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          Vážení spoluobčania, priatelia! 

            V čase, keď v nás doznievajú pocity z vianočných a novoročných sviatkov  a otvorili sme nový 

kalendár, bilancujeme svoje minulé úspechy či neúspechy a dávame si rôzne záväzky a predsavzatia do 

budúcich dní.  

Rok 2022 bol rokom ďalších náročných skúšok odolnosti a ľudskosti. Prežili sme rok nielen v každodenných 

radostiach i starostiach, ale okúsili sme aj horkosť nepriaznivých politických a krízových  udalostí a dopadov. 

Každý z nás sa snažil najlepšie ako vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej, alebo osobnej.  

Aj naša obec počas uplynulého roka žila svoj každodenný život, prekonávala prekážky, ale tešila sa aj 

z dokončených diel a úspechov. Niektoré sú viditeľné a neujdú Vašej pozornosti, iné sú nenápadné 

a v podstate si ich ani nemusíte uvedomiť. Je však správne, keď občan má možnosť nazrieť do všetkých 

zákutí diania v obci a má aspoň základné informácie a prehľad o aktivitách, či problémoch obce. Z toho 

dôvodu obec už nejaký ten rok pravidelne vydáva Ročenku, a tak je to aj v tomto roku.  

Rok 2022 bol v našej obci rokom zmien. Hneď začiatkom roka došlo k zmene na poste starostu obce a na 

jeseň sa konali voľby starostu obce a poslancov. Napriek tejto náročnej situácii, všetkým krízovým 

udalostiam a nepriaznivej ekonomickej a politickej situácii možno vyhodnotiť činnosť a aktivity obce kladne. 

Dovolím si aspoň stručný výber aktivít: 

 Zapájame sa do strategického plánovania a rozvíjame spoluprácu a partnerstvá k zlepšeniu 

dostupnosti finančných prostriedkov zo štátnych dotácií a európskych fondov. 

 Vypracovali sme PHS ( plán hospodárskeho rozvoja obce) – strategický dokument rozvoja obce na 

obdobie do roku 2027   v zmysle zákona -  nevyhnutný pre možnosť čerpania prostriedkov zo štátnych 

a európskych štrukturálnych fondov. 

 Angažujeme sa na strategickom plánovaní v UMR Rimavská Sobota – ide o spoločný územný 

rozvoj mesta Rimavská Sobota a 16 obcí - projekty obce v projektovom zásobníku s možnosťou 

získania financií na ich realizáciu. 

 Spolupracujeme v rámci mikroregiónu a sme členom MAS Cerová vrchovina – možnosť získavania 

finančných prostriedkov cez program rozvoja vidieka. 

 

 Zabezpečujeme údržbu obce a obecných budov. 

 ČOV - výmena žľabov a oplechovania strechy.  

 Dom smútku - výmena strešnej krytiny a zvodov na odtok dažďovej vody a výmena okien a dverí. 

 Dokončená bola oprava fasády, odvodnenie základov a náter strechy na budove ZŠ s vyučovacím 

jazykom  maďarským. 

 Výmena osvetlenia v školskej kuchyni. 

 Dokúpenie príslušenstva k obecnému traktoru (vlečka, bubnová kosačka). 

 Staráme sa o bezpečnosť a čistotu v obci. 

 Výrub stromov v areáli cintorína, ktoré ohrozovali hrobové miesta, ako aj život a zdravie 

návštevníkov cintorína. 

 Opilovanie topoľov pri hlavnej ceste. Opilovanie sa realizovalo zatiaľ v jednej etape za pomoci RSC 

Rimavská Sobota, nakoľko nebola dostačujúca plošina, ktorou by bolo možné opíliť stromy úplne. 

Po zabezpečení plošiny sa bude pokračovať. Upozorňujem, že k úplnému vypíleniu topoľov nedôjde, 

nakoľko sa nejedná o obecný pozemok. 

 Zber TKO v časti  Močiar – zavedené nálepky od 05/2022. 

