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Rodná obec 
 

Všetkých nás už poznačili roky, 
tu kde sme sa učili prvé kroky. 

To krásne miesto naša rodná obec, 
tu nám s prvým krokom pomáhali mama i otec. 

 
Rástli sme tu do krásy, 

lásku k rodnej zemi sme sa učili. 
Otec i mať do nás vštepili, 

vážiť si úrody a zažili prvé lásky. 
 

Zvon kostola nám detstvo pripomína, 
naše kroky vedú po časoch do domova. 

Poďakovať sa tým čo nás vychovali, 
čo svoj čas a rady do života nám dali. 

Buďme preto hrdí na svoje rodné miesta, 
nech k rodným domom vedie naša cesta. 

Vďaka tým, čo mali pracovité dlane 
a dedičstvo otcov zachovaj nám Pane! 

Neznámy autor 
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Milí spoluobčania ! 

 

        Čas neúprosne beží a my opäť stojíme na začiatku nového roka s nádejou, že bude 

lepší a úspešnejší. 

        Želám Vám všetkým spoluobyvateľom veľa zdravia, šťastia a aby sme v roku 2020 

stretávali len dobrých, milých, chápajúcich a usmievavých ľudí ochotných vždy pomôcť. 

Želám Vám lásku, božie požehnanie, veľa energie a elánu, pokoj a harmóniu v rodinách, 

nech Vám prinášajú radosť Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich 

najbližších. V mojom želaní je aj prosba o vzájomnú tolerantnosť pri susedskom 

spolunažívaní.  

Úspešný Nový rok 2020 

 

        Často sme svedkami ako sa niekto dožaduje a pritom sám podáva ľuďom kamene 

namiesto chleba, klamstvo namiesto pravdy, falošnosť namiesto úprimnosti. Hľadáme 

vinu v inom a pritom často nie sme schopní preskúmať, či vina nie je v nás samých. Kým 

nezmeníme uhol pohľadu na svoj rebríček hodnôt, ťažko môžeme očakávať, že sa 

pretvorí naše okolie, celá naša obec. 

        Niekto múdry kedysi povedal, že slová umožňujú vstúpiť do života iných. Teraz je 

ideálny čas, aby každý z nás povedal to, čo je skutočne dôležité. Je čas uvedomiť si 

hodnoty a trvať na nich. 

        Hovorí sa, ale je to aj skutočne  pravda, že čo v živote dáš, to sa ti v živote aj vráti, či 

už je to pomoc, alebo nenávisť. 

 
     Stanislav Krahulec 

     starosta obce 

 
   

 

Rok 2019  

 

 Dokončili sme výstavbu prístrešku a pódia pri KD 
 Vykonali sme výstavbu galérie, výmenu podlahy a stropu KD 
 Dokončili sme výmenu  dosluhujúceho a nákladného verejného osvetlenia v obci, 

ako aj preloženie osadenia verejného osvetlenia zo záhrad ku chodníku v hornej 
časti obce 

 Vykonali sme druhú etapu výstavby chodníka na ulici Cintorínskej 
 Rozšírili sme vodovod na cintoríne 
 Spolupodieľali sme sa na výmene hodín kostola Reformovanej cirkvi. 

 

Stanislav Krahulec 
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Rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu 

      
Výstavba prístrešku za kultúrnym domom 

 

         
Výstavba parku pri pošte. 
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Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice  

                    
Rekonštrukcia chodníka II. etapa – Cintorínska ulica 

                             
Výmena hodín na kostolnej veži 
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Nepodarilo sa nám zrealizovať  

 

 Rozšíriť vodovod na Dolnom Močiari – je hotové stavebné povolenie, vysúťažený 
zhotoviteľ, čaká sa na financie, 

 Splašková kanalizácia Močiar – obdobne ako pri vodovode, 
 Výstavba rozhľadne na Tube – ešte stále nie je dotiahnuté vlastnícke právo 

pozemku. 
 

Plán na rok 2020  

 Výstavba vodovodu Dolný Močiar, 
 Výstavba splaškovej kanalizácie Močiar, 
 Doriešiť vl. práva pozemku na Tube a pripraviť stavebné povolenie rozhľadne, 
  Výmena verejného osvetlenia na Jánošíkoch a Močiari, 
 Rekonštrukcia toaliet na OÚ a KD. 
 Osadenie stĺpov a nainštalovanie verejného osvetlenia pri kostoloch, 
 Vymeniť odkvapové rúry na budove Materskej  školy, 
 Oprava brány a oplotenia školského areálu, 
 Rekonštrukcia dverí, schodov a vybudovanie prístrešku na Dome smútku, 
 Upraviť terén pred vstupom do cintorína, vysadiť zeleň, upraviť a vyznačiť 

parkovisko, 
 Dokončiť výmenu oplotenia cintorína, 
 Vykonať rekonštrukciu strechy na budovách AS v obci, 
 Vymeniť odkvapové rúry na ČOV. 

