ZÁPISNICA

zo zasadnutia

Obecného zastupiteľstva

Obce Rimavská Seč

zo dňa 20. júna 2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč
konaného dňa 20. 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

PROGRAM :

predkladá:

1. Procedurálne otázky
a. / Určenie zapisovateľa
b. / Určenie overovateľov zápisnice
c. / Voľba návrhovej komisie
d. / Schválenie programu rokovania
2. Prejednanie výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti formou budovania centier zdravotnej starostlivosti, kód výzvy:
IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8
3. Záverečný účet za rok 2017
4. Rôzne
5. Záver
Prezenčná listina zo zasadnutia OZ tvorí prílohu zápisnice
K bodu 1. Procedurálne otázky
Rokovanie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč o 17,15 hod. otvorila a viedla PhDr.
Stubendek Márta, starosta obce. Privítala všetkých prítomných,
poslancov obecného
zastupiteľstva a Bc. Dubovickú Šóšikovú Andreu, prednostku Ocú a konštatovala, že počet
prítomných poslancov je 9 a preto OZ je uznášania schopné.
Za zapisovateľku PhDr. Stubendek Márta, starosta určila Mgr. Simonovú Máriu, za
overovateľov zápisnice určila poslancov: Ambrúž Zoltána a Favretó Eugena.
Do návrhovej komisie PhDr. Stubendek Márta, starostka obce navrhla poslancov Balyovú
Máriu a Pósa Zoltána.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Volí návrhovú komisiu v zložení : Balyová Mária
Pósa Zoltán
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
a konštatovala, že dnešné rokovanie je mimoriadne z dôvodu prejednania projektového
zámeru zamerané na podporu poskytovania nových a existujúcich služieb zdravotnej
starostlivosti – s ktorou výzvou bola oboznámená p. Otom Pósom. P. Pósa Oto ju vyhľadal
s touto možnosťou, ktorá zahŕňa v sebe rekonštrukciu a modernizáciu zdravotného strediska a
zariadenia. P. starostka konštatovala, že má obavy z tohto projektu, lebo nie je zrejmé, kto je
v pozadí. Nie sú jasné a zrozumiteľné podmienky – kritériá pri podávaní zámeru a tiež ďalšie
veci súvisiace s projektom. Povedala, že nie sú jasné pravidlá, napr. kto bude žiadateľom
o NFP. P. Pósa Oto navrhol, že by sa mala vytvoriť nezisková organizácia. Bolo by dobré ale
vopred vedieť, kto a v akom pomere zriadi neziskovú organizáciu. Navrhli nám aj to, že
spoluúčasť nákladov vo výške 5 % oni zaplatia. Keďže ale nie je jasné kto sú tí „Oni“, vidí
v tom p. starostka veľké riziko.
P. starostka informovala poslancov, že obec nie je dobre zapísaná u sprostredkovateľov
NFP, nakoľko sa zachovala nekorektne pri realizácii modernizácie verejného osvetlenia. Pán
starosta Vavrek nedôvodne nespolupracoval a peniaze vybavené pre Obec Rimavská Seč sa
museli vracať. Z uvedeného dôvodu má naša obec veľmi zlý kredit.
Tento rok treba podať len zámer a budúci rok bude vyhodnotenie a treba podať ostatné
náležitosti – prílohy projektu.
Poslanec Pósa : konštatoval, že zo strany predstaviteľov projektu mu bolo povedané, že p.
starostka povedala, že zastupiteľstvo tento zámer neschvaľuje. Ďalej vyzdvihol dôležitosť
projektu a konštatoval, že zdravotné stredisko je v dezolátnom stave a treba skúsiť tento
projekt, predsa 800 tis. Eur – to sú obrovské peniaze na rekonštrukciu, resp. na lekárske
nástroje – vybavenie.
P. starostka chcela mať istotu, že keď podáme projekt, obec sa nezaväzuje na nič, hlavne na
spoluúčasť, resp. nedá do správy zdravotné stredisko spoločnosti, o ktorej nič nevieme.
Posl. Pósa odpovedal, že nebude problém pre obec z 800 tis. Eur 5 % nú vlastnú čiastku, t.j.:
40 tis. Eur nájsť v rozpočte obce.
P. starostka konštatovala, že podľa nej áno, lebo aj pri projekte materská škola sú problémy,
lebo nie sú všetky stavebné práce, resp. materiál obsiahnuté v projektovej dokumentácii, čiže
ani v rozpočte stavby. Dodávateľ už teraz vidí, že sú práce naviac, ktoré neboli uvedené vo
výkaz – výmer a neboli rozpočtované. Treba komunikovať s projektantom, ako sa to mohlo
stať, vyčísliť práce naviac a rozhodnúť o tom, či to obec zaplatí, lebo v opačnom prípade treba
zastaviť stavbu.
Posl. Pósa : ja za to nebudem hlasovať.
P. starostka : treba vyjasniť tieto otázky a zavolať projektanta, Ing. Mátéa, nech vysvetlí
poslancom, prečo sú tieto rozdiely?!
Posl. Gaiblová : som si myslela, že projektant vie, čo robí, čo treba zaprojektovať.
Pos. Pósa povedal, že on vie, že projektant má poistenie na prípad, že urobí nesprávny krok
a vtedy poisťovňa zaplatí náklady naviac.
17,40 hod. Príchod pánov, Pósa Oto a Molnár Peter, ktorí nás oslovili s touto možnosťou
Výzva na rekonštrukciu zdravotného strediska – Rimavská Seč je medzi vybranými
List vlastníctva – záložné právo v prospech Komunálnej banky, neskôr Dexia banka, Prima
banka , LV bude v poriadku, pozerali sme to cez internet, všetko je možné vybaviť.
To je hlavné, že do konca júna treba podať projektový zámer, treba súhlas od obecného
zastupiteľstva k podaniu projektového zámeru. Neskôr vytvoriť neziskovú organizáciu –
ktorými členom budú nejaké osoby od obce, môžu byť poslanci obecného zastupiteľstva,
starosta, lekár – alebo lekári zo zdravotného strediska a od nás niektorí. Peniaze sa môžu
žiadať na rekonštrukciu zdravotného strediska alebo na kúpu lekárskeho vybavenia –

