ZÁPISNICA

zo zasadnutia

Obecného zastupiteľstva

Obce Rimavská Seč

zo dňa 15. novembra 2018
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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč
konaného dňa 15. novembra 2018

Prítomní :
PhDr. Stubendek Márta, starosta obce
Ďalší prítomní:
JUDr. Zvarová Jana, HKO, 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. Správa o plnení uznesení
3. Správa HKO o vykonávanej kontrole
4. Voľba členov komisií
5. Voľba členov ŠR
6. Schválenie zásad a smerníc
7. Rôzne
8. Záver
Prezenčná listina zo zasadnutia OZ tvorí prílohu zápisnice
K bodu 1. Procedurálne otázky
Rokovanie obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč o 17,00 hod. otvorila a viedla PhDr.
Stubendek Márta, starostka obce. Privítala všetkých prítomných, poslancov obecného
zastupiteľstva, JUDr. Zvarovú Janu, hlavnú kontrolórku obce, Bc. Dubovickú Šóšikovú
Andreu, prednostu obce a občanov obce Rimavská Seč. P. starostka za zapisovateľku určila
Mgr. Simonovú Máriu a za overovateľov zápisnice určila poslancov Bari Rudolfa a Buša
Aladára. Konštatovala, že je prítomných 9 obecného zastupiteľstva, preto OZ je uznášania
schopné. za členov návrhovej komisie navrhla poslancov: Ambrúž Zoltána a Buša Tomáša.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:

Ambrúž Zoltán
Buša Tomáš
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Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

9 poslancov, Ambrúž, Bari, Buša A., Buša T., Favretó, Lakatoš,
Ing. Lóska, Stubendek, Váradi,
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
P. starostka navrhla rozšírenie programu a dala na hlasovanie rozšírený program rokovania
nasledovne:
1. Procedurálne otázky
a. / Určenie zapisovateľa
b. / Určenie overovateľov zápisnice
c. / Voľba návrhovej komisie
d. / Schválenie programu rokovania
2. Správa o plnení uznesení
3. Správa HKO o vykonávanej kontrole
4. Voľba členov komisií
5. Voľba členov ŠR
6. Určenie sobášiaceho
7. Schválenie zásad a smerníc
8. Schválenie záverečného účtu a konsolidovanej výročnej správy za rok 2017
9. Rôzne
10. Záver
Poslanci s návrhom p. starostky súhlasili.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje rozšírenie programu rokovania podľa návrhu starostky.
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

9 poslancov, Ambrúž, Bari, Buša A., Buša T., Favretó, Lakatoš,
Ing. Lóska, Stubendek, Váradi,
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 2. Správa o plnení uznesení

3

P. starostka prečítala uznesenia zo zasadnutí OZ:
Zasadnutie OZ obce Rimavská Seč dňa 07.06.2018,
Prijaté uznesenia 15/2018 – 31/2018, uznesenia sú splnené okrem uznesení 18/2018, 19/2018,
20/2018, 22/2018, 23/2018.
Zasadnutie OZ obce Rimavská Seč dňa 20.06.2018,
Prijaté uznesenia 32/2018 – 35/2015 – uznesenie sú splnené.
Zasadnutie OZ obce Rimavská Seč dňa 28.06.2018,
Prijaté uznesenia 36/2018 – 45/2015 – uznesenie sú splnené, okrem uznesenia 45/2018.
Zasadnutie OZ obce Rimavská Seč dňa 13.09.2018,
Prijaté uznesenia 46/2018 – 48/2015 – uznesenie sú splnené.
Zasadnutie OZ obce Rimavská Seč dňa 29.10.2018,
Prijaté uznesenia 49/2018 – 53/2015 – uznesenie sú splnené, okrem uznesenia 53/2018.
Zasadnutie OZ obce Rimavská Seč dňa 13.11.2018,
Prijaté uznesenia 54/2018 – 61/2015 – uznesenie sú splnené, okrem uznesenia 60/2018.
P. starostka konštatovala, že uznesenia sú splnené, okrem uznesenia č. 60/2018, kde
v komisii školskej, kultúrnej a športovej člen Varga Ján neprijal členstvo – treba na toto
miesto navrhnúť niekoho iného – pracujú na tom členovia komisie.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie správu o plnení uznesení
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

