ZÁPISNICA

zo zasadnutia

Obecného zastupiteľstva

Obce Rimavská Seč

zo dňa 29. októbra 2018
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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč
konaného dňa 29. októbra 2018
Prítomní :
PhDr. Stubendek Márta, starosta obce
Poslanci obecného zastupiteľstva :
Ambrúž Zoltán, Favretó Eugen, Kubíková Katarína, Gaiblová Beáta, Balyová Mária,
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 stavu stavby „Rozšírenie Materskej školy v Rimavskej Seči“ a jej financovania
a informácia o likvidácii stavebného odpadu
3. Prejednanie petície
4. Záver
Prezenčná listina zo zasadnutia OZ tvorí prílohu zápisnice
K bodu 1. Procedurálne otázky
Rokovanie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč o 14,00 hod. otvorila a viedla PhDr.
Stubendek Márta, starostka obce. Privítala všetkých prítomných,
poslancov obecného
zastupiteľstva Bc. Dubovickú Šóšikovú Andreu, prednostku Ocú. Konštatovala, že počet
prítomných poslancov je 8, chýba poslanec Bálint Imrich a preto OZ je uznášania schopné.
Poslankyňa Gaiblová oznámila, že poslanec Bálint príde neskôr.
Za zapisovateľku PhDr. Stubendek Márta, starostka určila Mgr. Simonovú Máriu, za
overovateľov zápisnice určila poslancov: Ambrúž Zoltána a Kubíkovú Katarínu.
Do návrhovej komisie PhDr. Stubendek Márta, starostka obce navrhla poslancov: Favretó
Eugen a Gál František.
Poslankyňa Gálová mala pozmeňujúci návrh Do návrhovej komisie navrhla poslancov: Gál František a Pósa Zoltán.
Najprv sa hlasovalo o pôvodnom návrhu starostky:
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Volí návrhovú komisiu v zložení : Gál František
Favretó Eugen
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Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

2 poslancov, Ambrúž, Favretó,
6 poslancov, Gál, Gálová, Balyová, Gaiblová, Kubíková, Pósa
0
0
0