prístrojového zariadenia. Ale percentuálne zloženie financií treba určiť hneď na začiatku.
Bude všetko super – lebo môžu byť len A1 energetická trieda podľa najnovších kritérií a len
obec môže požiadať o projekt a potom sa uzavrie zmluva so zmluvným partnerom prijímateľom všetkých financií bude nezisková organizácia. Teda obec nie je zmluvným
partnerom pre túto dotáciu – ale nezisková organizácia. Potom bude treba rozpočet a tiež 5 %
-ná spoluúčasť, ktorú zaobstaráme my.
P. starostka chcela vedieť, kto za tým stojí, kto dá peniaze na spoluúčasť?
P. Molnár Peter: nezisková organizácia dá tých 5 %, lebo združenie musí disponovať s tými
financiami.
P. starostka sa opýtala, že na aké obdobie, lebo ani to nie je jasné. Ďalej sa informovala, čo
sa stane, keď obec podá žiadosť o projektový zámer a potom si to rozmyslí a odstúpi od
investície?
P. Molnár Peter: všetko je vecou dohody, ale treba čím skôr podať zámer, lebo bez toho sa
nič nedá robiť.
P. starostka sa informovala kto za tým stojí, chcela vedieť meno tej osoby.
P. Molnár Peter: ten pán sa volá Dvorský.
P. starostka chcela tiež vedieť mená tých, ktorí budú členmi neziskovej organizácie.
Ambrúž Zoltán, zástupca starostu dodal, že nezisková organizácia nám vybaví aj lekáreň
a personál do lekárne?
P. Molnár Peter: my garantujeme, že do dvoch mesiacov aj lekáreň bude fungovať! Teraz čo
je najsúrnejšie, treba hrubý rozpočet – treba zavolať – oni pošlú svojich ľudí aby pripravili
rozpočet projektu.
P. starostka sa chcela uistiť, že keď zámer nebude schválený, netreba platiť – obec nemusí
platiť za nič.
P. Molnár Peter: oni garantujú, že všetko bude v poriadku.
P. starostka a prečo ste nás nevyhľadali skôr?
P. Molnár Peter: veď 28. apríla vyšla výzva, potom bol termín na podanie výziev predlžený
a obec s tým nič nestratí, aj pre lekárov to bude ako motivácia, keď pre nich sa kupujú stroje
a prístroje a zariadenie.
Pos. Gál sa informoval, že kto bude majiteľom tých prístrojov a zariadení?
P. Molnár Peter: nezisková organizácia.
Ambrúž Zoltán, zástupca starostu: a čo pri zrušení NO a vôbec koľko rokov musí
fungovať?
Posl. Gálová : 5 – 10 rokov musí fungovať nezisková organizácia?
P. Molnár Peter: bude to všetko podľa najnovších kritérií, trieda A1 – energetická trieda
a zateplenie bude, resp. musí byť minerálna vlna podľa výzvy.
P. Pósa Oto povedal, že aj Rimavská Seč je medzi vybranými a vymenoval obce a mestá, pre
ktorých je možnosť podania zámeru:
Detva, Kokava n./Rimavicou, Hnúšťa, Tisovec, Rimavská Seč, Tornaľa, Jelšava, Revúca,
atď...
Posl. Pósa konštatoval, že v zdravotníctve sú peniaze inde a nie v rekonštrukcii zdravotných
stredísk. A keď nemocnice dostávajú aj milióny, napr. 15 mil. Eur...
Posl. Gál oslovil ostatných a povedal, že je to veľmi dobrá vec pre obec, vyzval všetkých,
aby hlasovali za projekt.
Ambrúž Zoltán, zástupca starostu pripomenul, že v tej budove je aj služobný byt v ktorom
bývajú nájomníci.
P. Molnár Peter: to s tým nesúvisí.
Posl. Gál poznamenal, že potom sa rušia nájomné zmluvy na prenájom priestorov
v zdravotnom stredisku medzi lekármi a obcou. Čo, keď to nebudú chcieť lekári podpísať?
P. Molnár Peter: keď budú zainteresovaní, že dostanú prístroje, tak to vďačne podpíšu.