9 poslancov, Ambrúž, Bari, Buša A., Buša T., Favretó, Lakatoš,
Ing. Lóska, Stubendek, Váradi,
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 3. Správa HKO o vykonávanej kontrole
JUDr. Zvarová Jana, hlavná kontrolórka obce predniesla svoje stanovisko k vykonávanej
mimoriadnej kontrole vyplývajúcej zo žiadosti poslanca Eugena Favretó, doručenej jej dňa
07.11.2018.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
1/ Berie na vedomie,
a) že „Petícia za vyhlásenie miestneho referenda v obci Rimavská Seč o odvolaní
starostu obce PhDr. Márta Stubendek“ na deň 22.12.2018, sa týka volebného
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obdobia starostky obce 2014 – 2018 a bola realizovaná v roku 2018 pred
komunálnymi voľbami v novembri 2018,
b) že postup pri realizácii „Petície“ Petičným výborom bol vykonaný v rozpore so
zákonom o petičnom práve č. 85/1990 Zb.,
c) že podpisy na „Peticiách – petičných hárkoch“ sú spochybňované početnou
skupinou obyvateľov obce.
2/ Konštatuje, že nakoľko starostka postupovala v zmysle ustanovení zákona a zvolala
zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety § 12, zákona č. 369/1990
Zb. v zákonnej lehote, zasadnutie v deň 05.11.2018 nebolo v súlade so zákonom č.
369/1190 Zb., bolo uskutočnené svojvoľne, so zanedbaním zákonných postupov
zvolávania a uskutočňovania zasadnutia obecného zastupiteľstva a z toho dôvodu ho
nemožno považovať za legitímne. „Uznesenia“ prijaté na takomto stretnutí nemožno
považovať za platné a vykonateľné. Poslanci obecného zastupiteľstva mali rokovať na
zasadnutí, ktoré zvolala starostka obce v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb.
3/ Vzhľadom k zhora uvedeným skutočnostiam preto
a) v súlade so zákonom o petičnom práve č. 85/1990 Zb. a so Záväzným poriadkom
č. 1 vybavovania petícií obcou Rimavská Seč zo dňa 04.09.2015, opätovne preverí
podpisy na petičných hárkoch,
b) zriaďuje komisiu na preverenie, prešetrenie petície zo dňa 19.10.2018 v zložení:
Buša Tomáš, Favretó Eugen, Ing. Lóska Alexander,
c) určuje komisii na preverenie, prešetrenie petície o výsledku a informovať obecné
zastupiteľstvo do 19.11.2018,
d) žiada hlavnú kontrolórku obce o poskytnutie súčinnosti pri dodržiavaní
zákonnosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č.
85/1990 Zb. o petičnom práve, Záväzného poriadku č. 1 Vybavovania petícií
obcou Rimavská Seč, vydaného Obecným zastupiteľstvom obce Rimavská Seč
dňa 04.09.2015.
4/ OZ v závislosti od skúmaní a zistení v bode 2 žiada
a) starostku obce zvolať na deň 19.11.2018 zasadnutie OZ,
b) zároveň rozhodne o ďalšom zákonnom postupe vo veci „Petície za vyhlásenie
miestneho referenda v obci Rimavská Seč o odvolaní starostu obce Rimavská Seč
PhDr. Márta Stubendek“.
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

9 poslancov, Ambrúž, Bari, Buša A., Buša T., Favretó, Lakatoš,
Ing. Lóska, Stubendek, Váradi,
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 4. Voľba členov komisií
P. starostka oznámila, že v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve inventarizáciou
overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
v účtovníctve zodpovedá skutočnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna alebo
mimoriadna účtovná závierka, spravidla ku koncu zúčtovacieho obdobia – spravidla ku koncu
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kalendárneho roka. Nakoľko inventarizácia majetku nebola jednotlivými inventarizačnými
komisiami dokončená, z toho dôvodu je potrebné ju ukončiť najneskôr do konca
kalendárneho roka, t. j. ku dňu 31.12.2018.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
a/ Schvaľuje zloženie hlavnej inventarizačnej komisie:
Predseda: Bc. Dubovická Šóšiková Andrea,
Členovia: Ing. Petriková Erika, Mgr. Simonová Mária,
Schvaľuje zloženie jednotlivých inventarizačných komisií:
1/ Kultúrny dom, futbalový štadión, požiarna zbrojnica, dom smútku
Kolozsiová Judita, Ing. Kolozsiová Alica, Feketevízi Marko,
2/ Základná škola, materská škola, školská jedáleň
Stubendek Gábor, Hegedűsová Helena, Pecsők Judita,
3/ Obecný úrad, garáže, ostatný majetok
Ambrúž Zoltán, Gyurán Juraj, Buša Gejza.
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