Uznesenie nebolo prijaté
Návrh na uznesenie podľa návrhu posl. Gálovej:
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Volí návrhovú komisiu v zložení : Gál František
Pósa Zoltán
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie bolo prijaté
PhDr. Márta Stubendek, ďalej len p. starostka obce, predložila návrh programu rokovania
a konštatovala, že dnešné rokovanie je zvolané na podnet 6 poslancov OZ z dôvodu
prejednania stavu stavby „Rozšírenie Materskej školy“ v Rimavskej Seči a jej financovania
a informáciu o likvidácii stavebného odpadu.
Poslanec Pósa poznamenal, že na pozvánke na dnešné rokovanie nebolo vyznačený príslušný
§ zákona, rokovanie bolo zvolané podľa § 13 a poslanci žiadali zvolať rokovanie podľa § 12.
Poslankyňa Gálová žiadala rozšíriť program o bod rôzne – aby sa rokovalo o podanej
žiadosti poslanca Gála.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje program rokovania podľa návrhu poslankyne Gálovej – pôvodný program
rozšíriť o bod rôzne :
1. Procedurálne otázky
a. / Určenie zapisovateľa
b. / Určenie overovateľov zápisnice
c. / Voľba návrhovej komisie
d. / Schválenie programu rokovania
2. Prejednanie stavu stavby „Rozšírenie Materskej školy v Rimavskej Seči“ a jej financovania
a informácia o likvidácii stavebného odpadu
3. Prejednanie petície
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4. Rôzne
5. Záver
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 2. Prejednanie stavu stavby „Rozšírenie Materskej školy v Rimavskej Seči“ a jej
financovania a informácia o likvidácii stavebného odpadu – v zmysle návrhu 6 poslancov
P. starostka chcela vedieť, prečo poslanci žiadali zvolať dnešné rokovanie, čo konkrétne
chcú vedieť ohľ. stavby materskej školy?
Posl. Gálová sa informovala, či rokovala vo veci materskej školy a či sa podarilo p. starostke
získať zvyšné financie na materskú školu?
P. starostka oznámila, že rekonštrukcia je ukončená, že rokovala o získavaní ďalších
finančných prostriedkov v Maďarsku. Dostala sľub, že dostaneme financie, ale je otázne, že
presne kedy, koncom tohto roka alebo už len v budúcom roku, resp. v rámci rozpočtu BGA
III. Ďalej p. starostka upriamila pozornosť poslancov na skutočnosť, že nech počítajú tie
financie, ktoré získali oni a mali by sa zaoberať s tými finančnými prostriedkami, ktoré získali
v uplynulom období – ale tie prostriedky netreba počítať, lebo je to 0.
Poslanci vymenovali niektoré projekty, ktoré získali, ako:
- Projekt zberný dvor – ktorý p. starostka údajne vrátila
- Financie na opravu telocvične školy – ktoré škola vrátila, že sú nepotrebné
- Financie na opravu cesty pri sociálnych bytoch
P. starostka vysvetlila, že projekt Zberný dvor sa preto nerealizoval, lebo ÚVO zrušilo
výberové konanie na dodávateľa
Projekt oprava telocvične –
Oprava cesty pri sociálnych bytoch – cesta bola urobená z vlastných financií, v rámci projektu
obec dostala len 15 tis. Eur, ktoré financie nevystačili ani na polovicu
Kúpa budovy Osivo za 32 tis. Eur –
Ďalej p. starostka oznámila, že bola podaná sťažnosť na obec, s priloženými fotografiami
o nelegálnej skládke, na ktorom bol údajne stavebný materiál z rekonštrukcie materskej školy
– bola tu kontrola z krajskej inšpekcie životného prostredia z Banskej Bystrice, kde žiaden
stavebný materiál z rekonštrukcie nenašli, bol tam však iný materiál – ako váľky a kukuričné
stonky.
Posl. Gál tvrdil, že nech p. starostka nemyslí, že on tam tie kukuričné stonky vyniesol. Ďalej
posl. Gál odpovedal, že je to čudné, že tam kontrola nenašla uvedený stavebný odpad, keď je
to však tak, nech p. starostka oznámi meno kontrolóra, dajú podnet na prešetrenie...
P. starostka povedala, že je veľmi smutné, že niektorí poslanci majú k jednotlivým otázkam
takýto postoj! Kontrola z kraja prišla na podnet poslancov, a bude pre nás problém, keď obec
dostane pokutu, pričom nelegálne uložený odpad aj tak musíme odstrániť.
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Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie informatívnu správu o stave stavby „Rozšírenie Materskej školy
v Rimavskej Seči“
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie nebolo prijaté
K bodu 3. Prejednanie petície
P. starostka úvodom informovala poslancov, že na obecný úrad 19. októbra 2018 bola
doručená “Petícia za vyhlásenie miestneho referenda v obci Rimavská Seč o odvolaní starostu
obce, zloženie petičného výboru: Gabriel Buša, MVDr. Rudolf Smriga, Jozef Gaibl.
Ďalej p. starostka informovala poslancov, že v čase doručenia petície bola práceneschopná.
Zamestnanec podateľne petíciu zaevidoval a postupoval v zmysle Záväzného poriadku č. 1
vybavovania petícií obcou Rimavská Seč.
Poslanci nesúhlasili s postojom zamestnancov obce.
Poslanec Pósa vyzdvihol, že zákon je silnejší, ako poriadok obce, treba postupovať v zmysle
zákona.
P. starostka si všimla, že poslanci majú už vopred pripravený návrh na uznesenie
s konkrétnymi údajmi o počte neuznaných podpisov a povedala, že si myslí, že poslanci majú
perfektne preštudovanú petíciu, keď majú presné čísla aj o tom, že koľko podpisov na petícii
je neplatných.
V miestnosti sa stal rozruch a občania začali vykrikovať, že oni boli uvedený do omylu. Oni
podpisovali za kandidatúru nezávislého kandidáta v komunálnych voľbách, niektorí zas
tvrdili, že za odvolanie poslancov obecného zastupiteľstva, iní tvrdili, že oni podporovali
kandidatúru nezákonne kandidovaných, ktorí neboli zaregistrovaní miestnou volebnou
komisiou. Žiadali od nich podporu kandidatúry. Niektorí kričali, že sú zvedaví, či sa tam ich
meno nachádza, lebo nič nepodpisovali. Niektorí kričali na p. poslankyňu Gaiblovú, že im za
jeden podpis núkala prášok na pranie.
Poslanec Pósa vyzdvihol, že nech p. prednostka urobí poučenie poslancov.
P. starostka sa informovala, že kedy bude 1. zasadnutie petičnej komisie?
Poslankyňa Gaiblová odpovedala, že teraz po prestávke.
Poslanec Pósa povedal občanom, že keď niekto má obavy, že neprávom sa jeho meno
nachádza na petičnom hárku, tak nech sa obráti na obecný úrad.
V zasadacej miestnosti bol veľký rozruch, prítomní občania pripomienkovali, že zbierateľom
petície boli uvedení do omylu.
Gaibl Jozef hádam nebudete tu len vy cigáni rozkazovať!/ a opustil rokovaciu miestnosť/.
P. starostka navrhla ísť ďalej programovým bodom rôzne a potom p. prednostka odovzdá
petíciu komisie na preverenie, ktorá podá správu na budúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Ďalej sa pýtala, že odkiaľ petičný výbor a poslanci obecného zastupiteľstva
môžu vedieť, či petíciu podpísalo 30 % voličov obce?
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Poslanec Pósa konkretizoval čísla počet voličov obce je 1430 osôb a z toho 30 % je 429 osôb
– teda keď je toľko podpisov, tak bude referendum – keď nie, tak nebude!
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
- Berie na vedomie, že petičný výbor v zložení Gabriel Buša, MVDr. Rudlf Smriga,
Jozef Gaibl doručili dňa 19.10.2018 na Obecný úrad v Rimavskej Seči Petíciu za
vyhlásenie miestneho referenda v obci Rimavská Seč o odvolaní starostu obce,
- Zriaďuje na overenie Petície trojčlennú komisiu v zložení: Favretó Eugen,
Balyová Mária, Gálová Mária,
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