Posl. Gaiblová sa tiež informovala, že čo, keď si to obec rozmyslí a podá zámer a potom
povie, že ideme do toho samy a netreba nám nezisková organizácia?!
P. Molnár Peter: nevie presne povedať ale sa môže stať, že obec nedostane dotáciu.
Povedal, že všetko je vecou dohody ohľ. neziskovej organizácie.
P. starostka : pokiaľ nás toto dnešné rokovanie k ničomu nezaväzuje, tak podáme zámer,
v tomto volebnom období aj tak nebude vyhodnotený – len v budúcom volebnom období. Je
škoda, že momentálne nevieme, aké prílohy treba presne. Vo výzve je uvedené aj potvrdenie
o tom, že u nás sa nepotvrdila nelegálna práca a toto napr. splniť nevieme.
Posl. Balyová konštatovala, že toto všetko je podľa nej veľmi pekné ale si myslí, že nie je
pravda! Neverí v tom.
Posl. Pósa sa informoval, aké kroky sme urobili za obnovenie stomatologickej ambulancie?
P. starostka odpovedala, že ona oslovila viacerých zubných lekárov, ani jeden nechcel prísť
do Rimavskej Seči. P. starostka záverom pripomenula, že zmluvu o zriadení neziskovej
organizácie treba veľmi dobre preštudovať, najlepšie by bolo tým poveriť advokáta.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje predloženie zámeru na výzvu : IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie bolo prijaté
P. starostka : všetko závisí od toho, ako bude formulovaná zmluva a kto bude v neziskovej
organizácii.
Posl. Pósa: v zdravotníctve vydávajú licencie – keď nebude lekár, darmo budeme mať krásne
zrekoštruovanú budovu
P. starostka záverom konštatovala, že sa bojí tejto rekonštrukcie, nepáči sa jej tento projekt,
ani ľudia, ktorí sa s tým zaoberajú! Vyhlásila, že ona v tejto veci nič nepodpíše, nech určia
poslanca, ktorý bude za obec podpisovať.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje prerušenie zasadnutia OZ a pokračovanie zasadnutia dňa 28.06.2018
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté

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

Posl. Gál povedal, že chce vedieť o všetkých krokoch ohľ. projektu zdravotného strediska.
P. starostka odpovedala, že nebude sama rozhodovať, chce niekoho ustanoviť – niektorého
poslanca chce poveriť s podpísaním zmluvy.
K bodu 16. Záver
Nakoľko sa vyčerpali všetky body rokovania, p. starostka poďakovala všetkým za prítomnosť
a rokovanie OZ o 18,40 hod. ukončila.
Zapísala: Mgr. Mária Simonová