 Odstraňovanie nelegálnych skládok – ich tvorba sa v obci opakuje každým rokom. Preto vyzývam 

spoluobčanov, aby neznečisťovali vlastné prostredie a okolie obce, veď zber a triedenie odpadov 

máme v obci slušne vyriešený. V prípade, ak ste svedkami, alebo máte vedomosť o porušovaní 
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pravidiel, odfoťte a upozornite Políciu  na takéto konanie.  V prípade medializácie sa vystavujeme 

riziku pokút a sankcií. Tieto financie by sa dali využiť oveľa efektívnejšie. 

 Zabezpečujeme kultúrny a spoločenský život v obci. 

 Zorganizovali sme spoločenské podujatia ako: Dni obce, výlet do Egru, Obecnú zábavu,  posedenie 

pre dôchodcov v októbri pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ a pre malých v decembri Mikuláša. 

 Skompletizovaný bol obsah knihy o obci, ktorá by mala ísť do tlače v roku 2023 a verím, že poteší 

nielen Vás, obyvateľov obce, ale aj návštevníkov.  

 Zavádzame inovácie v obci. 

 Vznikla nová web stránka obce s aplikáciou a SMS hlásnikom (pre lepší, ľahší a rýchlejší prístup 

občanov k informáciám o dianí v obci) je však potrebné sa do tejto aplikácie prihlásiť. Viď str. 25.  

 Vykonávame projektové aktivity pre získavanie financií na rozvoj obce. 

 Bol vypracovaný projekt k výstavbe asfaltovej cesty a rekonštrukciu chodníka k školskej jedálni a 

k budove ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, a na rekonštrukciu chodníka a mosta pri obecnom 

úrade. 

 Projekt na rekonštrukciu autobusovej zastávky smer RS – žiaľ, v tomto projekte sme zatiaľ neboli 

úspešný, nakoľko výška finančných prostriedkov bola z MVSR po vypuknutí vojny na Ukrajine 

presmerovaná na pomoc Ukrajine. 

 Bola podaná žiadosť na Úrad vlády na využitie prostriedkov z rezervy predsedu vlády a to: 

 výmena starých okien a dverí na budove obecného úradu, na budove TJ Rimavské Janovce, na budove 

materskej škôlky, v školskej kuchyni, ako aj a na vybudovanie sociálnych zariadení pre ženy 

v budove obecného úradu –  táto žiadosť je v štádiu hodnotenia.  

 Bol podaný projekt na Obnovu dediny, kde sme žiadali finančné prostriedky na vybudovanie 

stanovíšť na triedený zber v obci ako aj v častiach Močiar a Jánošíky. 

 Pripravili sme projekt na  riešenie problematiky dodávky pitnej vody v časti dolný Močiar. V tejto 

časti prebieha individuálna bytová výstavba, kde obyvatelia v tejto časti nemajú prístup, alebo zápasia 

s nízkym  tlakom vody. Tohto času sa už rieši stavebné povolenie. 

Čo sa týka projektových činností, obec sa bude aktívne snažiť o získanie prostriedkov z dotácií a Európskych 

fondov v snahe ušetriť vlastné zdroje. Tento proces vyžaduje dôslednú pripravenosť obce a to v príprave 

územných konaní, projektovej dokumentácie a všetkých ostatných povinných náležitostí každej žiadosti 

o nenávratný príspevok. Iste ste zaznamenali aj z médií, že často ide o náročné, byrokratické a hlavne zdĺhavé 

procesy. Avšak je to takmer jediná možnosť, ako zabezpečiť rozvoj obce. 

Dúfam, že aj Vy, občania, ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce 

na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom, pretože všetko, čo robíme, robíme pre zlepšenie a skvalitnenie 

života v obci. A na tom dobrom a pozitívnom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa 

prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu. 

Preto sa chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili v uplynulom roku za správne fungovanie 

našej obce a jej rozvoj – zamestnancom obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva, školským 

zariadeniam,  našim obetavým občanom, podnikateľom, firmám, záujmovým združeniam,...no proste 

všetkým zainteresovaným, ktorí  pomáhali obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju, či oživeniu 

spoločenského, kultúrneho a športového života. 

