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                 Ročenka 2021                          

 

  Milí spoluobčania !   

        Dni neskutočne ubiehajú a už je tu koniec roka 2021. Dovoľte mi,  do Nového roka 2022 

Vám všetkým zaželať, aby budúci rok bol krajší, zdravší, pokojnejší, ako tento končiaci rok. 

Z celého srdca Vám želám,  naozaj všetkým pevné zdravie, šťastie a lásku. Akokoľvek sa nám 

život mení, jedno nech ostane nemenné a to je ľudskosť, pokora a úcta. 

        Už pomerne dlhé obdobie nežijeme svoj zažitý spôsob života a ani sme si to už 

nepripúšťali, aby mohlo byť aj horšie. Koho by to pred tým bolo napadlo, že sa nebudeme môcť 

ani stretávať. 

        V obci sa nemôžu organizovať spoločenské podujatia a tak radi sme ich pre Vás našich 

spoluobčanov pripravovali. V tejto “pandemickej dobe“ sa obávame všetci o zdravie, každý 

máme z toho zmätok a nevieme, čo bude ďalej. Nezabúdajme, že zodpovedným  správaním 

chránime nielen seba, ale aj našich najbližších a celé okolie.  

         Iste sa už aj k Vám doniesla informácia, že sa vzdám mandátu starostu. Je to naozaj 

pravda. Kto ma skutočne pozná, tak vie, že som pre prácu, ktorá má zmysel a ktorá ma musí 

napĺňať pocitom uspokojenia. Žiaľ už tomu, tak nie je. A tak som sa rozhodol, že ja len pre 

Rimavské Janovce  
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peniaze chodiť do práce nebudem. Ja nechcem brzdiť rozvoj našej obce a preto dám priestor 

mladším, ktorí majú prirodzený mladícky elán. V živote človeka príde deň, keď každý pochopí, 

že nie je dôležité byť vo funkcii, ale dôležitejšie je byť zdravý a šťastný. Môžeš zavrieť oči pred 

vecami, ktoré nechceš vidieť. Ale nemôžeš zavrieť srdce pred tým čo cítiš. Falošní priatelia 

veria klebetám, skutoční priatelia veria tebe. Zabúdam na ľudí, ktorí mi ubližovali...... Venujem 

sa tým, ktorí mi pomáhali a stále pomáhajú a robia môj život krajším. Vám, ktorí ste boli pri 

mne ďakujem a nesmierne si to vážim. Ak som niekoho sklamal týmto mojím rozhodnutím, tak 

prosím o prepáčenie. Zástupcom starostu bude poslanec obecného zastupiteľstva Roman Uhrin.  

            Rozvoj obce rok 2021: 

- Vybudoval sa vodovod na Močiari - Vetva A aj za účasti vlastníkov RD, 

- Vybudoval sa vodovod na Močiari  - Vetva C3 – pred kolaudáciou, 

- Dostali sme písomné  oznámenie, že obci bola schválená dotácia na vodovod Dolný 

Močiar, upozorňujem, že dotácia bola len schválená, peniažky ešte nemáme, ale ceny 

sa už rapídne menili. 

- Vykonali sme prehĺbenie časti rigolov na Močiari, 

- Vykonali sme kompletnú rekonštrukciu pánskych toaliet na OU a KD našimi 

pracovníkmi, 

- Vykonali sme rekonštrukciu ČOV, nakoľko táto bola už v dezolátnom stave, práce boli 

vykonané vo vlastnej réžii, pracovníkmi OÚ, 

- Vykonali sme rekonštrukciu a rozšírenie chladiaceho boxu v Dome smútku, nakoľko 

pôvodný bol už takmer nefunkčný, 

- Zakúpili sme traktor Zetor 55 pre potreby obce, na  mulčovanie trávy, zvoz odpadu 

a iné. 

- Z MV SR sme do daru dostali ojazdené motorové  vozidlo  Fábia, bude využívané pre 

služobné účely OÚ. 

- Rozšírili sme Územný plán  obce, 

- Vybavili sme stavebné povolenie na výstavbu rozhľadne na Tube, st.pov. je podmienka 

k žiadosti o financie. 

 

Plán rozvoja obce na rok 2022: 

 

- Splašková kanalizácia Močiar a Jánošíky, 

- Vodovod Jánošíky a Močiar. 