Bc. Dubovická Šóšiková Andrea
prednostka obce

PhDr. Stubendek Márta
starosta obce

Overovatelia:

Ambrúž Zoltán

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

Favretó Eugen

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

Použité skratky:
napr.
OZ
HKO
posl.
p. starostka
ohľ.
Ocú
ZŠ
MŠ
OR

napríklad
obecné zastupiteľstvo
hlavný kontrolór obce
poslanec
pani starostka
ohľadne
obecný úrad
základná škola
materská škola
obecná rada

ŠR
PO
FO
KO
VK
ŠKD
ŠJ
NFP
NO

školská rada
právnická osoba
fyzická osoba
komunálny odpad
výberové konanie
školský klub detí
školská jedáleň
nenávratný finančný príspevok
nezisková organizácia

Použité cudzie výrazy:
Absentujúci

chýbajúci

Pokračovanie zápisnice
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč
konaného dňa 28. 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

PROGRAM:
1. Procedurálne otázky
a. / Určenie zapisovateľa
b. / Určenie overovateľov zápisnice
c. / Voľba návrhovej komisie
d. / Schválenie programu rokovania
2. Prejednanie výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód
výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8
3. Záverečný účet za rok 2017
zo dňa 17.03.2014
4. Rôzne
5. Záver

Prezenčná listina zo zasadnutia OZ tvorí prílohu zápisnice
P. starostka úvodom oznámila poslancom, že ohľ. projektu zdravotného strediska dostala email od predstaviteľov projektu, že z dôvodu nelegálneho zamestnávania sa obec nemôže
uchádzať o tento projekt o NFP.
Posl. Gaiblová žiadala o slovo a začala komentovať a rozoberať záverečný účet obce...
Do rokovacej miestnosti vstúpil Ing. Máté Barnabáš a posl. Gál František a Gálová Mária
o 14,10 hodine.
P. starostka dala slovo p. Ing. Mátému, aby vysvetlil nezrovnalosti v projekte – materská
škola.
Ing. Máté Barnabáš: úvodom načrtol problematiku projektovania rekonštrukcie materskej
školy. Bola vypísaná výzva a boli tam určité kritériá, ktorým bolo treba vyhovieť, lebo len tak
sme sa mohli uchádzať o projekt. V rámci kritérií tam boli určité kvóty, ktoré bolo treba
presne dodržiavať. Bolo treba veľmi rýchlo konať, lebo sme nestihli podať projekt, teda bolo
treba veľmi rýchlo vypracovať projektovú dokumentáciu. Obec im poskytla starú projektovú