  

Stanislav Krahulec  

     starosta obce  
   

 

Samospráva obce – obecné zastupiteľstvo  

 

     Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach rokovalo celkom 11 krát a prijalo 97 

uznesení. Na rokovaniach boli prerokované najdôležitejšie otázky ohľadom rozpočtu 

obce,  jeho zmien,  Záverečného účtu obce za rok 2018 a prerokovanie otázok zveľadenia 

majetku obce. Aj tento rok prerokovalo OZ  poskytnutie dotácií z rozpočtu obce, 

rozšírenie územného plánu obce a navýšenie poplatkov za prenájom kultúrneho domu.      

     Na 2.7.2019 obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra, kde bola 

zvolená Ing. Michaela Gembická.  

     V závere roka bol prerokovaný a schválený rozpočet na rok 2020 a žiaľ nepopulárne 

zvyšovanie cien za odvoz komunálneho odpadu o 100% - nakoľko  zákonný poplatok sa 

zvýšil o 250% a bude sa naďalej zvyšovať. Ďalej boli prerokované investičné akcie v obci 

ako aj možnosti zapojenia sa do výziev na získanie finančných prostriedkov vo forme 

dotácie – dobudovanie infraštruktúry v obci /rekonštrukcia chodníkov/.  

 

Zápisnice a uznesenia sú dostupné na oficiálnej internetovej stránke obce: 

www.rimavskejanovce.sk /samosprava/zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

Ing. Michaela Gembická 

hlavná kontrolórka 
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Štátna správa 

 

     Pracovníci obecného úradu v roku 2019 overili 305 podpisov, čo je o 54 podpisov 

viacej  ako v predchádzajúcom roku a overili  87 listín o 4 menej ako v roku 2018. Aj 

týmto spôsobom pomohli občanom pri vybavovaní úradných záležitostí. 

     Pre účely polície, súdu a exekúcie vypracovali  48 posudkov, čo je o 5 viacej  ako 

v minulom roku.  

 Pre skolaudované domy, chaty a iné nehnuteľnosti za celý rok vydali 20 oznámení 

o určení súpisného čísla. 
 

                    Katarína Uhrinová 

                                                                                                  referentka  
   

 

 

Obyvateľstvo 
 

Počet obyvateľov v našej obci v porovnaní s rokom 2018 : 

 

Celkový stav obyvateľov  2019                               Celkový stav obyvateľov 2018 

 

k 31.12.2019   z toho mužov   žien                 k 31.12.2018            z toho mužov     žien 

1 326                     658                 668                           1 318                            654              664 

 

 

Prihlásených obyvateľov k trvalému pobytu  bolo  48 obyvateľov. 

Odhlásených z trvalého pobytu bolo 34 obyvateľov. 

Narodilo sa 8 detí a umrelo  14 obyvateľov našej obce. 

 

 

Počet obyvateľov podľa osád :  rok 2019 

 

 

 Stav 

k 1.1. 

 

Prihlásených 

k TP 

Odhlásených 

z TP 

Narodenie 

 

Úmrtie 

 

Stav 

k 

31.12. 

Rim.Janovce-

dedina 

1 074 31 28 6 9 1074 

Jánošíky    108   1 - 2  105 

Močiar     98 17  5 1 2  109 

Ilona-Petruš    38  - 1 1   38 

Spolu  1 318 48 34 8 14 1326 
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Veková kategória obyvateľov :  

 

deti do 6 rokov ......................................................................... 92 

deti od 7  do 15 rokov  ............................................................ 146 

mládež od 15 – do 18  rokov ...............................................      48 

ekonomicky aktívny obyvatelia ...od 18 rokov do 63 rokov... 845 z toho mužov  423 

                                                                                                                    žien       422 

obyvatelia nad 63 rokov/dôchodkový vek/............................. 151 z toho mužov     72 

                                                                                                                    žien         79 

obyvatelia nad 80 rokov života .............................................   40   z toho mužov    13 

                                                                                                                     žien        27                                                                                            

nad 90 rokov života máme ...................................................      4 obyvateľky našej obce  

 

- najstaršia obyvateľka sa dožila v roku 2019  96 rokov 

- najstarší obyvateľ sa dožil v roku 2019         88 rokov 

 

V roku 2019 bolo uzatvorených 10 manželstiev  a jedno manželstvo bolo rozvedené .  

 

 Edita Čuvajová  

 ekonómka obce  

   
 

 

Hospodárenie v obci  

 

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

obce na rok 2019 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.11.2018.V priebehu roka 

sa rozpočet upravoval 3 krát . 

 

Zmeny rozpočtu : 

 

P.č. Dátum 

zmeny 

Obsah  Schválená zmena 

1. 6.5.2019 Zapojenie nevyčerpaných finančných 

prostriedkov zo ŠR do rozpočtu 

Obecné 

zastupiteľstvo 

Uznesenie č. 

56/2019 

2. 

 

4.6.2019 Zaradenie prijatých transferov na 

kapitálové výdavky a menšie opravy 

prijatých bežných transferov 

Obecné 

zastupiteľstvo 

Uznesenie č. 