- Prístrešok – garáž pre traktor a iné príslušenstvo, 

- Rekonštrukcia dámskych toaliet na OÚ. 

- Dokončenie verejného osvetlenia v MČ Močiar a v obci. 

- Vybudovanie chodníka v cintoríne k dolnej bráne. 

 

800 ročné Rimavské Janovce. 

 

      Prvá písomná zmienka o našej obci pochádza z roku l221 vo Varadínskom registri.  

V 13. storočí sa sídlo spomína pod názvom Januš. O 200 rokov neskôr je spomínané ako Jánoši 

a od roku 1773 ako Jánošovce. Od názvu Jánošovce nad Rimavou prešla obec v roku 1951 

k dnešnému pomenovaniu. Takže aj tu máme výročie. 

      K tomuto krásnemu výročiu k prvej zmienke o našej obci sme pripravovali spomienkové 

slávnosti, ale žiaľ pandemická situácia nám to nedovolila.  
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      V novodobej histórii sa do obce prisťahovali v rokoch 1921 až 1927 obyvatelia 

z Podpoľania, Horehronia a zo Záhoria. Ich potomkovia žijeme v obci dodnes a sme na našu 

obec patrične hrdí. Na Jánošíky prišli prví obyvatelia v roku 1921 a toto výročie si plánujeme 

pripomenúť budúci rok, ak nám to samozrejme situácia dovolí.   

    V roku 1952 bolo do obce presídlených 45 slovenských rodín z Maďarskej republiky. 

O bohatej histórii Rimavských Janoviec sa viac dočítame v knižnej publikácii, ktorú plánujeme 

vydať v roku 2022. 

    Pri príležitosti 800. výročia od prvej zmienky obec zorganizovala krátky  program 

v spolupráci s BBSK.  Vystúpil FS Háj a miešaný spevácky zbor Bláha Lujza z Rimavskej 

Soboty .  
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       Na záver môjho príhovoru sa chcem aj touto cestou poďakovať všetkým 

spolupracovníčkam a spolupracovníkom na OÚ, v školách, v školskej jedálni, ďakujem Vám 

všetkým, ktorí ste prispeli k rozvoju našej obce. Veľké poďakovanie patrí poslancom  OZ za 

ich konštruktívny prístup pri prijímaní neľahkých a niekedy aj nepopulárnych rozhodnutí. 

Vysoko si vážim  spoluprácu s poľnohospodármi najmä Ondrejom  Palkovácsom, s Ivanom 

Cerovským a s rodinou Juhniakovou.  

Budú mi chýbať stretnutia s občanmi, ktorý vedeli oceniť, ale i triezvo skritizovať  našu prácu, 

vedeli poďakovať, vedeli povzbudiť, poradiť, milo sa prihovoriť, alebo požartovať. 

            Nepochopiteľné správanie občanov našej obce: 

- Nesprávne, protiprávne a arogantné parkovanie motorových  vozidiel v obci a na 

Močiari, 

- Znečisťovanie miestnych komunikácií poľnohospodárskou technikou, česť výnimkám, 

- Ničenie obecného majetku – futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, areál škôl, 

dopravné značenia –  pred železničným priecestím a podobne.  

- Doslova hyenizmom sú krádeže živých kvetov na cintoríne a  rôznych plodín zo záhrad. 

         

        Neviem pochopiť, čo sa v našej spoločnosti stalo, že sme sa stali ľuďmi plnými zloby, 

nenávisti, mudrovania a krutosti ? To sme spadli na také dno ? 

 

                                                                                                Stanislav Krahulec, starosta obce. 

 

 

 

Z histórie Rimavských Janoviec:  
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Obyvateľstvo :  

Stav obyvateľov k 30.11.2021 

                                                                                  z toho muži                    ženy  

C e l k o m                                        1 386                       684                      702 

Cudzinci žijúci na trvalom pobyte           5                           3                          2 

                                                          __________________________________ 

 Spolu :                                             1  391                       687                      704                

 

Prihlásených obyvateľov k trvalému pobytu  bolo  43 obyvateľov. 

Odhlásených z trvalého pobytu bolo 22 obyvateľov. 

Narodilo sa  9 detí.  

Umrelo  12 obyvateľov našej obce. 

 Počet obyvateľov podľa bydliska :   k 30.11.2021  

 

 Stav 

k 1.1. 