Aj v tomto roku má obec mnohé plány. Mnohé v našej obci je potrebné riešiť, vybudovať, vylepšiť, či 

skrášliť. Menej finančných prostriedkov z podielových daní do rozpočtu obce a vysoké náklady na energie 

môžu obec nielen zabrzdiť  v jej rozvoji, ale  prinútiť k reštrikčným opatreniam a k obmedzeniu doterajších 

služieb pre obyvateľov. Takýto negatívny scenár hrozí  všetkým, hlavne malým obciam, ako je aj tá naša, 

pretože majú zúžený manévrovací priestor na preskupenie zdrojov, či získanie externých príjmov. Aby sa 
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v našej obci nenaplnili takéto prognózy, musíme sa postaviť čelom k riešeniu znižovania nákladov 

obce, efektívnemu a rentabilnému využívaniu potenciálu, aby sme „prežili“ nepriaznivé obdobie. Preto sa 

v spolupráci s partnermi  budeme snažiť znižovať energetickú náročnosť v obci, hľadať riešenia na 

využívanie alternatívnych energetických zdrojov a hľadať spôsoby, akými by obec mohla s využitím 

miestneho potenciálu vytvárať a získavať potrebné príjmy.  

Nový rok je ako otvorená čistá kniha. Máme šancu napísať  náš spoločný príbeh, otvoriť ďalšiu kapitolu 

života obce. Pero k nej máme vo svojich rukách. 

Aj v tomto roku má obec mnohé plány. Mnohé v našej obci je potrebné riešiť, vybudovať, vylepšiť, či 

skrášliť. 

 

Plány do budúceho obdobia:  

- Vodovod Močiar, vetva C Dolný Močiar + vetva na do tlakovanie. 

- Rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci popri hlavnej ceste. 

- Riešenie nového systému zberu odpadu podľa QR kódu. 

 

Na toto  je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle a spolupráce. Preto Vás 

žiadam, neostaňte ľahostajní k sebe, ale ani k dianiu v našej obci. Prispejte každý svojim dielom k jej 

napredovaniu minimálne tak, ako tomu bolo doteraz. Som pevne presvedčený, že takáto spolupráca prinesie 

svoje ovocie a posunie našu obec opäť o niečo dopredu. Vždy si budem vážiť Vaše dobré a povzbudzujúce 

rady a nápady, Vašu spoluprácu, ochotu a toleranciu. 

A na záver, ostávam verný starým zvykom a pripájam sa k vinšovníkom.  

 

 

Prajem Vám v novom roku úspech v každom žitia kroku, 

veľa šťastia, zdravia veľa a mnohého čo si srdce želá. 

 

Roman Uhrin 

starosta obce 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva ( po voľbách 2022) 

Zľava- Peter Fülöp, Tomáš Bozó, Ing. Peter Kovács, Mgr. Beáta Fülöpová, Stanislav Krahulec, Ivan Cerovský, Alexander Nagy, 

starosta obce Roman Uhrin 
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Fotogaléria :  
Deň Obce Rimavské Janovce 2022 – Kultúrny program:  Spevácka skupina  Čerenčianka, FS Háj 

z Rimavskej Sobota, Sendreiovci z Kokavy, Heligonkári,  Gabera a jeho hostia, Spevácka skupina C.O.O.L.,   

Hudobná skupina Exil z Trnavy.  