dokumentáciu z výstavby MŠ a do priestorov materskej školy ísť pozrieť konkrétny stav už
nestihli. Dostali teda starú projektovú dokumentáciu ešte z času za socializmu a potom sa
zistilo, že terajšia situácia je iná, je tam nezhoda medzi projektom a skutočnosťou.
Muselo sa tak špekulovať, aby obec mohla požiadať o dotáciu, ale bolo treba s tým rátať, že
tieto odlišnosti, o ktorých dopredu nevedeli treba riešiť – ako napr. komín, vyrovnanie
podlahových krytín, nefunkčnosť výťahu na nosenie jedla ...
Záverom p. Ing. Máté povedal, že budúci týždeň prídu pomerať skutočný stav a bude druhé
kolo projektu, kde bude možnosť požiadať o tieto zmeny.
Poslanci p. Ing. Mátému položili viacerých otázok, ako :
Bol dodaný ten istý projekt, s ktorým sa teraz išlo do projektu?
Prečo neboli pozrieť priestory v materskej škole?
Prečo nevedeli o nefunkčnosti výťahu?
Pri projektovaní je určitá rezerva, či v rámci tej rezervy je možnosť tieto práce naviac
vyhospodáriť?
Ing. Máté : áno, bol ten istý projekt, neboli v priestoroch MŠ, ako už úvodom povedal
z dôvodu časovej tiesne, nevedeli o nefunkčnosti výťahu, nakoľko tam neboli a nevideli, teraz
už tak neprojektujú, nie je rezerva v projekte, ako to bolo v socializme.
Posl. Gálová: a ako možno robiť projekt takto, keď ste nevideli budovu- priestory budovy.
A je tam ešte možnosť vzájomného započítavania daní – DPH.
Ing. Máté: Pri projektovaní sa nevedelo, že výťah, ktorým by sa nosilo jedlo je nefunkčný.
Treba vymeniť priestory, jedáleň dať na prízemie a spálne budú na poschodí.
Posl. Gaiblová tiež vyzdvihla vzájomné započítavanie DPH.
Ing. Máté – áno, je takáto možnosť, keď sú obidve strany platiteľmi DPH, ale obec nie je
platiteľom DPH, táto možnosť by mohla fungovať len vety, keby aj obec bola platiteľom
DPH...
Poslanci sa vyhovárali na to, že v decembri, keď obec dostala financie od BGA sme mohli
vedieť, že budú problémy s projektom.
P. starostka : 19.12 2016 prebrala funkciu a tiež úrad a o dva dni bolo treba podať projekt.
Za tie dva dni nemohla vedieť, že projektová dokumentácia nezahŕňa všetky potrebné položky
k prístavbe a budú tu náklady naviac, ktoré nie sú zahrnuité v žiadosti o dotáciu. Ona si
myslela, že obec dala vypracovať takú PD, v ktorej sú zahrnuté všetky položky a celkové
náklady stavby. V tom čase ju na to nikto neupozornil, že PD nezodpovedá skutočnosti.
Ing. Máté nie je ešte uzavretá 2. etapa, ešte nie sú všetky finančné prostriedky rozdelené,
aspoň mám také informácie ...
P. starostka pripomenula, že ona má také informácie, že môžeme požiadať o zvyšné –
chýbajúce financie, v rámci korektného odôvodnenia tejto situácie a na základe rozpočtu na
chýbajúce položky.
Posl. Pósa povedal, že treba túto situáciu rozobrať na 2 časti:
Stará budova –
Nové priestory –
Chýbajúce práce –
1 Dotácia na verejnú správu
2 Dotácia pre cirkevné účely
Ing. Máté aj predtým sa vedelo, že budú práce naviac, ako prístavba – jedáleň, výškové
rozdiely, chýbajúci komín, zbúranie jestvujúceho komína a iné, ale pri podávaní žiadosti na
Ministerstvo školstva SR bola stanovená maximálna možná suma, ktorú môže obec žiadať.
Preto sa stanovilo aj to, že v novej časti bude 40 detí, aby dotácia bola čo najvyššia. Vtedy
vedenie obce povedalo, že aspoň nejakú dotáciu obec dostane a náklady za práce, ktoré nie sú
v PD zahrnuté sa potom uhradia ...