 

Prihlásených 

k TP 

Odhlásených 

z TP 

Narodenie 

  

Úmrtie 

 

Stav k 

31.12.+ 

cudzinci 

Rim.Janovce-

dedina 

1 086 24 19 5 10 1086  +2 

Jánošíky    108  4   2   114   +3 

Močiar    136 15  2 1 2         148 

Ilona-Petruš     38  1 1            38 

Spolu  1 368 43 22 9 12 1386  +5 

 

Veková kategória obyvateľov :  

deti do 6 rokov ......................................................................... 80 

deti od 7  do 15 rokov  ............................................................145 

mládež od 15 – do 18  rokov ...............................................     55 

ekonomicky aktívny obyvatelia ...od 18 rokov do 62 rokov... 849 z toho mužov   420 

                                                                                                                    žien       429 

obyvatelia nad 63 rokov/dôchodkový vek/do 80 rokov........... 224 z toho mužov   116 

                                                                                                                    žien        108 

obyvatelia nad 80 rokov života .............................................   29   z toho mužov      9 
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                                                                                                                     žien        20                                                                                            

nad 90 rokov života máme ...................................................      4 obyvateľov – z toho muž    1 

                                                                                                                               ženy             3 

- najstaršia obyvateľka sa dožila v roku 2021  92 rokov 

- najstarší obyvateľ sa dožil v roku 2020         90 rokov 

 

V roku 2021 bolo uzatvorených 10 manželstiev.   

 

      Hospodárenie obce. 

      Ekonomická a finančná činnosť obce sa riadi schváleným rozpočtom obce. Rozpočet obce 

na rok 2021 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2020 uznesením číslo 203/2020. 

Schválený rozpočet bol vypracovaný ako vyrovnaný, to znamená príjmy obce sa rovnali 

výdavkom obce.  Nakoľko v priebehu roka vznikli zmeny  rozpočet sa upravoval.  

V priebehu roka sa rozpočet upravoval 2 krát. 

  

Zmeny rozpočtu : 

p.č. Dátum 

zmeny 

Obsah  Schválená zmena 

1. 8.6.2021 Zapojenie nevyčerpaných minuloročných  

finančných prostriedkov zo ŠR do rozpočtu a 

 zapojenie prostriedkov na sčítanie domov 

a obyvateľov, ako aj testovanie obyvateľov. 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesenie č. 242/2021 

2. 

 

5.10.2021 Zvýšenie bežného výdaja na rekonštrukčné 

a udržiavacie práce na čističke odpadových 

vôd, navýšenie položky za zber komunálneho 

odpadu, zmena obdržaných transferov 

a  menšie medzi položkové  prevody. 

Obecné zastupiteľstvo 

Uznesenie č. 263/2021 

 

Schválený rozpočet po úpravách :  

 Príjem Výdaj Rozdiel 

Bežný rozpočet 636 624,82 601 803,59        34 821,23 

Kapitálový rozpočet    2 822,40 162 148,40  -    159 326,00 

Spolu  639 447,22 763 951,99    -  124 504,77      

Finančné operácia 148 749,43  23 400,00 +     125 349,43 

Celkom 788 196,65 787 351,99 +           844,66 
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Rok 2021 môžeme už teraz hodnotiť ako ťažko predvídateľný a najmä ťažko plánovateľný.  

V prvom rade na chod a rozpočet obce majú najvyšší vplyv – podielové dane, ktoré dostávame 

prostredníctvom daňového úradu. Ich výška záleží od výsledkov štátnej kasy.  

Ekonomika štátu v dôsledku corona krízy sa prejavila aj na výške podielových daní. 

Uvediem prehľad skutočných podielových daní za posledné roky, ktoré dostala naša obec :  

Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2019 Skutočnosť 2020  Prognóza na rok 2021 

346 245,00 388 732,00 384 200,55 389 600,00 

 

      V tomto roku  sme realizovali akcie, na ktoré sme mali vlastné zdroje financovania 

a poskytnuté dotácie sme využívali v rámci možnosti obce. Nepúšťali sme sa do projektov, kde 

by sme sa zadlžovali a boli by nad rámec našich finančných možností.  