Sprievodné akcie :  tvorivé dielne pre deti, skákací hrad, trampolína, cukrová vata, jazda na koníkoch,  
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Mesiac úcty k starším :  hosťom bola Gizka Oňová 

 

 
 

  
 

Mikuláš :  
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          Obyvateľstvo :  
 

           Stav obyvateľov k 31.12.2022 

                                                                               z toho muži                    ženy  

C e l k o m                                        1 408                       694                      714 

Cudzinci žijúci na trvalom pobyte           4                           3                          1 

                                                          __________________________________ 

 Spolu :                                             1  412                       697                      715                

 

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 1 098 12 7 9 11 1101  +1 

Jánošíky    108    1 1   108   +3 

Močiar    137 26  3 1          161 

Ilona-Petruš     38               38 

Spolu  1 381 38 11 11 11 1408  +4 

 

Veková kategória obyvateľov :  

deti do 6 rokov ......................................................................... 96 

deti od 6  do 15 rokov  ............................................................147 

mládež od 15 – do 18  rokov ...............................................     82 

ekonomicky aktívny obyvatelia ...od 18 rokov do 65 rokov... 909  z toho mužov   466 

                                                                  ženy do 62 rokov                       žien       443 

obyvatelia nad 65 rokov/dôchodkový vek/do 80 rokov........... 180 z toho mužov     94 

                                                                                                                    žien          86 

obyvatelia nad 80 rokov života ...do 90  rokov  ......................   29   z toho mužov    10 

                                                                                                                      žien         19                                                                                           

nad 90 rokov života máme ...................................................      3 obyvateľov – z toho muž    1 

                                                                                                                               ženy             2 

- najstaršia obyvateľka sa dožila v roku 2022   91 rokov 

- najstarší obyvateľ sa dožil v roku 2022          91 rokov 

 

V roku 2022 bolo uzatvorených 12 manželstiev, a počet rozvedených manželstiev je 1 . 

 

Edita Čuvajová  

 

 

Pracovníci obecného úradu v roku 2022 overili 261 podpisov, čo je o 129 podpisov menej  ako 

v predchádzajúcom roku a overili  131 listín o 39 viacej ako v roku 2021. Aj týmto spôsobom pomohli 

občanom pri vybavovaní úradných záležitostí. 

Pre účely polície, súdu a exekúcie vypracovali  66 posudkov, čo je o 28 viacej  ako v minulom roku.  

Pre skolaudované domy, chaty a iné nehnuteľnosti za celý rok bolo vydanách 26 oznámení o určení súpisného 

čísla. 

 

 Katarína Uhrinová  
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           Hospodárenie obce rok 2022 
 

            Hospodárenie obce sa riadi rozpočtom obce, ktorý je pred schválením zverejnení  

a následne schválený Obecným zastupiteľstvom Rimavské Janovce.  

Rozpočet obce na rok 2022 bol schválený dňa 7.12.2021 Uznesením Obecného zastupiteľstva Rimavské 

Janovce číslo 283/2021. 

Počas roka 2022 sa rozpočet upravoval podľa vzniknutých potrieb 4 x.  

 

Rozpočet obce na rok 2022 po úpravách : 

 

N á z o v  hodnota € 

Bežné príjmy  celkom 675 595,63 

Bežné výdavky  celkom 647 683,21 

Sumár bežného rozpočtu  27 912,42 

  

Kapitálové príjmy celkom 0 

Kapitálové výdavky   celkom 121 265,41 

Sumár kapitálového rozpočtu              - 121 265,41  

  

Finančné operácie  príjmové   celkom 117 753,92 

Finančné operácie výdavkové celkom 23 400,00 

Sumár finančných operácií  celkom 94 353,92 

  

Celkové príjmy spolu : 793 349,55 

Celkové výdavky spolu :  792 348,62 

Účtovný výsledok – prebytok  1 000,93 

 

V súčasnosti sa robí ekonomická a rozpočtová uzávierka roku 2022. Podrobné výsledky rozpočtového 

hospodárenia budú predložené v záverečnom účte obce za rok 2022. 

Po ich zverejnení bude o záverečnom účte obce rozhodovať Obecné zastupiteľstvo. 

Z doterajších výsledkov sa dá predpokladať, že bežné príjmy budú vyššie o 3 %, bežné výdavky budú vyššie 

o 1 %, kapitálové príjem sme nemali a kapitálové výdavky budú vyčerpané na 91 %. Finančné operácie 

v príjmovej aj vo výdajovej časti sú plnené na 100 %. 