P. starostka pripomenula, že túto situáciu bude treba riešiť, buď jedným alebo druhým
spôsobom, to sa uvidí pri konkretizovaní – keď prídu budúci týždeň priestory a práce naviac
konkretizovať a pomerať.
Posl. Gálová pripomenula, že čo bude, keď prídu na kontrolu z BGA? Nebude to potom
problém pre nich, že budú určité zmeny, nebude to podľa pôvodného projektu?
P. starostka odpovedala, že teraz už nejde o kvótu podľa počtu detí, ale sú iné kritériá.
Posl. Balyová poznamenala, že aj v Chrámci sa robí tento projekt a len teraz sa robí
projektová dokumentácia a robia to tiež vo firme p. Ing. Mátéa.
Posl. Gál sa opýtal p. Ing. Mátéa, že koľkokrát sa stáva, že sú problémy s projektom?
Kritizoval, že sme vybrali dodávateľa s najnižšou ponukou, lebo sa stáva to, čo sa stalo pri
oprave strechy domu smútku. U nás s tým máme zlé skúsenosti, ako to spomínal predtým
v prípade oprave strechy domu smútku.
Ing. Máté tiež bol toho názoru, že nie vždy je najlepšie vybrať najnižšiu ponuku.
P. starostka poďakovala p. Ing. Mátému za ústretovosť, že k nám prišiel o ozrejmil
poslancom projektovanie MŠ a vyprevadil p. Ing. z rokovacej miestnosti.
K bodu 3. Záverečný účet
Posl. Gaiblová vysvetľovala a komentovala jednotlivé časti záverečného účtu Obce
Rimavská Seč za rok 2017 a to:
Podľa nej sú nezrovnalosti v bežných príjmoch,
- Záverečný účet má byť vypracovaný v zmysle finančných výkazov systému RISSAM
- Chýba úver v príjmovej časti vo výške 200 tis. Eur
Posl. Gálová povedala, že v máji bol audit a HKO tvrdila niečo iné.
P. starostka povedala, že v máji sme ešte nemali oficiálnu audítorskú správu.
Posl. Gál chcel vedieť, prečo nie je prítomná hlavná kontrolórka obce na zasadnutí?
P. starostka oznámila, že p. HKO chýba ospravedlnene, je na školení hlavných kontrolórov
v Bratislave.
Posl. Gaiblová povedala, že nebudú Záverečný účet Obce Rimavská Seč za rok 2017
schvaľovať ani s výhradami, a tieto nezrovnalosti bude hlásiť na generálnu prokuratúru.
Ing. Petriková Erika, účtovníčka obce začala pekne za radom odsúhlasovať a vysvetľovať
jednotlivé čísla záverečného účtu podľa jednotlivých kapitol.
Posl. Pósa oznámil, že komisia finančná, rozpočtová a podnikateľská sa tiež zaoberala so
Záverečným účtom Obce Rimavská Seč za rok 2017 na svojom zasadnutí. Konštatoval však,
že komisia nebola uznášaniaschopná, dvaja členovia komisie rokovanie opustili, lebo
nedostali niektoré materiály a preto nedali stanovisko k záverečnému účtu. Avšak s p.
účtovníčkou prekonzultovali a prerokovali jednotlivé časti rozpočtu – záverečného účtu
a využili prítomnosť zodpovedných, aby predniesli pripomienky k návrhu záverečného účtu
ako aj k správe audítora.
Posl Pósa ohľ. auditu navrhoval vypracovať geometrické plány, kde sú problémy s budovami
obce. Za rok 2017 boli vykonané opravy – korekcie záverečného účtu - účtovníctva podľa
vnútorných dokladov – navrhujú tieto doklady pridať k záverečnému účtu ako prílohu.
- Chýba prijatý úver vo výške 200 tis. Eur
- Chýba časť splátok úveru
- Zmena stavu fin. prostriedkov o 115 tis. Eur
- ŠJ 85 tis. Eur
Tieto body a čísla v poznámke posl. Pósa navrhuje dať k správe ako prílohu.
Posl. Gálová sa informovala ohľ. plnenia uznesenia OZ 17/2018 – schválenie dotácie pre OZ
Občiansky a podnikateľský spolok ?
P. starostka odpovedala, že zmluva pre OZ je vypracovaná.
Posl. Gaiblová povedala, že 90 tis. Eur chce vidieť na rezervnom fonde.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce Rimavská Seč za
rok 2017 vypracované v zmysle § 18 f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Hlasovanie :
Za :

5 poslancov, Ambrúž, Favretó, Bálint, Gálová, Pósa

Proti :
Zdržali sa :
Nehlasovali :
Neprítomní pri hlasovaní :

2 poslanci, Baiblová, Balyová
2 poslanci, Gál, Kubíková
0
0

Uznesenie bolo prijaté
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie informáciu komisie finančnej, rozpočtovej a podnikateľskej
k záverečnému účtu obce Rimavská Seč za rok 2017
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržali sa :
Nehlasovali :
Neprítomní pri hlasovaní :

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

Uznesenie bolo prijaté
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie správu audítora za rok 2017
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržali sa :
Nehlasovali :
Neprítomní pri hlasovaní :

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

Uznesenie bolo prijaté
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje Záverečný účet Obce Rimavská Seč a celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie :

Za :

0 poslancov,

Uznesenie nebolo prijaté
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Konštatuje, že HKO vo svojom stanovisku k zisteniam nenavrhla žiadne opatrenia
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržali sa :
Nehlasovali :
Neprítomní pri hlasovaní :

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

Uznesenie bolo prijaté
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 10 % - 3648.- €
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržali sa :
Nehlasovali :
Neprítomní pri hlasovaní :

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

Uznesenie nebolo prijaté
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje Záverečný účet obce Rimavská Seč a celoročné hospodárenie s výhradami
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržali sa :
Nehlasovali :
Neprítomní pri hlasovaní :

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

Uznesenie nebolo prijaté
P. starostka povedala, že takýto postoj poslancov k rozpočtu ako aj k Záverečnému účtu
Obce Rimavská Seč hodnotí veľmi negatívne.
Posl. Pósa odpovedal, že tieto veci treba dať do poriadku.