67/2019 

3. 8.10.2019 Prechod úverov a bežných účtov z OTP 

Banky do SLSP a ostatné opravy pri 

prečerpaní rozpočtu / prevody medzi 

položkami/ 

 

Obecné 

zastupiteľstvo 

Uznesenie č. 

98/2018 
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     Schválený rozpočet bol vypracovaný ako vyrovnaný, to znamená príjmy obce sa 

rovnali výdavkom obce.  Nakoľko v priebehu roka vznikli zmeny, najmä čo sa týka 

prijatia finančných transferov, či na kapitálové alebo bežné výdaje rozpočet sa upravil.  

 

Plánovaný rozpočet po zmenách  

 

 Príjem Výdaj Rozdiel 

Bežný rozpočet 643 987 554 413 89 574 

Kapitálový 

rozpočet 

21 000 109 886           - 88 886 

Spolu  664 987 664 299       688 

Finančné operácia 161 304 129 406 31 898 

Celkom 826 291 793 705 32 586 

 

          Prijaté transfery v roku 2019 : 

bežné transfery  

● pre činnosť základného školstva spojeného aj so stravovaním žiakov            107 880 € 

● pre činnosť terénnej sociálnej práce                                                                          19 516 € 

● k organizovaniu volieb                                                                                                    2 317 € 

● k registru obyvateľov a registru domov                                                                         503 € 

● transfer náhrady pre osobitných príjemcov                                                              6 548 € 

● transfer na údržbu ciest                                                                                                      58 € 

● transfer na ochranu životného prostredia                                                                     126 € 

● transfer k riešeniu zamestnanosti a k verejno-prospešným prácam                 45 033 € 

● transfer z VÚC – ku kultúrnemu podujatiu v obci                                                  2 000 € 

● transfer k činnosti dobrovoľného hasičského zboru                                                1 334 € 

● iný transfer – náhrady za výstavbu elekt. prenosovej sústavy                           143 375 € 

 

 

Prijaté kapitálové transfery :  

● na rekonštrukciu chodníka na cintorínskej ulici                                                      7 500 € 

● na rekonštrukciu interiéru kultúrneho domu                                                        10 000 € 

● na rekonštrukciu časti ulice – cintorínska                                                                3 500 € 

 

     Prijaté transfery majú presne vymedzené na čo sa môžu použiť a ich použitie musíme 

zúčtovať a predložiť poskytovateľom. 

 

     V súčasnosti sa vyhotovuje účtovná a rozpočtová uzávierka roku 2019. Po jej 

vyhotovení sa vypracuje a predloží na zastupiteľstvo záverečný účet obce. 

     Z predbežných výsledkov sa dá predpokladať, že dosiahnuté príjmy oproti 

plánovaným  sú vyššie približne o 150 000 € a výdavky sú nižšie o približne 18 000 € . 

Obec v roku 2019 hospodárila s prebytkom.  

     Obecné zastupiteľstvo po vyčíslení zostatku hospodárenia rozhodne o jeho použití. 

Záverečný účet obce bude predložený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce, 

ako aj na stránke www.registeruz.sk . 

 

 

http://www.registeruz.sk/
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    V roku 2019 sme sa  rozhodli, že prestúpime s úvermi a s účtami do Slovenskej 

sporiteľne a.s. Na základe medializovaného odchodu OTP Banky a.s. zo Slovenska 

a najmä aj pre výhodnejšiu ponuku úrokov z dlhodobých bankových úverov sme 

refinancovali úver v OTP Banke – úverom zo Slovenskej sporiteľne.  

     Stav zostatku úveru k 31.12.2019 je 108 486 € , čo predstavuje zadĺženosť obce na 

jedného obyvateľa vo výške 81.87 € , čo je pokles oproti roku 2018 o 11,35 €. 

      Koncom roku 2019 Obecné zastupiteľstvo schválili rozpočet obce na rok 2020. 

 

                                                                                                         Edita  Čuvajová 

ekonómka  

   
 

 

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 2019 zamerané na nasledovné činnosti - kontroly na I. polrok 2019 : 

  

1. Odborné „ Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok  2018“ pred jeho   
    schválením v OZ. 
2. Vypracovať „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018“. Do 60 dní ďalšieho  

    kalendárneho roka.  

3. Kontrola vyúčtovania dotácií za rok 2018 poskytnutých  z rozpočtu obce Rimavské  

    Janovce.  

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Rimavských Janovciach v   

    predchádzajúcom období – za II polrok 2018. 

5. Kontrola dodržiavania  Smernice o postupe vykonávania  finančnej kontroly    

    v pôsobnosti Obce Rimavské Janovce č. 1/2016, za obdobie IV. štvrťrok 2018.  

6. Kontrola hospodárenia vybratých položiek z účtovníctva za II polrok 2018.  

7. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2018.  