Predpoklad účtovného výsledku hospodárenia bude prebytok. 

 

V kapitálových výdavkoch je rekonštrukcia domu smútku a to výmena strešnej krytiny vo výške 23 231 eur, 

výmena okien a dverí vo výške 27.546 eur. 

Na projekty sme vynaložili 4.113,- eur a to:  

● zapojili sme sa do získania dotácie na dobudovanie infraštruktúry obce / rekonštrukcia a nové chodníky 

v obci/ vo výške 3.840,- eur 

● prípravné projektové práce na vybudovanie hlavnej vetvy vodovodu na Močiar vo výške 

273,- eur. 

Dokončili sme časť vodovodu Vetva A, C, C1, C3 na Močiari a na vypracovanie prevádzkového poriadku, 

ako aj na pozdĺžne profilové zameranie vodovodu sme vynaložili 2 440,- eur. 

Z prostriedkov od Slovenskej prenosovej elektrizačnej sústavy, ktoré máme z minulého obdobia sme kúpili 

traktor s ramennou sekačkou, ako aj príves k nemu, kosu bubnovú a ostatné prídavné zariadenia k traktoru 

vo výške spolu 50 229,- eur. 

V hodnote 856,- eur sme pokračovali v rekonštrukcii- modernizácii verejného osvetlenia. 

Celkové kapitálové výdavky sú vo výške 108.414,- eur. 
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Finančné príjmy v roku 2022 boli nevyčerpané prostriedky z minulého roku a to z dotácií zo štátneho 

rozpočtu, z prostriedkov Slovenskej prenosovej elektrizačnej sústavy a z vlastných zdrojov obce. Do 

finančného príjmu sme započítali aj použitie rezervného fondu na opravu strechy a výmenu okien v dome 

smútku a tiež na výmenu odkvapov na budove čističky odpadových vôd. V roku 2022 sme nezobrali žiadne 

nové finančné návratné zdroje – úvery. Obec má nesplatený starý  úver k 31.12.2022 vo výške 38.286,- eur, 

ktorý podľa splátkového kalendára splácame. Uver bol zobratý v roku 2019 na asfaltovanie ciest a je splatný 

v roku 2024. Splátka za rok 2022 bola vo výške 23.400. eur. 

Koncoročné uzávierkové účtovné výsledky budú zverejnené na stránke obce, ako aj na stránke 

www.registeruz.sk . 

 

Účtovná závierka a rozpočtové hospodárenie obce je každoročne posúdené a kontrolované nezávislým  

audítorom p. Ing. Karczagovou . 

 

                           Edita Čuvajová  

 

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v roku 2022.  

 
          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 2022 zamerané na nasledovné činnosti :  

           I .polrok 2022: Odborné „ Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021“ pred jeho 

schválením v OZ. Vypracovať „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021“. / do 60 dní od ukončenia 

kalendárneho roka/ .  Kontrola vyúčtovania dotácií za rok 2021 poskytnutých z rozpočtu obce Rimavské 

Janovce. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Rimavských Janovciach v predchádzajúcom 

období – za II polrok 2021. Kontrola plnenia rozpočtu obce.  Kontrola výberu výšky správnych poplatkov 

pri stavebných konaniach za rok 2021. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2021.  Kontroly 

vykonávané v zmysle §18 f 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. 

           2 .polrok 2022:  Stanovisko HK  ku návrhu rozpočtu obce na rok 2023. Kontrola vývoja a stav  dlhu 

ku 31.12.2021. Kontrola plnenia rozpočtu na obci za rok 2022.  Kontrola plnenia uznesení prijatých na 

rokovaní OZ za I. polrok 2022. Kontrola prevodov na bankových účtoch za rok 2022. Kontrola evidovania  

pokladničných dokladov za I. polrok 2022.  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. Úlohy vyplývajúce zo zákona 369/1990 

Zb. o Obecnom zriadení, ktoré v priebehu roka vykonávam  - vypracovanie plánu činnosti HK na I. a  II. 

polrok 2023.  