 

Zrealizované investičné akcie v roku 2021 : 

 

- výstavba vodovod Močiar jednotlivé vetvy – vo vlastnej réžii             13 548,50,- eur 

- výstavba vodovod Močiar – z cudzích zdrojov                                     77 500,00,- eur 

- pokračovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia- výmena svietidiel  12 203,16- eur 

- rekonštrukcia hygienických zariadení v kultúrnom dome                      3 550,07- eur 

- nákup chladiaceho boxu do domu smútku                                              5 833,20- eur 

- nákup kuchynského spotrebiča – konvektomat                                       3 528,95- eur 

 

Prebiehajúce – neukončené  investičné akcie:  

 

-  vodovod Močiar – ďalšia vetva     rozpracovanosť vo výške       1 633,90  eur 

-  výstavba rozhľadne                        rozpracovanosť vo výške       4 899,99  eur 

-  rekonštrukcia verejného osvetlenia rozpracovanosť vo výške      1 932,90  eur 

-  kanalizácia Močiar                         rozpracovanosť vo výške     17 190,74  eur 

 

Okrem uvedených investičných akcií sme v tomto roku uskutočnili rozsiahlu rekonštrukciu  

a udržiavacie práce na čističke odpadových vôd v hodnote 8.200,- eur. 
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        Rekonštrukčné práce na ČOV:  
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      Zadĺženosť obce  

 

      Obec pravidelne spláca bankový úver, ktorý sme zobrali v roku 2015-2016 na rekonštrukciu 

ciest , mesačné splátky 1.950,- eur . Zostatok úveru k 31.12.2021  je 61 686,04 eur, čo 

predstavuje zadlženosť obce na jedného obyvateľa vo výške 44,50 € , čo je pokles oproti roku 

2020 o 32,35 €/ na obyvateľa. 

V súčasnosti sa vyhotovuje účtovná a rozpočtová uzávierka roku 2021.  

Po jej vyhotovení sa vypracuje a predloží na zastupiteľstvo záverečný účet obce. 

Záverečný účet obce bude predložený na úradnej tabuli v  obci a na webovej stránke obce. 

Účtovná závierka spolu s výročnou správou a správou audítora je na stránke www.registeruz.sk.  

V súčasnosti sa pripravil rozpočet na rok 2022. Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom 

zasadnutí  v decembri ho prehodnotí a rozhodne o jeho schválení, resp. prepracovaní.  

 

                                                                                                                             Edita Čuvajová.  

 

        Administratíva. 

        Pracovníci obecného úradu v roku 2021 overili 390 podpisov, čo je o 125 podpisov viacej  

ako v predchádzajúcom roku a overili  92 listín o 26 menej ako v roku 2020. Aj týmto spôsobom 

pomohli občanom pri vybavovaní úradných záležitostí. 

 Pre účely polície, súdu a exekúcie vypracovali  38 posudkov, čo je o 20 menej  ako v minulom 

roku.  Pre skolaudované domy, chaty a iné nehnuteľnosti za celý rok vydali 16 oznámení 

o určení súpisného čísla.                                                        

                                                                                                                        Katarína Uhrinová. 

  

         Kontrolná činnosť.  

         Zámerom kontroly je prispieť kontrolnými aktivitami k efektívnemu a účinnému 

hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom obce. Cieľom jednotlivých 

kontrolných akcií je zistenie stavu a odstránenie zistených nedostatkov za účelom zefektívnenia 

činností orgánov obce. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s aktuálnymi potrebami obce 

a obecného zastupiteľstva, bola činnosť hlavného kontrolóra v roku 2021 zamerané na 

nasledovné činnosti - kontroly na I. polrok 2021 :  

         Kontrola inventarizácie pokladničnej hotovosti v zmysle zákona NR SR č.431/2002 Zb. 

o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov vykonaná priebežne v pokladni Obecného 

úradu za rok 2020. 

Odborné „ Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020“ pred jeho schválením v 

OZ. 

Vypracovať „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020“. / do 60 dní od ukončenia 

kalendárneho roka/ . 

Kontrola vyúčtovania dotácií za rok 2020 poskytnutých z rozpočtu obce Rimavské Janovce. 

http://www.registeruz.sk/
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Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Rimavských Janovciach v 

predchádzajúcom období – za II polrok 2020. 

Kontrola pokladničnej hotovosti na obecnom úrade a v školskej jedálni. 