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

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 4. Rôzne
P. starostka oznámila, že poslanec Gál pred začatím rokovania OZ požiadal o prenájom
administratívnej budovy postavenej na parcele registra CKN parc. číslo 1306/9 v podiele 1/1
a stavby a garáže postavenej na parcele registra CKN parc. číslo 1306/11 v podiele 1/1.
Miestnosti potrebuje k prevádzkovaniu svojej podnikateľskej činnosti – spracovanie
poľnohospodárskych výrobkov a na uskladnenie poľnohospodárskych produktov od
m01.01.2019 na dobu 5 rokov. Starostka povedala, že v zmysle zákona o majetku obcí
a v zmysle Zásad nakladania s majetkom obce Rimavská Seč treba v prvom rade vyhlásiť
zámer prenájmu majetku
Poslanci konštatovali, že treba uznesenie o zámere a ďalšie uznesenie o prenájme.
Ambrúž Zoltán, zástupca starostky konštatoval, že by bolo dobré vedieť konkrétne údaje
parciel.
Poslanec Pósa súhlasil s názorom poslanca Ambrúža, že treba do uznesenia dopísať všetky
náležitosti parciel.
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje zámer prenájom administratívnej budovy, parc. č. CKN 1306/9 v podiele 1/1
a garáže postavenej na parc. č. CKN 1306/11 v podiele 1/1 za účelom spracovania
poľnohospodárskych výrobkov a na uskladnenie poľnohospodárskych produktov od
01.01.2019 na obdobie 5 rokov, za minimálnu cenu 1500.- €/rok
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Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

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

K bodu 5. Záver
P. starostka povedala, že nakoľko sa vyčerpali všetky body rokovania, ukončuje zasadnutie.
Poslanec Pósa povedal, že po prestávke treba rokovanie dokončiť v súvislosti s návrhom
petičnej komisie.
Posl. Gaiblová tiež navrhovala prestávku a po prestávke pokračovať s prerokovaním petície.
P. starostka sa opýtala, či majú návrh na prerušenie zasadnutia a pokračovanie v určitom
termíne. Pýtala sa návrhovej komisie, či dajú o nejakom návrhu hlasovať. Nakoľko návrhová
komisia nedala návrh na ďalší priebeh zasadnutia a žiadne uznesenie ohľadne prerušenia
nebolo, p. starostka zasadnutie obecného zastupiteľstva o 15,10 hodine ukončila a poďakovala
všetkým za účasť.
Z radov občanov niektorí kritizovali poslancov za ich štvorročnú prácu – za to, že počas ich
poslaneckého mandátu sa nič pozitívne neudialo v obci, samé negatívne veci, ako napr.
pokuta, ktorú obec dostala za nelegálne zamestnávanie, atď ...
P. starostka, Ambrúž Zoltán, zástupca starostky, Bc. Dubovická Šóšiková Andrea, prednostka
a zapisovateľka sa z rokovacej sály vzdialili. Taktiež sa vzdialila komisia na preverenie
petície.
Zapísala: Mgr. Mária Simonová

Bc. Dubovická Šóšiková Andrea
prednostka obce

PhDr. Stubendek Márta
starosta obce

Overovatelia:

Ambrúž Zoltán

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

Kubíková Katarína

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