 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. 

http://www.registeruz.sk/
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             Terénna sociálna práca v roku 2022  
 

  Obec Rimavské Janovce  vykonáva terénnu sociálnu prácu od roku 2008, 2016 a od roku 2019.  

v rámci Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce ( NP TSP II ) v spolupráci 

s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tento projekt sa realizuje 

vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje. 

Terénna sociálna pracovníčka: Bc. Eva Pálová 
Terénne pracovníčky: Katarína Magyarová, Monika Bohóová 

 Poslaním terénnych sociálnych pracovníkov je individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, 

jeho rodinou a komunitou v jeho prirodzenom rodinnom otvorenom prostredí, práca v priamom kontakte s 

ľuďmi.  Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov je zameraná predovšetkým na  poskytovanie sociálneho 

poradenstva,  sprevádzanie klientov na úrady a do  inštitúcií v súvislosti s riešením ich nepriaznivej sociálnej 

situácie - úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálna poisťovňa, súdy, exekútorské úrady, zdravotné 

zariadenia a poisťovne, polícia, sociálne zariadenia, asistencia pri vybavovaní kompenzačného, 

opatrovateľského príspevku,  poradenstvo a asistencia v súvislosti s príspevkami sociálneho zabezpečenia ( 

rodičovský príspevok, dávky v   hmotnej núdzi,  starobný a invalidný dôchodok atď.), získanie alebo 

obnovenie pracovných návykov potrebných na začlenenie sa do pracovného procesu, pomoc pri uplatnení sa 

na trhu práce, vyhľadanie pracovných ponúk, pomoc pri žiadosti a životopise do zamestnania, poradenstvo 

v oblasti zlepšenia osobnej hygieny a zdravotnej starostlivosti detí a dospelých, dodržiavanie pravidelných 

lekárskych prehliadok a očkovaní, zlepšenie školskej dochádzky, odstraňovanie záškoláctva v spolupráci so 

ZŠ, MŠ, zvyšovanie hodnoty vzdelania, pohovory s rodičmi. Mapovanie lokality, zber demografických 

údajov, analyzovanie potrieb cieľových skupín a lokality, vytýčenie cieľov svojej práce v dlhodobom 

horizonte. 

 Prioritnou  cieľovou skupinou  sú  obyvatelia s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s 

nepriaznivým zdravotným stavom a seniori, občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické 

osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované, nezamestnaní bez 

vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia 

povinnej školskej dochádzky.  

 Cieľom projektu je podpora skupín a jednotlivcov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu a 

odstránenie príčin sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej terénnej sociálnej práce v konkrétnej 

komunite, aktivizácia cieľových skupín zapojením do riešenia ich problémov a zvýšenie ich sociálnej 

mobility. 

 Vďaka činnosti TSP sa zlepšila komunikácia úradov a inštitúcií s cieľovou skupinou, spolupráca so 

školskými a zdravotníckymi zariadeniami. Skúsenosti z realizácie predchádzajúcich projektov terénnej 

sociálnej práce ukázali, že sa osvedčili a o pokračovanie je záujem zo strany obce ako i samotného 

obyvateľstva obce.  

 Vzrástla jeho dôvera k spolupráci s TSP a vytvorila sa lepšia pôda pre prácu so sociálne 

znevýhodnenými občanmi.  

          

  

                                                                                                                                                  Bc. Eva Pálová 
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Materská škola v obci Rimavské Janovce.  
 

 

         Materská škola v Rimavských 

Janovciach, ma jednu triedu – 

heterogénnu, ktorú navštevujú deti 

od troch do šesť rokov. V školskom 

roku 2021/2022 navštevovalo škôlku 

pätnásť detí, z toho do školy 

nastúpilo päť detí. V školskom roku  

2022/2023 bolo zapísaných 15 detí, z 

toho predškolákov 8. V októbri boli 

vyhlásené dve deti, takže nám ostalo 

13 detí, ktoré reálne navštevujú 

materskú školu. Vzdelanie v 

materskej škole prebieha podľa 

Štátneho vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací program vypracovali učiteľky. 

