplnkov, ako
samotný poriadok.
Posl. Pósa : zmena zákonov je aj sto a viac.
P. starostka lepšie by bolo, keby sme mali len jeden poriadok.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku formou dodatku č. 2 podľa predloženého
návrhu v prílohe.
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté

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

Poslankyňa Gálová sa vrátila do rokovacej sály o 16,03 hodine.
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K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 1
Poslanec Pósa ako predseda komisie finančnej, podnikateľskej a rozpočtovej pripomienkoval
a zdôvodnil jednotlivé navrhované zmeny položky rozpočtu. Konštatoval, že tieto navrhované
úpravy, resp. zmeny rozpočtu boli prerokované v komisii finančnej, rozpočtovej
a podnikateľskej a niektoré položky navrhujú ponechať podľa návrhu ale niektoré zas
opravili. Po vypočutí predsedu finančnej komisie starostka obce sa spýtala predkladateľov
návrhu či komisiou navrhované zmeny príjmu alebo ostáva pôvodný návrh.
Poslankyňa Balyová uviedla, že so správou komisie nesúhlasia a uviedla, že ostáva pôvodný
návrh zmeny, ktorý bol predložený na rokovanie OZ.
P. starosta vyzdvihla jednotlivé položky rozpočtu, ktoré navrhujú poslanci znížiť, napr.
637 002 – inžinierska činnosť – kde poslanci schválili uvedenú finančnú čistku pri rozšírení
materskej školy na verejné obstarávanie, na služby stavebného dozora a tiež na externý
manažment. Teda p. starostka nevie pochopiť, že prečo chcú poslanci znížiť tieto vopred
plánované výdavky?
Poslankyňa Gaiblová povedala, že nebude problém túto položku zvýšiť v budúcnosti podľa
potreby.
P. starosta odpovedala, že netreba znižovať položky, kde sú vopred plánované výdaje a je
tam už aj čerpanie v zmysle ich uznesenia, lebo podľa nej to vyzerá, ako keby to poslanci
robili zámerne preto, aby starosta porušil finančnú disciplínu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 predložené poslancami, ktoré tvorí prílohu č.
5 zápisnice
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 8. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2
P. starosta informovala poslancov o vykonanom rozpočtovom opatrení obce Rimavská Seč
ku dňu 31.05.2018 z dôvodu absentujúcich položiek vo výdavkovej časti rozpočtu
nasledovne:
625001
nemocenské poistenie zástupca starostu
+
30,00 €
625002
starobné poistenie zástupca starostu
+
300,00 €
623000
poistné do ostatných ZP pedagog. asistent
+
500,00 €
621000
poistné do VŠ. ZP pedagog. asistent
500,00 €
625004
invalidné poistenie Ocú
330,00 €
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Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 starostu obce ku dňu 31.05.2018 –
Príloha č. 6
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 9. Inventarizácia majetku
Poslanec Pósa: predseda HIK úvodom oznámil nasledovné: na základe príkazu starostu bola
vykonaná inventarizácia majetku obce Rimavská Seč ku dňu 31.12.2016. Predsedom HIK
bola poslankyňa Gaiblová, ktorá sa vzdala tejto funkcie. Pri prvom kroku – fyzickej kontrole
členovia dielčich inventarizačných komisií konštatovali, že jednotlivé predmety neboli
očíslované – označené. Inventarizáciu majetku obce komisia urobila podľa najlepšieho
svedomia a vedomia k 31.12.2016. Ďalej komisia navrhuje ďalšiu inventarizáciu majetku od
01.07.2018, resp. od 01.09.2018 – komisia sa informovala aj o dátumu poslednej
inventarizácie. Suma pohľadávok v záverečnom účte za rok 2016 nesúhlasila s účtovným
stavom. Ďalej konštatoval, že sú aj zoznamy na vyraďovanie – treba vyradiť staré veci –
prebytočný majetok obce.
Poslanec Gál konštatoval, že vyraďovacia komisia by mohla zverejniť zoznam prebytočného
majetku obce a občania, ktorý majú záujem by prebytočné veci mohli kúpiť.
Posl. Pósa: čo je zničené, pokazené sa nemôže predávať.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie správu o stave inventarizácie majetku Obce Rimavská Seč ku dňu
31.12.2016 predloženú predsedom HIK
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 10. Voľba predsedu komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku
P. starosta úvodom uviedla nasledovné: nakoľko predseda komisie sociálne, bytovej
a verejného poriadku sa vzdala svojej funkcie, a na obecný úrad aj od tej doby je prijatých
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veľa žiadostí sociálnych a žiadostí o pridelenie, resp. výmenu sociálnych nájomných bytov,
treba sa porozprávať o tejto problematike. V zmysle Štatútu obce predsedu komisie volí
obecné zastupiteľstvo a je ním vždy poslanec. Nakoľko komisia sociálna, bytová a verejného
poriadku je nefunkčná, je potrebné zvoliť predsedu komisie, aby sa mohlo rozhodnúť
o došlých žiadostiach. Prosila záujemcov – poslancov, ktorí by chceli pracovať v komisii
sociálnej, resp. by prijali funkciu predsedu komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku,
aby sa ujali slova..
Poslankyňa Gálová chcela presvedčiť zástupcu starostu, poslanca Ambrúža, aby túto funkciu
prijal.
Ambrúž Zoltán, zástupca starostu odpovedal, že neprijme funkciu predsedu komisie
sociálnej, bytovej a verejného poriadku.
Poslanec Favretó záverom povedal, že on prijme funkciu predsedu komisie, rád by pracoval
v komisii sociálnej, bytovej a verejného poriadku, keď ho poslanci tým poveria.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Volí predsedu komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku v osobe Favretó Eugena.
Hlasovanie :
Za:

5 poslancov, Ambrúž, Kubíková, Bálint, Balyová, Gaiblová,

Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

2 poslanci, Gál, Gálová,
1 poslanec, Pósa,
1 poslanec, Favretó,
0

Uznesenie bolo prijaté
P. starosta v krátkosti informovala občanov o postupe vybavovania žiadostí a to nasledovne:
najprv zasadá komisia sociálna, bytová a verejného poriadku, bude návrh komisie, o ktorom
bude hlasovať obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom rokovaní.
K bodu 11. Schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022
P. starosta úvodom uviedla, že v zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, počet poslancov na celé volebné obdobie určí obecné
zastupiteľstvo. V prípade obce Rimavská Seč je stanovený počet poslancov 7 – 9. Je potrebné,
aby OZ rozhodlo v tejto záležitosti. Obecná rada navrhuje, nech ostáva počet poslancov na
volebné obdobie 2018 – 2022, 9 poslancov.
Poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
V zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov schvaľuje počet poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022 v počte 9
poslancov.
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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 12. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018 – 2022
P. starosta uviedla, že v zmysle § 11, ods. 4, písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, OZ určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
volebné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. OR navrhuje, nech ostáva rozsah výkonu
funkcie starostu na celý úväzok.
Poslanci s návrhom súhlasili.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
V zmysle § 11, ods. 4, písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie
2018 – 2022 na plný úväzok.
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 13. Majetkovoprávne otázky
P. starosta uviedla, že na minulom zasadnutí OZ zastupiteľstvo schválilo zámer predaja
majetku obce v zmysle uznesení OZ č. 8/2018 a 9/2018. Doporučuje sa schválenie predaja
majetku konkrétnym záujemcom.
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 predaj 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
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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, ml., bytom Rimavská Seč 558.
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
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 predaj 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 441.
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. Správa o stave úhrady nájomného a technickom stave sociálnych bytov
P. starosta uviedla, že v zmysle VZN o podmienkach nájomných bytov bolo vyhotovené
vyúčtovanie nájomného a nákladov spojených s bývaním v obecných nájomných bytoch za
rok 2017. Uviedol, že vyúčtovania boli doručené každému nájomcovi do 31.5. 2018 v zmysle
VZN. Pred niekoľkými dňami so zástupcom prekontrolovali stav sociálnych nájomných
bytov obce.
Zoltán Ambrúž, zástupca starostu upriamil pozornosť na pracovné materiály, ktoré obdržali
poslanci OZ e-mailom podľa prílohy č. 7 a/ do 7 f/ a to:
- Zúčtovanie platieb nájomného v obecných sociálnych bytoch v Rimavskej Seči, - Zoznam dlžníkov za nájom do 31.12.2017,
- Zoznam dlžníkov za spotrebu vody,
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Rekapitulácia,
Úhrada nedoplatkov podľa splátkového kalendára, údržba sociálnych nájomných
bytov ku dňu 31.05.2018,
- Evidencia žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky podľa § 17 zákona č. 417/2013
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, žiadosti o pridelenie sociálnych bytov, iné žiadosti.
Situácia v nájomných bytoch je veľmi zlá, niektoré byty sú vo veľmi zlom, dokonca
v dezolátnom stave. Niektorí nájomníci neplatia nájomné a nestarajú sa o byty. No sú aj
čestní ľudia, ktorí sa starajú o svoje byty a pravidelne mesačne platia za nájom, vodné a do
fondu opráv. Všetci nájomníci sociálnych bytov dostali vyúčtovanie za rok 2017.
- cca: 30000.- €
nedoplatok na nájomnom
7000.- €
nedoplatok za vodu
Je vytvorený fond opráv, kde sa účtujú prijaté financie od nájomníkov na opravu a údržbu
nájomných bytov. Už funguje aj inštitút osobitného príjemcu – čo znamená, že nájomníci
platia podľa dohodnutého splátkového kalendára po 20.- € mesačne za nedoplatok na
nájomnom a za vodu a tiež za nájomné, vodné a fond opráv za aktuálny mesiac. Čo sa týka
závad, resp. opráv – údržby bytov podľa našich kalkulácií to vychádza zhruba na 8500.- €. Na
fond opráv za jeden mesiac je prijatých od nájomníkov 395,50 €, čo je úhrnom za rok 4746.€.
Poslanec Pósa dodal, že treba prerokovať v komisii, že presnejšie komu čo opravovať, podľa
toho, kto ako uhrádza nájomné. A tiež pripomenul, že splátkový kalendár je dohodnutý na
nízku sumu – na 20.- €.
-

