ZÁPISNICA

zo zasadnutia

Obecného zastupiteľstva

Obce Rimavská Seč

zo dňa 13. septembra 2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč
konaného dňa 13. septembra 2018
Prítomní :

PhDr. Stubendek Márta, starosta obce
Poslanci obecného zastupiteľstva :
Ambrúž Zoltán, Bálint Imrich, Favretó Eugen, Gál František,
Gálová Mária, 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 projektu prístavby MŠ
3. Záver
Prezenčná listina zo zasadnutia OZ tvorí prílohu zápisnice
K bodu 1. Procedurálne otázky
Rokovanie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč o 13,10 hod. otvorila a viedla PhDr.
Stubendek Márta, starostka obce. Privítala všetkých prítomných,
poslancov obecného
zastupiteľstva a Ing. Barnabáša Mátéa, projektanta projektu materskej školy a Bc. Dubovickú
Šóšikovú Andreu, prednostku Ocú. Konštatovala, že počet prítomných poslancov je 6,
chýbajú poslanci Mária Balyová, Beáta Gaiblová a Katarína Kubíková a preto OZ je
uznášania schopné.
Za zapisovateľku PhDr. Stubendek Márta, starostka určila Mgr. Simonovú Máriu, za
overovateľov zápisnice určila poslancov: Favretó Eugena a Bálint Imricha.
Do návrhovej komisie PhDr. Stubendek Márta, starostka obce navrhla poslancov Gálovú
Máriu a Gála Františka.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Volí návrhovú komisiu v zložení : Gálová Mária
Gál František
Hlasovanie :
Za:
6 poslancov, Ambrúž, Bálint, Favretó, Gál,
Gálová, 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 projektu prístavby
materskej školy.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje program rokovania podľa návrhu starostky nasledovne:
1. Procedurálne otázky
a. / Určenie zapisovateľa
b. / Určenie overovateľov zápisnice
c. / Voľba návrhovej komisie
d. / Schválenie programu rokovania
2. Prejednanie projektu prístavby MŠ
3. Záver
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

6 poslancov, Ambrúž, Bálint, Favretó, Gál,
Gálová, Pósa
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 2. Prejednanie projektu prístavby NŠ
P. starostka úvodom oznámila, že rozpočet na materskú školu je hotový a je konečný, je
v tom aj prerobenie starej budovy. Nebude výťah, bolo treba zväčšiť jedáleň na 50 m² - podľa
platných noriem. Obedovanie detí bude prebiehať na 2 turnusy. Projekt – rozpočet, potrebný
pre dokončenie materskej školy je hotový, a porosila Ing. Mátéa, aby vysvetlil poslancom
rozpočet.
P. Ing. Máté detailne vysvetlil poslancom jednotlivé položky vyhotoveného rozpočtu. Na
Hygiene prerokovali situáciu materskej školy s p. Dr. Bérešovou a zhodli sa v tom, že nebudú
2 jedálne ale bude 1 väčšia jedáleň. Tým pádom výťah už nie je potrebný, čo je značný
mínusový rozdiel rozpočtu - cca 30 tis. Eur. Konečná suma rozpočtu je 45 240.- Eur bez dane
a 54 288,64 Eur s daňou. Za nevykonané práce – na zmenené dispozície je – 6086,24 Eur.
Poslanci dotazovali niektoré položky rozpočtu, ako –
Posl. Gálová sa informovala, či sú tu a či môže vidieť obidva projekty - starý aj nový projekt?
P. Ing. Máté odpovedal, že sú tu projekty, a dal ich poslankyni Gálovej k nahliadnutiu.
Posl. Pósa dotazoval práce – búranie telesa a búranie komínových priečok –
P. Ing. Máté vymenoval presne podľa jednotlivých položiek rozpočtu cenu za dotazované
práce v sume 479.- Eur
Posl. Gál povedal, že mali sme skôr uvažovať o týchto zmenách a nie teraz pred dokončením
prístavby.
P. starostka odpovedala, že pôvodný rozpočet materskej školy bol pripravený v roku 2015
a ona nebola informovaná o jednotlivých položkách rozpočtu, resp. o tom, že niektoré
položky nie sú zahrnuté do rozpočtu!

Posl. Pósa sa informoval, či máme nádej na získanie týchto finančných prostriedkov, ktoré
potrebujeme naviac k dokončeniu materskej školy z Maďarska?
P. Ing. Máté povedal, že má také informácie, že sú tam ešte určité rezervy – finančné
prostriedky.
P. starostka navrhla znenie uznesenia nasledovne:
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
a/ Schvaľuje uzavretie Dodatku k Zmluve č. 02032018 na základe dodatku k pôvodnému
rozpočtu k projektu Rozšírenie Materskej školy Rimavská Seč
Poslanci sa dohodli, že budú hlasovať o každom bode osobitne
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

5 poslancov, Ambrúž, Bálint, Favretó,
Gálová, Pósa
0
0
0
1 poslanec Gál /poslanec pred hlasovaním opustil miestnosť/

Uznesenie bolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
b/ Doporučuje podať žiadosť o dotáciu na Úrad vláídy Maďarska na základe dodatku
k rozpočtu vo výške 54 288,64 Eur s DPH
Poslanci sa dohodli, že budú hlasovať o každom bode osobitne
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

5 poslancov, Ambrúž, Bálint, Favretó,
Gálová, Pósa
0
0
1 poslanec Gál
0

Uznesenie bolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
c/ Berie na vedomie dobropis vo výške 6 086,24 Eur z pôvodného rozpočtu za
nerealizované práce
Hlasovanie :
Za:
Proti:

5 poslancov, Ambrúž, Bálint, Favretó,
Gálová, Pósa
0

Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

0
1 poslanec Gál
0

Uznesenie bolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
d/ Schvaľuje v prípade neúspešného uchádzania o dotáciu zvýšené náklady spojené
s projektom Rozšírenie Materskej školy Rimavská Seč zapracovať do výdavkovej časti
rozpočtu obce
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

4 poslancov, Ambrúž, Bálint, Favretó, Pósa
1 poslanec Gálová
0
1 poslanec Gál
0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 3. Záver
Nakoľko sa vyčerpali všetky body rokovania, p. starostka poďakovala všetkým za prítomnosť
a rokovanie OZ o 14,30 hod. ukončila.
Zapísala: Mgr. Mária Simonová

Bc. Dubovická Šóšiková Andrea
prednostka obce

PhDr. Stubendek Márta
starosta obce

Overovatelia:

Favretó Eugen

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

Bálint Imrich

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

Použité skratky:
napr.
OZ
HKO
posl.
p. starostka
ohľ.
Ocú
ZŠ
MŠ
OR
ŠR
PO
FO
KO
VK
ŠKD
ŠJ
NFP
NO

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
nenávratný finančný príspevok
nezisková organizácia

Použité cudzie výrazy:
Absentujúci

chýbajúci