 

Výchovná činnosť prebieha hravou formou, ktorá je deťom najbližšia. 

 
Predškoláci sa učia poznávať písmená, číslice, pokúšajú sa aj o písanie svojho mena tlačenými písmenami. 

Deti sa oboznamujú s pamätnými dňami, ako aj so sviatkami počas roka. Každý sviatok si pripomíname a 

učíme sa rôzne básničky, riekanky, pesničky a hry. Zorganizovali sme fašiangový  karneval, kde deti mali 

krásne masky, ktoré im pripravovali rodičia, deti sa bavili, súťažili a boli odmenené. Na deň matiek sme 

nacvičili krátky program a deti vytvorili darčeky pre mamičky. V júni sa s nami rozlúčili budúci prváci, tejto 

slávnostnej rozlúčky sa zúčastnili aj rodičia a  príbuzní. V mesiaci október sme si pripomenuli Deň seniorov, 

deti zhotovili pre starých rodičov malé darčeky. Koniec roka  2022 sprevádzali choroby, veľa detí bolo 

chorých, takže sa vianočná besiedka nemohla konať. Napriek tomu deti dostali balíčky a spokojne odchádzali 

na prázdniny. 

      
 

                                                                                                                                   Eva Habodászová  
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         Základná škola s  vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola 
 

          Počet žiakov: 18 

Zamestnanci: 3 (2 pedagogickí: riaditeľka:  Mgr. Monika Tóthová, vychovávateľka: Gabriela Milen, 1 

upratovačka-školníčka: Gizela Berkyová).  

 

V roku 2022 z rozpočtu školy sa uskutočnili nasledovné investície: izolácia, rekonštrukcia budovy školy 

 

Projekty školy: V zdravom tele zdravý duch, Naša Zem volá o pomoc. 

 

Celoslovenský projekt: Moja malá záhradka 

 

Školské a  mimoškolské aktivity  
- február: maškarný ples 

- marec: Deň otvorených dverí – zápis, Ferenczi István országos képzomuvészeti verseny (výtvarná 

súťaž) 

- apríl: Deň Zeme, veľkonočná kreativita 

- máj: Folklórny festival-Jesenské,  Rozprávkové dopoludnie v škôlke-v podaní našich žiakov,      

Heuréka talent-celoslovenská súťaž  

- jún: Medzinárodný deň detí,    

- september: športový deň 

- október: Helloween party,  Týždeň gemerských tradícií, tvorivé dielne – Hostice,  Týždeň 

gemerských tradícií, recitačná súťaž – Jesenské, Týždeň gemerských tradícií, prednes ľudových 

piesní – Rimavská Seč 

- november: U susedov – Veľký Blh 

- december: Vianočná dielňa, Vianočná besiedka v škole, Slávnostný vianočný program žiakov v ref. 

kostole 

 

 

            Mgr. Monika Tóthová         
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         Školská jedáleň pri MŠ v Rimavských Janovciach: 
 

         Počet zamestnancov školskej jedálni sa v roku 2022 nezmenil, ostal v počte 3. 

Počet stravníkov: 

 - Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským   - 13,  Základná  škola s vyučovacím jazykom 

maďarským  - 13, Zamestnanci  - 12, Dôchodcovia  - 25, Cudzí stravníci - 3 , - Cirkevná materská škola  

Reformovanej kresťanskej  cirkvi v Pavlovciach počet  deti- 40 a počet  dospelých – 8.  

V letnom období sa v školskej jedálni vymenilo  staré osvetlenie za úsporné led svietidlá, čím sa zabezpečí 

menšia spotreba elektrickej energie.  