P. starostka záverom dodala, že už aspoň stokrát upozorňovala poslancov, že podľa
Rokovacieho poriadku svoje námietky, pripomienky, resp. doplňujúce návrhy každý nech
podáva písomne!
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie plnenie rozpočtu Obce Rimavská Seč za rok 2017
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržali sa :
Nehlasovali :
Neprítomní pri hlasovaní :

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

Uznesenie nebolo prijaté
K bodu 4. Rôzne
P. starostka podala krátku informáciu o priebehu prístavby materskej školy, ako sme
vypočuli stanovisko Ing. Máté Barnabáša v úvodnej časti rokovania OZ.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie informáciu o priebehu prístavby MŠ
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržali sa :
Nehlasovali :
Neprítomní pri hlasovaní :

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

Uznesenie bolo prijaté
Zabezpečenie zariadenia do novovytvorených priestorov MŠ
P. starostka informovala poslancov o potrebnosti zabezpečenia zariadenia – nábytku do
novovytvorených priestorov – nových tried materskej školy. S riaditeľkou MŠ
prekonzultovali túto problematiku a cez internetový portál vybrali najzákladnejšie potrebné
veci do tried materskej školy, avšak treba objednať veci čím skôr, lebo je 2,5 mesačná
dodacia lehota a začiatok školského roka bude 01. septembra, vyučovať sa
v novovytvorených priestoroch MŠ bude najneskôr od 01. októbra 2018.
Posl. Gál povedal, že riaditeľka škôlky nech predloží poslancom vyžiadaný ponukový list od
viacerých dodávateľov.
Posl. Pósa sa prikláňal k návrhu posl. Gála a navrhol kúpu zariadenia schváliť.
Posl. Gaiblová navrhla pripraviť zmenu rozpočtu a potom odsúhlasiť kúpu nábytku do
škôlky.
Posl. Gálová navrhla objednať nábytok.
P. starostka povedala, že učiteľky škôlky vedia, kde treba kupovať nábytok do MŠ.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zabezpečenie zariadenia do novovytvorených priestorov v MŠ do 11 000.- Eur

Hlasovanie :
Za :

Proti :
Zdržali sa :
Nehlasovali :
Neprítomní pri hlasovaní :

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

Uznesenie bolo prijaté
Nezákonne umiestnený odpad – odstránenie čiernych skládok odpadu
P. starostka bola vyzvaná z OÚ, odboru životného prostredia Rimavská Sobota o podpísanie
zápisnice z miestneho šetrenia nezákonne umiestneného odpadu – ako to už spomínala aj na
predošlom rokovaní OZ. Na základe skutočnosti, že niektorí poslanci sa telefonicky
informovali na úrade v Rimavskej Sobote o pravdivosti týchto údajov, p. starostka zápisnicu
nepodpísala a žiada stanovisko poslancov OZ. Pri nezákonne umiestnenom odpade v obci je
postup nasledovný:
- Okresný úrad, odbor životného prostredia zistí nezákonne umiestnený odpad – podá podnet,
- Polícia prešetruje, kto je majiteľom odpadu, ak nezistí, obec musí odpratať – zlikvidovať
nezákonne umiestnený odpad – presne toto chceli predísť aj v roku 2015 a táto situácia sa
zopakuje aj teraz.
T. zn., že p. starostka nepodpísala zápisnicu a žiada o stanovisko OZ.
Posl. Gálová zdôraznila, že tu by bol dobrý kamerový systém, lebo by videli, kto vysypal
odpad a mohli by dotyčného pokutovať.
P. starostka upriamila pozornosť na zákon o ochrane osobných údajov.
Posl. Gál poznamenal, že keby sme nemuseli odpratať nelegálny KO za 30 tis. €, mohli sme
peniaze použiť na niečo iné.
Posl. Pósa navrhol brať na vedomie obsah zápisnice, úrad aj tak bude postupovať podľa
zákona.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
- Berie na vedomie obsah zápisnice OÚ – ŽP z miestneho šetrenia nezákonne
umiestneného odpadu,
- Doporučuje, aby OÚ, odb. ŽP postupoval podľa § 15, odst. 3 – 17, zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch
Hlasovanie :
Za :

Proti :
Zdržali sa :
Nehlasovali :
Neprítomní pri hlasovaní :