 

II. polrok 2019:  

1. Stanovisko Hlavného kontrolóra  ku návrhu rozpočtu obce  Rimavské Janovcena rok   
    2020. 
2. Kontrola vývoja a stav  dlhu  na obci Rimavské Janovce  ku 30.6.2019.  
3. Kontrola plnenia rozpočtu na obci Rimavské Janovce za rok 2019.  
4. Kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní obecného zastupiteľstva  za I. polrok   
    2019.  
5. Kontrola dodržiavania hospodárenia s finančnými prostriedkami vo vybratých  
    oblastiach.  
6. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná  
    kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.  
 7.Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Rimavských      
    Janovciach . 
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      V druhej polovici  roka som na základe podnetu od starostu obce vykonala kontrolu 

vyčíslenia nedoplatkov na daniach, poplatkoch za odpad, kanalizáciu a satelit v obci za 

obdobie posledných 5 rokov.  

      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. 

      Úlohy vyplývajúce zo zákona 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, ktoré v priebehu 

roka vykonávam  - vypracovanie plánu činnosti HK na I. a  II. polrok 2019.  

      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,  účasť na 

zasadnutiach Novohradsko - Gemerskej regionálnej sekcie Združenia hlavných 

kontrolórov SR, 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 

                                                                                               hlavná kontrolórka  

   
 

 

Pomoc občanom v rámci realizácie projektov 

 

     Terénna sociálna práca v Rimavských Janovciach sa vykonáva, rovnako ako 

v uplynulých rokoch, na základe účasti v národnom projekte „ Terénna sociálna práca 

v obciach I „ vďaka podpore  Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje stanovený na 

obdobie r. 2016  - 2019.  

 

     Terénna sociálna práca sa v roku 2019 zabezpečovala zamestnankyňami našej obce 

nasledovne zamestnankyňami našej obce: 

 

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Andrea Zsóriová Deáková do 31.05.2019  

Terénna pracovníčka: Bc. Agnesa Árvaiová do 31.03.2019 

Terénna pracovníčka: Katarína Magyarová 

Terénna pracovníčka: Bc. Adriana Krahulcová od 20.05.2019 

 

     Terénna sociálna práca  je zameraná na zmierňovanie nerovností, nerovného 

prístupu k službám a v neposlednom rade na zvyšovanie sociálnych kompetencií 

klientov. Všetky opatrenia vykonávajú pracovníci po konzultáciách a dohode s klientom, 

prípadne sa navrhne riešenie iným odborníkom. 

     Služby poskytované terénnymi pracovníkmi využilo v roku 2019 viac ako 280 

občanov obce. Z uvedených údajov aktuálny stav evidencie na základe poskytnutých 

intervencií koncom decembra tvorilo 268 občanov.  

       

 

 

 

https://www.tsp.gov.sk/
https://www.tsp.gov.sk/
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Prínosom pre občanov:  

     Zjednodušenie vybavovania v rôznych oblastiach každodenného života, ktoré nie sú 

schopní zvládnuť sami, preto potrebujú odbornú pomoc aj s postupmi vybavovania. 

      Terénny pracovníci ochotne pomôžu pri nájdení vhodných postupov riešenia 

k spokojnosti občanov obce. Výsledkom je dosiahnutie pomoci občanom, vybavenie 

a doriešenie pre nich príliš komplikovaných záležitostí.    

      Prínosom pre obec:  

      V poslednej dobe dochádza k presunu čím viac kompetencií na obecný úrad, čím sa 

zvýši aj administratívna záťaž, ktorú terénny pracovníci svojou prácou pomôžu 

zjednodušiť, tým pádom odbremeniť pracovníkov obecného úradu pri vybavovaní 

záležitostí občanov. Zvýši sa úroveň poskytovania služieb občanom a urýchli sa 

vybavovací proces.  

      Z pohľadu terénnych pracovníkov za obdobie fungovania terénnej sociálnej 

práce v obci došlo k pozitívnemu zlepšeniu vo všetkých smeroch života občanov obce. 

Po usmerneniach a za pomoci terénnych pracovníkov občania nadobudnú zručnosti 

a schopnosti pri vybavovaní svojich záležitostí týkajúcich sa vybavovania rôznych 

žiadostí, exekučných konaní, splátkových kalendárov, pozdĺžnosti pri odberoch 

elektriny, plynu a vody, spolupráca s lekármi, so sociálnymi pracovníkmi, školskými 

zariadeniami a ďalšími inštitúciami, ako Sociálna poisťovňa, Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny, Domovy dôchodcov, Domovy sociálnych služieb, Detské domovy, Denné 

stacionáre, Daňový úrad, Okresné súdy v okolí.       

           V obci sa terénna sociálna práca osvedčila  ako významný nástroj každodennej 

poskytovanej sociálnej služby, ktorá pozitívne prispieva k zmierňovaniu chudoby a 

sociálnych problémov na obecnej úrovni. 

       Terénna sociálna práca v obciach I  vďaka podpore  Európskeho sociálneho fondu a 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

stanovený na obdobie  r. 2016  - 2019 bola realizovaná do 31.08.2019.  