Kontrola výberu výšky správnych poplatkov pri stavebných konaniach za II. polrok 2020. 

Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2020. 

Kontrola bankových prevodov na účtoch obce Rimavské Janovce za rok 2020. 

Kontrola   dodržiavania  prevádzkového  poriadku  na  pohrebisku    a    v  Dome  smútku v 

Rimavských Janovciach a kontrola príjmov z nájomných zmlúv za hrobové miesta a iných 

príjmov plynúcich z prevádzky cintorína. 

Kontroly vykonávané v zmysle §18f písm. h) zákona o obecnom zriadení „Hlavný kontrolór 

je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo. 

              Operatívne kontroly vykonávané priebežne z vlastného podnetu na základe 

poznatkov, o ktorých sa HK dozvedela pri výkone svojej činnosti a ktorých nutnosť zapríčinili 

nepredvídané okolnosti. 

              II. polrok 2021:  

Stanovisko HK  ku návrhu rozpočtu obce na rok 2022. 

Kontrola vývoja a stav  dlhu na obci.  

Kontrola plnenia rozpočtu na obci za rok 2021.  

Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní OZ za I. polrok 2021.  

Kontrola prevodov na bankových účtoch za rok 2021. 

Kontroly vykonávané v zmysle §18f písm. h) zákona o obecnom zriadení „Hlavný kontrolór je 

povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.  

                 Operatívne kontroly vykonávané priebežne z vlastného podnetu na základe 

poznatkov, o ktorých sa HK dozvedela pri výkone svojej činnosti a ktorých nutnosť zapríčinili 

nepredvídané okolnosti.  

                Výkon kontrolnej činnosti je aktualizovaný v súlade s požiadavkami zastupiteľstva 

obce, resp. reálnymi potrebami. Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od 

objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly. 

                 Ostatné úlohy, ktoré vykonávam priebežne  počas roka - evidencia podaných 

sťažností a petícií a ich riešenie, pomoc pri príprave a tvorbe  na návrhoch vzn 

a interných  smerníc v obci, účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,   vzdelávanie  na 

školeniach a seminároch súvisiace s  výkonom kontrolnej činnosti cez RVC Rimavská Sobota, 

príprava na výkon kontroly týkajúcich sa predmetu kontroly. 

                                                                                                                                                                                                                    

Ing. Michaela Gembická. 

 

       Terénna sociálna práca  

       V obci Rimavské Janovce od roku 2016 sa vykonáva terénna sociálna práca, ktorá je 

realizovaná  na základe Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Mária Harsányiová, 
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Terénne pracovníčky: Katarína Magyarová, 

                                    Monika Bohóová. 

Sociálna práca ako profesionálna činnosť, poskytuje sociálnu pomoc jednotlivcom, 

skupinám a komunitám.   

            Sociálna práca ako prostriedok sociálnej služby, orientuje sa  na zlepšenie vzájomného 

prispôsobovania človeka a prostredia, v ktorom sa nachádza a prispeje k pozitívnej zmene. 

Zaangažuje jednotlivcov do riešenia svojich životných problémov alebo životných situácií 

s uplatňovaním si vlastných nápadov a realizovať ponúkané možnosti. Sociálni pracovnici 

uľahčujú spoluprácu s ostatnými subjektami, inštitúciami a ďalšími odborníkmi. 

            Základom terénnej sociálnej práce je poskytovanie sociálneho poradenstva pre 

jednotlivcov, rodiny a komunity a tiež spolupráca s obcou, úradom práce sociálnych vecí 

a rodiny, so školou, súdmi, zdravotníckymi zariadeniami a inými inštitúciami. Úsilím práce 

s rodinami, by malo byť, prispievanie k obnoveniu sociálneho fungovania a zvládnutie 

požiadaviek spoločenstva. 

Cieľom terénnej sociálnej práce v obci je poskytnúť odbornú pomoc všetkým 

obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácií a nájsť primerané riešenie svojho 

sociálneho problému. Zámerom našej práce je nachádzať zdroje pre riešenie problémov vo 

vnútri obce a podporovať rozvoj obce v oblasti komunitného rozvoja a sociálnej integrácie. 

 

                                                                                                               Mgr. Mária Harsányiová. 