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

Uznesenie bolo prijaté
Zmena rozpočtu Základnej školy – Alapiskola Rimavská Seč
P. starostka navrhla schváliť zmenu rozpočtu Základnej školy – Alapiskola Rimavská Seč
podľa predloženého návrhu školy – tento návrh bol prerokovaný v Rade školy pri ZŠ –
Alapiskola Rimavská Seč.
Posl. Pósa ako technickú pripomienku uviedol, že schválený rozpočet – /zmena/ nie je
totožný so schváleným rozpočtom obce – treba tieto veci vykonzultovať..
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zmenu rozpočtu ZŠ – Alapiskola Rimavská Seč podľa predloženého návrhu
školy,
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržali sa :
Nehlasovali :
Neprítomní pri hlasovaní :

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

Uznesenie bolo prijaté
Pridelenie prázdneho sociálneho nájomného bytu, súp. číslo 490
P. starostka úvodom uviedla, že nakoľko komisia sociálna, bytová a verejného poriadku
nemala predsedu, dlho nezasadala a nahromaždilo sa veľa žiadostí o pridelenie bytu. Na
minulom rokovaní OZ sa stal predsedom komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku
poslanec Favretó.
Favretó Eugen, predseda komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku oznámil
poslancom, že komisia zasadala a zhodli sa v tom, že z troch uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky – nemajú dlhy voči obci, nebudú nikoho uprednostňovať, nech obecné
zastupiteľstvo rozhodne o tom, komu pridelí prázdny sociálny nájomný byt.
Poslanci sa zhodli v tom, že o pridelení sociálneho nájomného bytu budú hlasovať tajne
a poprosili prítomných občanov, ako aj zapisovateľku, aby opustili rokovaciu sálu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Na základe doporučenia komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku schvaľuje
tajným hlasovaním pridelenie prázdneho bytu so súp. číslom 490 pre uchádzača s č. 4.,
podľa prílohy.
Prenájom budovy
P. starostka uviedla, že poslanec Gál vo svojej žiadosti /ktorú doručil počas zasadnutia/
žiada OZ o odsúhlasenie prenajatia štyroch garážových priestorov v areáli OSIVA
v Rimavskej Seči na uskladnenie obilia počas žatevných prác na dobu od 01.07.2018 do
31.08.2018. P. starostka upozornila na skutočnosť, že v zmysle § 9 a/, ods. 6, písm. b/ a písm.

g/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí poslancovi a ani osobe jemu blízkej nemôže byť
poskytnutý nájom obecného majetku. Zároveň v zmysle § 9 a/, ods. 2 citovaného zákona obec
zverejní najskôr zámer predaja majetku, pričom toto ustanovenie sa použije v zmysle ods. 9 aj
na prenájom majetku.
Napriek tomu na základe dohody medzi poslancami dospeli k záveru, že prenájom
odsúhlasia pre Ing. Győry Tibora.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje dočasný prenájom budovy garážových priestorov v areáli Osiva pre Ing.
Győry Tibora za 50.- €/mesiac
Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržali sa :
Nehlasovali :
Neprítomní pri hlasovaní :

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

K bodu 5. Záver
Nakoľko sa vyčerpali všetky body rokovania, p. starostka poďakovala všetkým za prítomnosť
a rokovanie OZ o 18,00 hod. ukončila.
Zapísala: Mgr. Mária Simonová

Bc. Dubovická Šóšiková Andrea
prednostka obce

PhDr. Stubendek Márta
starosta obce

Overovatelia:
Ambrúž Zoltán

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

Favretó Eugen
Použité skratky:

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

napr.
OZ
HKO
posl.

napríklad
obecné zastupiteľstvo
hlavný kontrolór obce
poslanec

p. starostka
p. prednostka
ohľ.
Ocú
ZŠ
MŠ
OR
ŠR
PO
FO
KO
VK
ŠKD
ŠJ
PhDr.
JUDr.
Mgr.
Bc.
NFP
PD
DPH
BGA
RISSAM
OÚ ŽP

pani starostka
pani prednostka
ohľadne
obecný úrad
základná škola
materská škola
obecná rada
školská rada
právnická osoba
fyzická osoba
komunálny odpad
výberové konanie
školský klub detí
školská jedáleň
doktor filozofických vied
doktor právnych vied
magister
bakalár
nenávratný finančný príspevok
projektová dokumentácia
daň z pridanej hodnoty
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu
Okresný úrad, odbor životného prostredia

Použité cudzie výrazy:
Absentujúci

chýbajúci