     Obec Rimavské Janovce podala žiadosť na pokračovanie projektu Terénna sociálna 

práca v obciach II na nasledujúce obdobie. Žiadosť projektu bola schválená na ďalšie 

obdobie našej obci.    

                                                                                                        Bc. Adriana Krahulcová 
                                                                                                              terénna pracovníčka 

   
 

Školská jedáleň  

 

     Pod  obecný úrad Rimavské Janovce patrí aj školská jedáleň v ktorej pracujú : vedúca 

školskej jedálne - Zuzana Ďurianová, hlavná kuchárka Marta Laliová,  pomocná  sila 

Anna Czikorová a od septembra Gabriela Fačková ako kuchárka. Celkový počet 

navarených obedov v roku 2019 bol 12 044ks . Cena obedu od septembra sa zvýšila na 

2,43 €,  z toho obec prispieva 0,61.-€ na stravu pre dôchodcov.  

     Tento rok sme si spolu so základnou školou s vyučovacím jazykom slovenským pre 

našich stravníkov pripravili aj vianočný darček, ktorý sme im odovzdali s posledným 

obedom v roku 2019. Sme radi, keď dostávame pozitívne ohlasy na našu prácu, ale 

vypočujeme si aj kritiku a tým zlepšujeme našu prácu k ešte lepším výkonom. Našim 

cieľom je čistota a hygiena preto kladieme na ňu najväčší dôraz. 

                                                                                                       Zuzana Ďurianová 

                                                                                                                vedúca školskej jedálne  

 

https://www.tsp.gov.sk/
https://www.tsp.gov.sk/
https://www.tsp.gov.sk/
https://www.tsp.gov.sk/
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Posedenie pri príležitosti dňa učiteľov 

 

 

 

   
 

Dobrovoľný hasičšský zbor obce Rimavské Janovce 

 
        DHZ obce Rimavské Janovce zorganizoval 11.5.2019 obvodné kolo súťaže DHZ 

okresu Rimavská Sobota. Jednotlivé súťaže sa konali na futbalovom ihrisku a do súťaží 

sa zapojilo celkovo 26 družstiev, ktoré k súťažiam vyslalo   20  obcí nášho okresu. 

        Organizácia zo strany nášho DHZ bola zvládnutá na vynikajúcej úrovni, čo vyzdvihli 

aj rozhodcovia a predstavitelia vedenia Okresného DHZ z Rimavskej Soboty.  

         Naši DHZ boli dňa 20.6.2019 vyslaní aj k ostrému výjazdu do obce Širkovce, kde 

zasahovali pri hasení požiaru rodinného domu. Požiar bol úspešne uhasený a výjazd bol 

ukončený o 21.00 hodine. Samotného výjazdu sa zúčastnili piati naši dobrovoľní hasiči. 

    

       Deň 12.12.2019 sa zapíše do histórie 

nášho DHZ ako významná udalosť, keď 

nám štátny tajomník MV SR p. Bagačka 

odovzdal nové zásahové vozidlo Iveco.       

Táto skutočnosť, len napomôže, aby naši 

hasiči boli ešte viac boja schopní  pri 

ochrane zdravia a majetku našich 

občanov. Veď toto je aj prvoradá úloha 

a poslanie nášho DHZ. 

        Už som to v minulosti spomínal, ale 

nedá mi to aby som to nezopakoval. 

Potešením práce nášho DHZ je aj ich práca 

s mládežou. Zapájanie detí a mládeže je veľký predpoklad, že ich podpora zo strany obce 

má zmysel a budúcnosť. Ani investované prostriedky z MV SR, či už to v nedávnej 

minulosti bolo do protipovodňového vozíka, rekonštrukcie hasičskej zbrojnice 

a posledne keď našim hasičom bolo odovzdané do užívania motorové vozidlo Iveco 

Daily nevyjdú na zmar.  
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     Práve naopak  budú zárukou, že v prípade potreby budú vždy ochotní a schopní 

pomôcť, keď to občania budú potrebovať. Aby tomu naozaj tak aj bolo musia naši hasiči 

absolvovať aj rôzne kurzy a školenia. Toto všetko absolvujú vo svojom voľne na úkor 

svojich rodín a všetko to robia nezištne. Preto aj touto cestou im chcem v mene svojom, 

ako aj  v mene Vás  našich občanov, všetkým poďakovať za ich ochotu nám pomáhať pri 

rôznych udalostiach. 