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
- Berie na vedomie správu o stave úhrady nájomného a o technickom stave
sociálnych bytov podanú zástupcom starostu,
- Doporučuje správu prejednať v príslušnej komisii.

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
P. starosta upriamila pozornosť poslancov na skutočnosť, že vo svojom navrhnutom
rozpočtovom opatrení navrhujú v jednotlivých položkách zníženie, v ktorých položkách je
v skutočnosti už rozpočet prekročený, napr. v položke 637002 – inžinierska činnosť – tu sa
účtujú pri projekte materskej školy výdavky na verejné obstarávanie, na služby stavebného
dozora a tiež na externý manažment. Dodala, že pri tejto položke OZ už odsúhlasilo ešte pred
schválením rozpočtu na rok 2018 pri uzatváraní zmlúv k tomuto projektu a vedelo sa o tom,
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že budú tieto plánované výdavky. Teda p. starostka nevie pochopiť, že prečo chcú poslanci
znížiť tieto vopred plánované výdavky?
K oprave telocvične Základnej školy – Alapiskola Rimavská Seč – riaditeľka školy
uviedla, že tento projekt je zbytočný pre žiakov ZŠ, vzhľadom na ich finančnú situáciu.
K Asfaltovaniu ulice Mlynskej p. starostka uviedla, že je pekné od poslancov, že chcú robiť
túto prácu, ale spýtala sa, či majú k tomu vypracovanú projektovú dokumentáciu a tiež
cenovú ponuku na výstavbu miestnej komunikácie?! Tiež sa spýtala, ktorú časť ulice
Mlynskej chcú asfaltovať, lebo z návrhu to nie je zrejmé?
Ku kamerovému systému za 31 tis. € - uviedla, že sú aj súrnejšie veci pre obec, ako
kamerový systém, dodala, že na základe zákona č. 18/2018 Z. z. obec nemôže monitorovať
verejné priestranstvá tak, ako to bolo doteraz možné.
K údržbe verejného rozhlasu 20 tis. € uviedla, že v rámci obce máme vymenené káble
v polovici obce a tiež funkčné reproduktory, a nemyslí si, že verejný rozhlas potrebuje takú
rozsiahlu údržbu, ako je uvedené v návrhu.
K bodu 16. Záver
Nakoľko sa vyčerpali všetky body rokovania, p. starostka poďakovala všetkým za prítomnosť
a rokovanie OZ o 19,04 hod. ukončila.
Zapísala: Mgr. Mária Simonová

Bc. Dubovická Šóšiková Andrea
prednostka obce

PhDr. Stubendek Márta
starosta obce

Overovatelia:

Pósa Zoltán

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

Bálint Imrich

......................................................
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Použité skratky:
napr.
OZ
HKO
posl.
p. starostka
ohľ.
Ocú
ZŠ
MŠ
OR
ŠR
PO
FO
KO
VK
ŠKD
ŠJ

napríklad
obecné zastupiteľstvo
hlavný kontrolór obce
poslanec
pani starostka
ohľadne
obecný úrad
základná škola
materská škola
obecná rada
školská rada
právnická osoba
fyzická osoba
komunálny odpad
výberové konanie
školský klub detí
školská jedáleň

Použité cudzie výrazy:
Absentujúci

chýbajúci
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