9 poslancov, Ambrúž, Bari, Buša A., Buša T., Favretó, Lakatoš,
Ing. Lóska, Stubendek, Váradi,
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 5. Voľba členov ŠR
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských rád pri ZŠ a MŠ
P. starostka uviedla, že v v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z.,
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich
zložení a o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, obecné zastupiteľstvo podľa § 2, ods.
d) Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. deleguje zástupcov zriaďovateľa do ŠR pri Základnej
škole – Alapiskola Rimavská Seč a do ŠR pri Materskej škole s výchovným jazykom
maďarským v Rimavskej Seči.
V zmysle uznesenia OZ v Rimavskej Seči č. 13/2015 boli delegovaní zástupcovia
zriaďovateľa:
ŠR pri ZŠ – Alapiskola Rimavská Seč: Bálint Imrich, Gál František, Kubíková Katarína, Pósa
Zoltán,
ŠR pri MŠ s výchovným jazykom maďarským v Rimavskej Seči: Ing. Lóska Alexander,
P. starostka navrhuje odvolať delegovaných zástupcov v zmysle uznesenia OZ a delegovať
nasledovných zástupcov zriaďovateľa:
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Do ŠR pri ZŠ – Alapiskola Rimavská Seč: Ambrúž Zoltán, Bc. Dubovická Šóšiková Andrea,
Buša Tomáš, Bari Rudolf.
Do ŠR pri MŠ s VJM v Rimavskej Seči: Stubendek Gábor
Poslanci s návrhom súhlasili.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie
a) Odvoláva zo ŠR pri Základnej škole – Alapiskola Rimavská Seč delegovaných
zástupcov zriaďovateľa a to: Bálint Imrich, Gál František, Kubíková Katarína, Pósa
Zoltán,
b) Deleguje zástupcov zriaďovateľa do ŠR pri Základnej škole – Alapiskola Rimavská
Seč: Ambrúž Zoltán, Bc. Dubovická Šóšiková Andrea, Buša Tomáš, Bari Rudolf,
c) Odvoláva zo ŠR pri Materskej škole s výchovným jazykom maďarským v Rimavskej
Seči delegovaného zástupcu zriaďovateľa: Ambrúž Zoltán,
d) Deleguje zástupcu zriaďovateľa do ŠR pri Materskej škole s výchovným jazykom
maďarským v Rimavskej Seči: Stubendek Gábor.
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté

9 poslancov, Ambrúž, Bari, Buša A., Buša T., Favretó, Lakatoš,
Ing. Lóska, Stubendek, Váradi,
0
0
0
0

K bodu 6. Určenie sobášiaceho
P. starostka úvodom uviedla, že v zmysle zákona o rodine obec poveruje poslanca obecného
zastupiteľstva vykonávaním občianskych obradov, ako uzatváranie manželstva, uvítanie
dieťaťa a pohrebov na matričnom úrade v obvode svojho matričného úradu. P. starostka
navrhuje touto funkciou poveriť poslanca – zástupcu starostu : Ambrúž Zoltána.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
V zmysle § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov poveruje
Ambrúž Zoltána, zástupcu starostu vykonávať obrady: uzatváranie manželstva,
uvítanie dieťaťa a pohrebov na matričnom úrade v obvode MÚ Rimavská Seč.
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

8 poslancov, Bari, Buša A., Buša T., Favretó, Lakatoš,
Ing. Lóska, Stubendek, Váradi,
0
1 poslanec, Ambrúž
0
0
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Uznesenie bolo prijaté
K bodu 7. Schválenie zásad a smerníc
P. starostka úvodom uviedla, že v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a v zmysle
„Štatútu“ obce, obecné zastupiteľstvo vydáva poriadky a smernice, ako aj rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva, rokovací poriadok obecnej rady a rokovací poriadok komisií
obecného zastupiteľstva. P. zástupca Ambrúž pripravil návrhy poriadkov, ktoré obdržali
poslanci s ostatným materiálom na dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
- Ruší Uznesenie OZ č. 36/2016, zo dňa 27.05.2016 a to Dodatok č. 1 k Zásadám
nakladania s finančnými prostriedkami obce Rimavská Seč,
- Ruší Uznesenie OZ č. 102/2016, zo dňa 18.11.2016 a to Dodatok č. 2 k Zásadám
nakladania s finančnými prostriedkami obce Rimavská Seč,
- Ruší Uznesenie OZ č. 73 b/2014, zo dňa 07.04.2014 a to Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Seč,
- Ruší Uznesenie OZ č. 107/2016, zo dňa 18.11.2016 a to Dodatok č. 1
k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva obce Rimavská Seč,
- Schvaľuje Smernicu o cestovných náhradách zamestnancov obce Rimavská Seč,
o údržbe a používaní motorových vozidiel obce Rimavská Seč,
- Schvaľuje Zamestnaneckú dohodu o úprave priaznivejších podmienok pre
zamestnancov obce Rimavská Seč, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme,
- Schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Rimavská Seč,
- Schvaľuje Rokovací poriadok obecnej rady Rimavská Seč,
- Schvaľuje Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Rimavská
Seč.
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