    
Obvodné kolo súťaže DHZ – 11.5.2019 

 
 

Zaujímavosti z našej obce: 

        Obec Orávka usporiadala 17.8.2019 pri príležitosti dňa Obce súťaž vo varení 

špecialít zo zemiakov. Tejto súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev z okolitých obcí nášho 

regiónu. V tejto milej akcii mala zastúpenie aj naša obec. Naše družstvo v zložení Beátky 

Fülöpovej, Zuzky Ďurianovej, Vierky Cerovskej a Katky Cerovskej sa tejto súťaže nielen 

zúčastnilo. Naše súťažiace varili trojaké plnené zemiaky a to so syrom, bryndzou 

a šunkou. Hodnotiaca komisia ich špeciality jednoznačne vyhodnotila ako najlepšie zo 

všetkých. K výbornému umiestneniu im aj touto cestou gratulujem a ďakujem za krásnu 

reprezentáciu našej obce. Pre zaujímavosť dodávam, že ja som sa uvedenej akcii 

nezúčastnil, ale táto milá správa o ich skvelom umiestnení ma zastihla práve pri zostupe 

z Kráľovej holi, kde som bol v ten deň na plánovanej túre. 
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Súťaž vo varení zemiakových jedál  v Orávke. 

    
 

Recsk 
 
     Zástupcovia našej obce sme sa na pozvanie z našej partnerskej obce Recsk 
z Maďarskej republiky zúčastnili 31.8.2019 na dni obce spojenom s oslavou dňa 
baníkov. Spolu so mnou tam boli aj poslanci OZ páni Alexander Nagy a Gabi Fulop. 
Zúčastnili sme sa spolu  s vedením obce, baníkmi a občanmi slávnostného sprievodu 
obcou za doprovodu baníckej hudby. Potom sme sa na pozvanie starostu obce zúčastnili 
slávnostného obedu a následne aj obhliadky jarmoku a kultúrnych podujatí. Len škoda, 
že sme nepočkali aj na nočné vystúpenie legendárnej skupiny Omega. V obci sme stretli 
množstvo milých ľudí, ktorí sa zaujímali o našu obec. Pre zaujímavosť obec Recsk má 
takmer 3000 obyvateľov . 
 

 
  

     Dokumentárny portrét s názvom „Nežná 30“ očami Henriety Hrinkovej získal 

kameraman náš rodák a občan Matej Kováč ocenenie štátnej tajomníčky Ministerstva 

školstva ,vedy, výskumu a športu SR. Toto ocenenie si náš študent a kameraman prevzal 

v novembri 2019 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Srdečne 

gratulujeme. 
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     Minimálne za povšimnutie stojí aj skutočnosť, ako sa pán Štefan Okoš občan našej 

obce pustil s elánom do  reštaurovania historickej nehnuteľnosti ktorej je vlastníkom.     

     Z jeho rozprávania viem, že musel prekonať rôzne prekážky, aby sa dopracoval 

k samotnému reštaurovaniu fasády rodinného domu. Predchádzali tomu nespočetné 

rokovania z Pamiatkovým úradom, písanie žiadostí, čakanie na vyjadrenia, vybavovanie 

dokumentov ku žiadostiam na finančný príspevok a mnoho ďalších potrebných 

dokumentov. Výsledok, ale je už viditeľný a to je podstatné. Viem si predstaviť, že ako sa 

z toho teší. 

     Má to veľký význam aj pre našu obec, veď je to pamiatková zóna, ktorá by mohla byť 
pýchou našej obce. Mohla by to byť aj pohnútka pre ostatných susedov, vlastníkov 
týchto nehnuteľností. 

             

Rekonštruovaný dom p. Okoša 

   
 

         Na  Vyšnej Pokoradzi  bola dňa 15.11.2019 otvorená výstava obrazov našej 

obyvateľky,  pani Mgr. Borošovej, ktorá tam vystavovala svoje obrazy s tématikou 

z našej obce Rimavské Janovce.  Takže pri tejto krásnej akcii som sa cítil akoby som bol 

doma v našej obci. Aj touto cestou jej ďakujem v mene nás všetkých za krásne 

zviditeľnenie Rimavských Janoviec a teším sa na ďalšiu spoluprácu.  

      

Otvorenie výstavy p. M. Borošovej na Vyšnej Pokoradzi. 
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Kultúra  

 

        Kultúrny život v našej obci nie je celkom na takej úrovni, ako by si naši občania 

a naša obec zaslúžili. Mne osobne absentuje, že v obci nemáme žiadne zoskupenie, ktoré 

by obec reprezentovalo aj na rôznych podujatiach organizovaných našou obcou, alebo aj 

v susedných obciach. Alebo možno o niekom neviem. Až tomu tak je, prosím o 

prihlásenie sa, radi Vás podporíme. 

        Je pravda, že v závere roka sa dostali ku mne informácie, že sa niečo na tomto poli 

chystá, je to potešiteľné a vítané.  

        Obec Rimavské Janovce aj v roku 2019 spolu so 

spoločenskými organizáciami : DHZ, MO Matice 

Slovenskej, Csemadok, Poľovníci, SHR - Palkovács 

a ďalší dobrovoľníci zorganizovali obecnú zabíjačku. 

Táto akcia sa tradične koná na našom  „námestí“. Kde 

obec a spoločenské organizácie pripravili rôzne 

pochutiny, po ktorých sa len tak „ zaprášilo“. Deti mali 

sa možnosť tiež vyšantiť pri rôznych atrakciách. 