 

           

       Školská jedáleň  

           Rok 2021 bol úplne iný ako tie doterajšie, bol výzvou, zmenou. Priniesol nám rôzne 

zmeny aj dobré a pre niekoho aj zlé. Rok sa nám začal s obmedzeniami, ale napriek tomu sme 

pracovali ďalej a pripravovali stravu  pre našich dôchodcov, aby sme im uľahčili aj tak ťažké 

chvíle, ktoré nastali. Od septembra 2021 sme začali pripravovať stravu pre Materskú školu 

Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Pavlovciach.  

Počty obedov : Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským 11 detí 

                         Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 22 detí   

                         Dôchodcovia  - 20  

                         Zamestnanci -  11 

                         Cudzí stravníci - 1 

                         MŠ Pavlovce 40 detí a zamestnanci v počte 5.  

            V novembri sme zakúpili Konvektomat NERONE 10 x GN1/1, aby sme pre našich 

stravníkov skvalitnili  stravu, ktorú im prinášame každý deň na stôl a samozrejme uľahčili našu 

prácu. Počty zamestnancov školskej jedálni  sa nezmenili.  

             Verím, že rok 2022 bude lepší, ľahší a veselší.  

 

Zuzana Ďurianová.  
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Základná škola s  vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola 

 

       Počet žiakov: 23 

       Zamestnanci: 3 (2 pedagogickí, 1 upratovačka-školníčka) 

V roku 2021 sa uskutočnili nasledovné investície:  

- izolácia budovy školy 

Plánovaná investícia na rok 2022:  

- oprava budovy školy                                           

Školské a  mimoškolské aktivity. 

Vírus COVID-19 a s ním spojená situácia nám opäť neumožnila uskutočniť a zúčastniť sa na 

viacerých školských a mimoškolských akciách. 

Dokázali sme zrealizovať najmä školské akcie, pretože príležitostí zúčastnenia sa na 

mimoškolských akciách boli značne obmedzené. 

 Školské akcie: 

- február: maškarný ples, 

- marec: veľkonočná kreativita, 

- apríl: Deň Zeme, 

- jún: Medzinárodný deň detí, Turistika po cyklotrase na kolobežkách, 

- október: Helloween party, 

- december: vianočná besiedka, 

Keďže sa rodičia nemohli zúčastniť na týchto akciách, fotky a videá sme pre nich uverejnili 

na fb stránke školy. 

Mimoškolské akcie: 

Október: Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny- recitačná súťaž ľudových rozprávok 

V tomto roku  sme vyučovali dištančne 6 týždňov. 

                 Mgr. Monika Tóthová.  

 

 

 

       Materská škola 

       Materská škola v Rimavských Janovciach má jednu heterogénnu triedu. V školskom roku 

2021/2022 nastúpilo 9 detí, no v októbri pribudli ešte 3 deti. Z toho sú 4 deti-predškoláci, 5-

detí je päťročných a 3-trojročné deti. 

       V novom školskom roku nastali zmeny  v obsadení riaditeľského miesta, nakoľko bývalá 

pani riaditeľka Mgr. Tímea Fözö Oros odišla na materskú dovolenku. Nová pani riaditeľka  je 

pani Eva Habodázsová z Rimavskej Soboty. Učiteľka je p. Mária Petrincová, upratovačka p. 

Marcela Kováčová. V tomto školskom roku máme aj asistentku učiteľa pani Michaelu 

Kováčovú. Deti si rýchlo zvykli na nové prostredie. Snažíme sa im vytvoriť príjemné 

prostredie, aby sa deti dobre cítili aj bez svojich mamičiek. Z dôvodu Corona vírusu sa nevieme 

prezentovať pred rodičmi pri rôznych podujatiach, ako sú Deň seniorov, Vianočná besiedka 

a pod. Napriek tomu sme s deťmi pripravili pekné darčeky pre starých rodičov. 

        Vianočnú besiedku si tiež robíme len s deťmi bez rodičov. Deti dostali Mikulášske balíčky, 

a pod stromčekom si našli ďalšie darčeky od Občianskeho združenia, ktoré priniesla pani Mgr. 

Alena Horváthová, za čo jej v mene detičiek ďakujeme. 

 

               Mária Petrincová.  
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        Počasie 2021.  