9 poslancov, Ambrúž, Bari, Buša A., Buša T., Favretó, Lakatoš,
Ing. Lóska, Stubendek, Váradi,
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 8. Schválenie Záverečného účtu a konsolidovanej výročnej správy za rok 2017
P. starostka ohľ. neschváleného Záverečného účtu obce Rimavská Seč za rok 2017 úvodom
oznámila:
Právna úprava v § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vymedzuje prerokovanie záverečného účtu obce, resp. vyššieho územného celku uzatvorením
jedným z dvoch výrokov, a to podľa písm. a) sa celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad
alebo podľa písm. b) sa celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradami. V prípade schválenia
záverečného účtu s výhradami je obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho
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územného povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov. Návrh záverečného účtu sú,
v súlade s § 16 ods. 12 cit. Zákona, obec a VÚC povinní prerokovať najneskôr do šiestich
mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Dodržanie tejto povinnosti overuje v zmysle § 16
ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. audítor a v prípade zistenia porušenia povinností
vyplývajúcich z tohto zákona je audítor povinný v súlade s ods. 4 písomne oznámiť tieto
skutočnosti Ministerstvu financií SR.
Ako z vyššie uvedených vyplýva, v prípade, ak obecné zastupiteľstvo Záverečný účet
neschválilo ani jedným z výrokov uvedených v § 16 ods. 10, resp. ho neschváli vôbec, dôjde
k porušeniu povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z., za ktoré
ministerstvo financií uloží obci pokutu. P. starostka vyplývajúc z uvedeného navrhla
obecnému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet obce Rimavská Seč za rok 2017.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
a) Schvaľuje Záverečný účet obce Rimavská Seč za rok 2017 bez výhrad,
b) Schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce Rimavská Seč za rok 2017,
c) V zmysle § 11 ods. 4 b/ zákona č. 369/1990 Zb. splnomocňuje starostku obce na
zmenu rozpočtu obce s použitím rozpočtových opatrení podľa § 14, ods. 2, písm.
a), b), c), zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie :
Za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasovali:
Neprítomní pri hlasovaní:

9 poslancov, Ambrúž, Bari, Buša A., Buša T., Favretó, Lakatoš,
Ing. Lóska, Stubendek, Váradi,
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 9. Rôzne
P. starostka oznámila poslancom, že nakoľko obecný osobný automobil je v zlom
technickom stave, prosila by obecné zastupiteľstvo v zmysle § 6, ods. 5/ Smernice
o cestovných náhradách zamestnancov obce Rimavská Seč, o údržbe a používaní motorových
vozidiel obce Rimavská Seč, o schválenie súhlasu s používaním osobného motorového
vozidla starostkou obce na pracovné účely počas volebného obdobia 2018 – 2022.
Poslanci s návrhom starostky súhlasili.
Ďalej p. starostka oznámila, že obec dostala z Okresnej prokuratúry v Rimavskej Sobote
upozornenie prokurátora na porušenie zákona č. 50/1976 o stavebnom konaní, a zákona č.
71/1967 o správnom konaní – pri týchto prípadoch išlo vlastne o nesprávne čísla zákonov
v príslušných spisoch, ktoré sa stali nedopatrením – pochybením zamestnancov obce – ktorí
príslušnú agendu majú na starosti a uvedené čísla zákonov už opravili v spisoch obce.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
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-

-

Súhlasí s používaním súkromného osobného motorového vozidla starostkou obce
PhDr. Stubendek Mártou na pracovné účely počas volebného obdobia 23018 –
2022, v zmysle „Smernice o cestovných náhradách zamestnancov obce Rimavská
Seč, o údržbe a používaní motorových vozidiel obce Rimavská Seč,
Berie na vedomie upozornenie prokurátora na porušenie zákona č. 50/1976
o stavebnom konaní, zákona č. 71/1967 o správnom konaní a po prejednaní
nedostatkov doporučuje dôsledne dodržiavať právne predpisy pri ich
vybavovaní.