 

        V kultúrnom programe pri tejto 

príležitosti vystúpili, speváci a harmonikári z okr. 

Lučenec a to Milan Matuška a Marian Fajčík, 

hudobná a spevácka skupina Marika Pákó z. R. 

Soboty, kde vystupoval aj náš občan Kovács Bence. 

Ďalej svoj program predstavil aj folklórny súbor Háj 

z R. Soboty. Tu našu obec zastupovali sestry 

Fülöpové. Po Hájistoch vystúpil súbor Uj Gömör z R. 

Soboty. Všetky vystúpenia boli pre divákov krásnym 

zážitkom.  

 

     

Obecná zabíjačka 27.4.2019 
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    V mesiaci október pri príležitosti k úcty k starším, sme pre našich seniorov pripravili 

okrem krásneho prostredia  a chutného pohostenia aj kultúrny program v ktorom 

vystúpili spevácke skupiny žien z Čerenčian a Hostíc. 

           

                

                               

          

Deň dôchodcov 17.10.2019 
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     Spoločenské organizácie v priebehu roka zorganizovali svoje tradičné plesy : Hasičský 

ples, Matičný ples a Csemadok Katarínsky ples. Aj tu každá organizácia zabezpečila 

okrem tancovačky aj kultúrnu vložku. Týchto plesov sa zúčastňujú zabávajúci zo 

širokého okolia nášho okresu. Výborná organizácia týchto akcií a príjemné pohostinné 

prostredie majú len a len kladnú odozvu od zúčastnených hostí na tieto naše plesy. 

 

    

            
Hasičský ples – 2.2.2019 

 
 

X-FAKTOR 

     Náš región vyniká talentami. Dôkazom toho sú aj mladí hudobníci Dániel Orosz, z 

Rimavskej Soboty a končiaci žiak ZŠ M. Tompu  Bence Kovács z  Rimavských Janoviec, 

ktorý navštevuje 2. ročník Gymnázia M. Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi. Nie je 

tajomstvom, že chlapci sú dobrými kamarátmi a už od svojich mladších rokov 

spolupracujú v regióne známej hudobnej skupine Csillagvirág (jej členkou je aj žiačka 7. 

ročníka ZŠ M. Tompu - Edina Bohuš) pod vedením Mariky Pákovej. Ich kariéru 

odštartoval strunový nástroj – gitara. Dani (ako ho všetci oslovujeme) neskôr zapojil aj 

svoj nenapodobiteľný hlasový potenciál a svoj cit pre rytmus zdôraznil na bicích 

nástrojoch. Pred rokom vyšlo ich prvé CD, na ktorom si môžeme vypočuť zhudobnené 

básne významných maďarských básnikov viažucich sa k južnému Slovensku.  
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     Využijúc svoje skúsenosti a správnu dávku sebavedomia, prihlásili sa chlapci do 

maďarskej televíznej šou X-Faktor, ktorá hľadá spevácke talenty a pomáha im otvárať 

brány do sveta uznávaných muzikantov. V priebehu niekoľkých týždňov sme mohli 

sledovať, ako sa prebíjali z jedného výberového kola do druhého. Boli  medzi tromi 

najlepšími vo svojej kategórii. Držíme im palce v ich začínajúcej kariére.   

                     

 
 

Deň deti 

     Na bicykloch,  R. Janovce – Jánošíky – Jesenské  a späť. Medzi tým rôzne hry 

a dobroty. Deti tohto roku ideme tiež, pôjdeme inou trasou. 

               

            

Stanislav Krahulec 
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Vatra  SNP  

 

     Jánošíky tradične organizujú vatru k výročiu 

SNP. Táto udalosť je spojená s priateľským 

posedením občanov Jánošíkov  a ich hostí.   

     Po štátnej hymne SR a privítaní viac ako 140 

prítomným prihovoril Ing. Brndiar z Rimavskej 

Soboty. Po slávnostnom príhovore vystúpili : 

Anna Mária Nôtová, Janka Auxtová a folklórna 

skupina Lieština z Rim. Soboty.  

     Vatru zapálil starosta obce. Ako hostia sa 

tejto spomienkovej udalosti zúčastnili aj JUDr. 

Jozef Šimko, JUDr. Štefan Baláž, Vojtech 

Menyhart a Ján Lichanec. 

               

   

        
Šport 

               Už tradične a bezkonkurenčne je najúspešnejším športovcom z našej obce 

Ondrej Cerovský. Tento motocyklový pretekár dosahuje vynikajúcich výsledkov v rámci 

Slovenska, ako aj v zahraničí. Bez nadsázky sa dá povedať, že pravidelne sa umiestňuje 

na prvých miestach v rámci majstrovstiev Slovenska a Maďarska. 

        Ondrej  tak po celom Slovensku a Maďarsku závodí na strojoch s logom našej obce 

a tak nás všetkých reprezentuje a šíry dobré meno našej obce, za čo mu ďakujeme. 

         Žiaľ ostatné športy  sú na ústupe.   