 

        Zima. Nový rok začal miernou teplotou a bez snehu. Celý január boli len sem - tam 

poprašky snehu, ktoré sa hneď topili. Až 30.1. napadlo okolo 8 cm snehu. Od 9.2. začalo viac 

snežiť a do 11.2.napadlo 20 cm ťažkého a mokrého snehu.  Ochladilo sa. Mínusové teploty 

klesli na -16 až - 20 stupňov. Vpád arktického vzduchu sa najviac prejavil na juhu nášho okresu. 

12. 2. v Hajnáčke namerali -24,4 stupňa a o deň neskôr 13.2. rekordných - 26,6 st. Aj v obciach 

Ožďany namerali -22,3, v Lenartovciach - 22,2.stupňa. Na porovnanie to ráno bolo na 

Lomnickom štíte -28,5. 

        Jar. Bola to najchladnejšia jar za posledných 40 rokov. Prvý jarný deň do rána nasnežilo. 

Marcové ranné teploty boli mínusové. 22.3. prileteli prvé bociany a 31.3. tu boli už všetky páry. 

       Apríl a máj boli v tomto roku najchladnejšie mesiace v histórii meraní. Rimavská Sobota 

mala tento rok najvyšší deficit zrážok za 90 dní. 

        Leto. Jún a júl mali mimoriadne nadpriemerne vysoké teploty. Celý jún boli teploty nad 

30 stupňov a v dňoch 21.6. do 25.6. až 35 aj 36 stupňov. August mal týždeň s vyššími teplotami, 

ale ostatné dni boli s priemernými teplotami. Daždivejšie bolo v dňoch 15.7.,18.7., a 16.8., 

17.8.,23.8.,24.8.. 

        Jeseň. September bol teplotne nadpriemerný, teploty sa pohybovali v rozmedzí od 24 do 

27 stupňov. Október mal tiež príjemné jesenné teploty. Mrznúť začalo okolo 15.10., 18.10./ -

1st./.   Od 24.10. až do Všechsvätých ráno mrzlo. V novembri však už boli plusové teploty až 

do 24.11./ -6/,25.11./-3 st./. Málilinko snežilo 29.11. ale prvý sneh napadol 5.12. asi 3 cm. 

Zvyšky snehu boli ešte 7.12., ale potom sa roztopil.  Jeseň bola v teplotnom normále, ale zrážok 

bolo málo.  

       Mgr. Margita Borošová. 

 

 

 
         Životné prostredie. 

  

       Už v minulých rokoch som Vás aj prostredníctvom našich ročeniek upozorňoval na 

skutočnosť, že pri cintoríne nie je dovolené nosiť akýkoľvek 

odpad. Tak nechápem, že nepochopiteľne si znečisťujeme 

priestor tesne pri cintoríne, kde odpočívajú naši najbližší. 

Neobstoja výhovorky, že odpad tam dovážajú cudzí občania. 

Nedovolené skládky vytvárame aj na iných miestach v našom 

katastri a to aj napriek tomu, že 

odvoz komunálneho odpadu je 

obcou zabezpečený.  

Za môjho pôsobenia som sa bol viackrát hrabať v nelegálnych 

skládkach, kde som našiel usvedčujúce dokumenty a všetko to 

boli naši obyvatelia.  

 V jednom prípade to bola stavebná firma z Rimavskej 

Soboty.   
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Nelegálne skládky v katastri obce. 

                                                                                              Stanislav Krahulec - starosta obce. 

 

 

         Výstavba na Močiari.  

         Na Močiari je v plnom prúde výstavba IBV, ale noví stavebníci si nechcú pripustiť 

skutočnosť, že si kúpili pozemok na holej lúke bez inžinierskych sieti a bez prístupovej cesty. 

Nechcú pochopiť, že starosta nemá zázračný prútik, ktorým všetko vyrieši. Neuvedomujú si ani 

len tú skutočnosť, že aj prístupové cesty, ktoré si tam provizórne vybudovali nie sú vo 

vlastníctve obce. Pýtam sa prečo nemysleli na to v tom čase, keď plánovali kúpu pozemku?  

 

                                                                                              Stanislav Krahulec - starosta obce. 

 

 

        Cirkevný život v obci. 

        V našej obci aktívne pôsobí : 

         Rímskokatolícka cirkev farnosť Jesenské, kde ako kňaz pôsobí Mgr. Pavol Pribula, 

kostolníčkou v našej obci je p. Anna Fačková. 

        Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Rimavské Janovce. Tu 

pôsobí p. farárka Mgr. Erzsebét Szarvas. Kurátorka je Mgr. Monika Tothová, kostolníčka p. 

Mácsová. 

        Dovoľte, aby som im všetkým poďakoval za šírenie duchovného slova medzi nami 

veriacimi a aj medzi všetkými obyvateľmi našej obce. Srdečná vďaka za neskutočne srdečnú 

spoluprácu a povzbudivé slová, ktoré sa mi dostávali pri každom našom stretnutí a pozdravení. 

 

                                                                                               Stanislav Krahulec - starosta obce. 
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        Zmeny v daniach a poplatkoch od 1.1.2022:  

Názov položky   2021 2022 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady ha 9,16  11,724 

b) trvalé trávne porasty ha 1,657 2,1216 

c) záhrady m2 0,0046 0,0059 

d) lesné pozemky ha 1,6575 2,1216 

e) zastavaná plocha a nádvoria  m2 0,0046 0,0059 

f) stavebné pozemky m2 0,0545 0,0595 

g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov m2 0,0046 0,0059 

 daň zo stavieb – za každý začatý m2 

a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace 
príslušenstvo          

 

m2 0,046 0,060 

b) stavby na poľnohospodársku produkciu ,skleníky, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie stavby pre vodné 

hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako 

vlastnej produkcie a stavieb na administratívu 

m2 0,046 0,060 

c)stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domov 
na individuálnu rekreáciu 

m2 0,166 0,183 

d) samostatne stojace garáže  a samostatné stavby 

hromadných, garáží a stavby určené alebo používané 
na tieto účely,  garáže postavené mimo bytových 

domov, 

m2 0,133 0,173 

e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike 

stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na 
skladovanie a administratívu 

m2 0,166 0,216 

f)stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú 

činnosť, skladovanie   a administratívu 

 

m2 0,465 0,605 

g)ostatné stavby  

 

m2 0,096 0,125 

 V časti obce Jánošíky, Močiar , Ilona a Petruš je sadzba dane zo stavieb nasledovná: 

a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace 
príslušenstvo hlavnej stavby 

m2 0,033 0,060  

b) Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a) tohto 

ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách sa zvyšuje 

o ..... každý začatý m2 zastavanej plochy za každé 
nadzemné podlažie- platné aj v obci aj v miestnych 

častiach,  

m2 0,036 0,047 

Daň za psa  počet 2.- 2,- 

Tuhý komunálny odpad  Osoba za 

kalendárny 

rok  

20,- 26.-  

Komunálny odpad pre podnikové subjekty Subjekt za 

kalendárny 

rok  

100.- 125.-  

Komunálny odpad pre záhradkárske osady Chata za 

kalendárny 

rok  

14.- 18.-  

Poplatok za používanie SAT Za 

kalendárny 
rok  

25.- 25 
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Kontaktné informácie:  

 

A D R E S A :  

Obecný úrad Rimavské Janovce  č. 301 980 01 Rimavské Janovce  

Telefónne číslo obecného úradu: 047 / 56 77 116 , 047/ 58 11 950 

E-mail:  info@rimavskejanovce.sk, obec@rimavskejanovce.sk 

WEB:  www.rimavskejanovce.sk  

 

Stanislav Krahulec, starosta obce  

Edita Čuvajová, Katarína Uhrinová, Helena Kovácsová  - 047 / 58 11 950  

Ing. Michaela Gembická- hlavný kontrolór obce 

Terénne sociálne pracovisko :   

Mgr. Mária Harsányiová, Katarína Magyarová, Monika Bohóová  047 / 58 11 951  

Materská škola-  047 / 56 77 138 

Základná škola s vyuč. jazykom maďarským -  047 / 56 77 136  

Dom smútku Erika Molnárová Rimavské Janovce č. 200 -  0948 322 805 

 

Stránkové dni na obecnom úrade: PONDELOK - PIATOK od 07.30 hod. - do 15.30 hod. 

 

 

 

Nepredajné vydanie,  

 Ročník: 18. 

 Číslo: 18.  

Vydáva: Obecný úrad Rimavské Janovce 

 Zostavil: Stanislav Krahulec a kol.  

Ročenka neprešla jazykovou úpravou 

 Rok vydania: 2021. 
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