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

9 poslancov, Ambrúž, Bari, Buša A., Buša T., Favretó, Lakatoš,
Ing. Lóska, Stubendek, Váradi,
0
0
0
0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu 10. Záver
Nakoľko sa vyčerpali všetky body rokovania podľa navrhnutého programu rokovania, p.
starostka rokovanie obecného zastupiteľstva o 19,00 hodiny ukončila a poďakovala všetkým
za účasť.
Zapísala: Mgr. Simonová Mária

Bc. Dubovická Šóšiková Andrea
prednostka obce

PhDr. Stubendek Márta
starosta obce

Overovatelia:

Bari Rudolf

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

Buša Aladár

......................................................
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 62/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ambrúž Zoltán, Buša Tomáš

PhDr. Márta Stubendek
starosta obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 63/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Schvaľuje rozšírenie programu rokovania podľa návrhu starostky

PhDr. Márta Stubendek
starosta obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 64/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Berie na vedomie správu o plnení uznesení z 07.06.2018, z 20.06.2018, z 28.06.2018,
z 13.09.2018, 29.10.2018, z 13.11.2018

PhDr. Márta Stubendek
starosta obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 65/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
1/ Berie na vedomie,
a) že „Petícia za vyhlásenie miestneho referenda v obci Rimavská Seč o odvolaní
starostu obce PhDr. Márta Stubendek,“ na deň 22.12.2018, sa týka volebného
obdobia starostky obce 2014 – 2018 a bola realizovaná v roku 2018 pred
komunálnymi voľbami v novembri 2018,
b) že postup pri realizácii „Petície“ Petičným výborom bol vykonaný v rozpore so
zákonom o petičnom práve č. 85/1990 Zb.,
c) že podpisy na „Petíciách – petičných hárkoch“ sú spochybňované početnou
skupinou obyvateľov obce.
2/ Konštatuje, že nakoľko starostka postupovala v zmysle ustanovení zákona a zvolala
zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety § 12, zákona č. 369/1990
Zb. v zákonnej lehote, zasadnutie v deň 05.11.2018 nebolo v súlade so zákonom č.
369/1190 Zb., bolo uskutočnené svojvoľne, so zanedbaním zákonných postupov
zvolávania a uskutočňovania zasadnutia obecného zastupiteľstva a z toho dôvodu ho
nemožno považovať za legitímne. „Uznesenia“ prijaté na takomto stretnutí nemožno
považovať za platné a vykonateľné. Poslanci obecného zastupiteľstva mali rokovať na
zasadnutí, ktoré zvolala starostka obce v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb.
3/ Vzhľadom k zhora uvedeným skutočnostiam preto
a) v súlade so zákonom o petičnom práve č. 85/1990 Zb. a so Záväzným poriadkom
č. 1 vybavovania petícií obcou Rimavská Seč zo dňa 04.09.2015 opätovne preverí
podpisy na petičných hárkoch,
b) zriaďuje komisiu na preverenie, prešetrenie petície zo dňa 19.10.2018 v zložení:
Buša Tomáš, Favretó Eugen, Ing. Lóska Alexander,
c) určuje komisii na preverenie, prešetrenie petície o výsledku informovať obecné
zastupiteľstvo do 19.11.2018,
d) žiada hlavnú kontrolórku obce o poskytnutie súčinnosti pri dodržiavaní
zákonnosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č.
85/1990 Zb. o petičnom práve, Záväzného poriadku č. 1 Vybavovania petícií
obcou Rimavská Seč, vydaného Obecným zastupiteľstvom obce Rimavská Seč
dňa 04.09.2015.
4/ OZ v závislosti od skúmaní a zistení v bode 2 žiada
a) starostku obce zvolať na deň 19.11.2018 zasadnutie OZ,
b) zároveň rozhodne o ďalšom zákonnom postupe vo veci „Petície za vyhlásenie
miestneho referenda v obci Rimavská Seč o odvolaní starostu obce Rimavská Seč
PhDr. Márta Stubendek“.