Stanislav Krahulec 
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Upozornenie pre našich seniorov                                                                                         

     „Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej 

Sobote upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť 

páchateľov, kde boli podvedení, prípadne uvedení do 

omylu rôznymi spôsobmi seniori alebo osamelo žijúce 

osoby. Nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov! 

Nekontaktujte sa s cudzími osobami osamote! Neodovzdávajte a nepožičiavajte peniaze 

osobám, ktoré nepoznáte! Skôr ako niekomu zveríte svoje celoživotné úspory, poraďte 

sa so svojimi príbuznými, nekonajte hneď, ale riešte veci s chladnou hlavou! Nevyberajte 

pre neznáme osoby peniaze zo svojich účtov alebo z bankomatov! Vždy majte na 

viditeľnom mieste dôležité kontakty! V prípade pochybností, ihneď kontaktujte políciu 

na telefónnom čísle 158! Ak sa nechcete stať obeťou  podvodníkov a zlodejov, tak sa 

držte hesla „Dôveruj, ale preveruj!“ 

kpt. Mgr. Katarína Baboľová 

 referent špecialista 

 SP VO OR PZ v Rimavskej Sobote 

 

Pre lepšiu informovanosť - kpt. Mgr. Katarína Baboľová je obyvateľkou našej obce.  

   
 

Počasie  

     Rok 2019 bol opäť jeden z najsuchších rokov posledných 

posledných pár desaťročí.  Začiatok roka bol bez snehu, ale 

5.1. snežilo a napadlo do 5cm snehu. Sneh vydržal  a 8.1. 

a 9.1  pribudlo pár centimetrov. 20.1 napadlo 10 cm snehu 

a 24.1. tiež 10 cm. Do konca januára bolo pekne bielo.  

     Február bol veľmi teplý, sneh sa pomaly roztopil. Boli dni 

s teplotami +10°C aj + 16°C. Marec a apríl boli suché 

mesiace. V marci pršalo 2 krát a v apríli bolo 5 daždivých dní. 

Bociany prileteli 24. Marca. V apríli, už začiatkom, sa teploty začali pohybovať 

okolo + 21°C. 5 apríla prvýkrát hrmelo. Začali  kvitnúť jarné kríky a ovocné stromy.  

   Máj bol najteplejším mesiacom v histórií meraní, teploty dosahovali až +35°C a + 36.  

     V júli prišiel „studený“ front  a teploty klesli na + 30 °C. Bolo sucho , pršalo málo. 

August začal dažďom ale teploty sú stále okolo + 31°C.  Výdatne zapršalo 28.2. Leto 

malo 16 tropických dní, čo znamená, že ani v noci neklesne teplota pod +20°C. A dni 

majú nad  + 30°C. 

     Aj september  začal daždivo, dokonca bola prietrž 

mračien, keď cintorínsku ulica  zaliala  voda s bahnom  9. 

Septembra. Väčší dážď bol až 24. A 26 septembra. Teploty 

boli vysoké až do +26°C.   

     V októbri padalo niekoľko teplotných rekordov,  keďže 

bolo aj + 25°C.  Babie leto  začalo 9.10. a skončilo 27.10. 

      November bol daždivejší, ale teploty do + 17°C. Prvý mráz 

bol 25. novembra. 
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 Prvý sneh napadol 2.12. okolo 10cm, udržal sa celý týždeň, ale 10.12. bolo už bez snehu.  

Celý december bol hmlistý a inverzia bola do konca roky. Rok skončil bez snehovej 

prikrývky a teploty pripomínali jar.  

  Mgr. Margita Borošová  
            

 

 

Zmeny v poplatkoch ! 

 

Dane a poplatky : 2019 2020 
Daň za psa  2.- 2.- 
Tuhý komunálny odpad  10.-/osoba/kalendárny 

rok  
20.-/osoba/ kalendárny 
rok  

Komunálny odpad pre 
podnikové subjekty 

50.- 100.- 

Komunálny odpad pre 
záhradkárske osady 

7.- 14.- 

Poplatok za používanie SAT 25.- 25.- 
Potvrdenie o trvalom 
a prechodnom  pobyte 

5.- 5.- 

Overovanie podpisov 2.- 2.- 
Overovanie listín 2.-/str. 2.-/str. 
Rybársky lístok –ročný 7.- 7.- 

 

   
 

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 ou.rimjanovce@rsnet.sk 

 

WEB www.rimavskejanovce.sk  

Stanislav Krahulec, starosta obce 0918 529 106  

Edita Čuvajová, Katarína Uhrinová - 047 / 58 11 950  

Terénne sociálne pracovisko :   

Bc.  Adriana Krahulcová, Katarína Magyarová 047 / 58 11 951  

Materská škola, Základná škola slovenská 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  

mailto:ou.rimjanovce@rsnet.sk
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Stránkové dni na obecnom úrade:  

 

 

 

 

PONDELOK - PIATOK od 07.30 hod. - do 15.30 hod.  
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