PhDr. Márta Stubendek
starosta obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 66/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
a/ Schvaľuje zloženie hlavnej inventarizačnej komisie:
predseda: Bc. Dubovická Šóšiková Andrea,
členovia: Ing. Petriková Erika, Mgr. Simonová Mária.
Schvaľuje zloženie jednotlivých inventarizačných komisií:
1/ Kultúrny dom, futbalový štadión, požiarna zbrojnica, dom smútku
Kolozsiová Judita, Ing. Kolozsiová Alica, Feketevízi Marko
2/ Základná škola, materská škola, školská jedáleň
Stubendek Gábor, Hegedűsová Helena, Pecsők Judita
3/ Obecný úrad, garáže, ostatný majetok
Ambrúž Zoltán, Gyurán Juraj, Buša Gejza

PhDr. Márta Stubendek
starosta obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 67/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
a) Odvoláva zo ŠR pri Základnej škole – Alapiskola Rimavská Seč delegovaných
zástupcov zriaďovateľa a to: Bálint Imrich, Gál František, Kubíková Katarína,
Pósa Zoltán,
b) Deleguje zástupcov zriaďovateľa do ŠR pri Základnej škole – Alapiskola
Rimavská Seč: Ambrúž Zoltán, Bc, Dubovická Šóšiková Andrea, Buša Tomáš,
Bari Rudolf,
c) Odvoláva zo ŠR pri Materskej škole s výchovným jazykom maďarským
v Rimavskej Seči: Ambrúž Zoltán,
d) Deleguje zástupcu zriaďovateľa do ŠR pri Materskej škole s výchovným jazykom
maďarským v Rimavskej Seči: Stubendek Gábor.

PhDr. Márta Stubendek
starosta obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 68/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
V zmysle § 4 zákona č. 36/2002 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov poveruje
Ambrúž Zoltána, zástupcu starostu vykonávať obrady: uzatváranie manželstva,
uvítanie dieťaťa a pohrebov na matričnom úrade v obvode MÚ Rimavská Seč.

PhDr. Márta Stubendek
starosta obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 69/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
- Ruší Uznesenie OZ č. 39/2016, zo dňa 27.05.2016 a to Dodatok č. 1 k Zásadám
nakladania s finančnými prostriedkami obce Rimavská Seč,
- Ruší Uznesenie OZ č. 102/2016, zo dňa 18.11.2016 a to Dodatok č. 2 k Zásadám
nakladania s finančnými prostriedkami obce Rimavská Seč,
- Ruší Uznesenie OZ č. 73 b/2014, zo dňa 07.04.2014 a to Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Seč,
- Ruší Uznesenie OZ č. 107/2016, zo dňa 18.11.2016 a to Dodatok č. 1
k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Seč,
- Schvaľuje Smernicu o cestovných náhradách zamestnancov obce Rimavská Seč,
o údržbe a používaní motorových vozidiel obce Rimavská Seč,
- Schvaľuje Zamestnaneckú dohodu o úprave priaznivejších podmienok pre
zamestnancov obce Rimavská Seč, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme,
- Schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Seč,
- Schvaľuje Rokovací poriadok Obecnej rady Rimavská Seč,
- Schvaľuje Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Rimavská
Seč.

PhDr. Márta Stubendek
starosta obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 70/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
a) Schvaľuje Záverečný účet obce Rimavská Seč za rok 2017 bez výhrad,
b) Schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce Rimavská Seč za rok 2017,
c) V zmysle § 11 ods. 4 b/ zákona č. 369/1990 Zb. splnomocňuje starostku obce na
zmenu rozpočtu obce s použitím rozpočtových opatrení podľa § 14, ods. 2, písm.
a), b), c), zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov.

PhDr. Márta Stubendek
starosta obce
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Seč č. 71/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Seči
Súhlasí s používaním súkromného osobného motorového vozidla starostkou obce PhDr.
Stubendek Mártou na pracovné účely počas volebného obdobia 2018 – 2022, v zmysle
Smernice o cestovných náhradách zamestnancov obce Rimavská Seč, o údržbe
a používaní motorových vozidiel obce Rimavská Seč.
Berie na vedomie upozornenie prokurátora na porušenie zákona č. 50/1976 o stavebnom
konaní, zákona č. 71/1967 o správnom konaní a po prejednaní nedostatkov doporučuje
dôsledne dodržiavať právne predpisy pri vybavovaní spisov.

PhDr. Márta Stubendek
starosta obce
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