Ministerstvo školstva navyšuje finančné pásma pre školské stravovanie. Finančné pásma predstavujú 

náklady na nákup potravín na jedno jedlo rozdelené podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré určuje 

MŠVVaŠ SR. Finančné pásma pre stravovanie teda predstavujú len časť ceny obeda. Tou druhou časťou sú 

režijné náklady, ktoré si určuje obec. Výška réžijných ( elektrika, plyn, mzdy a pod. )  nákladov obce ja taká 

vysoká,  že obec nemôže tieto náklady zahrnúť do jedného obeda. Cena by narástla tak, že by sme si nikto 

ten obed nemohli dovoliť.  

Obec od  roku 2019 mala  nastavené ceny za stravu nasledovne:  

Stravník v MŠ – 1,45.-Eur / za celodennú stravu   

Žiak ZS – 1,08.-Eur za obed  

Dospelý stravník :  

Dôchodca – 2,43.-Eur z toho obec prispieva sumou 0,61.-Eur na jeden obed.  

Cudzí stravník -2,43.Eur  

Zamestnanci obce – 2,43.-Eur  

Od júna 2022  obec pristúpila k zvýšeniu cien stravného, pretože sa už nedal realizovať nákup potravín a to 

nasledovne:  

Stravník v MŠ – 1,54.-Eur / za celodennú stravu   

Žiak ZS – 1,21.-Eur za obed  

Dospelý stravník :  

Dôchodca – 2,60.-Eur z toho obec prispieva sumou 0,65.-Eur na jeden obed.  

Cudzí stravník -2,60.Eur  

Zamestnanci obce – 2,60.-Eur  

V dnešnej dobe štát určil nove finančné pásma, ktorých sa musíme od 1.1.2023 riadiť a v nich je navýšenie 

nákupu potravín. Obec pripravuje úpravu cien stravného, kde sa snaží zohľadniť aj stále sa zvyšujúce ceny 

potravín. Od 1.2.2023 budú ceny stravného nastavené takto: 

Stravník v MŠ –  2,35.- Eur / za celodennú stravu / 

Žiak ZS –  1,95.-Eur za obed  

Dospelý stravník :  

Dôchodca –   3,20.-Eur z toho obec prispieva sumou 0,80.-Eur na jeden obed. ( Dôchodca si uhrádza 2,40.-

Eur ) 

Cudzí stravník – 5,40.-Eur  

Zamestnanci obce –4,00.-Eur  

Službou pre občana v prípade dôchodcov s trvalým pobytom v obci je  dovoz obeda  až domov.  

 

Obec varí stravu aj pre materskú školu v Pavlovciach.  

 

Množstvo uvarených obedov za rok 2022 je v počte 15 151kusov. ( Doplnkové stravovanie -  počet 

8904 kusov je desiata a olovrant).  

Školská jedáleň v súčasnej dobe pripravuje jedálny lístok pre stravníkov na celý mesiac, z dôvodu lepšieho 

prehľadu objednávania stravy. Jedálny lístok je zverejnený na stránke obce v časti Školstvo – Školská 

jedáleň.  

 

      
                    Zuzana Ďurianová  



14 

 

        

       Dobrovoľný hasičský zbor obce Rimavské Janovce.  
 

        Dvadsaťpäť mladých hasičov z DHZ Rimavské Janovce, pod vedením Mgr. Beáty Fülöpovej, sa dňa 

12.11.2022 zúčastnilo VII. ročníka oficiálnych halových majstrovstiev SR kolektívov mladých hasičov 

a XXVIII. ročníka neoficiálnych halových majstrovstiev SR kolektívov mladých hasičov o "Putovný pohár 

prezidenta DPO SR" v basketbalovej hale vo Svite. Žiaci ( aj vďaka podpore rodinných príslušníkov 

a priateľov) súťažili v konkurencii 120 kolektívov a úspešne reprezentovali našu obec. Získali cenné diplomy 

v súťažných disciplínach : štafeta 5x30m, uzlová štafeta, štafeta hasičských dvojíc.  

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Rimavská Sobota zorganizovala dňa 9.12.2022, v 

telocvični ZŠ P. K. Hostinského Rimavská Sobota VII. ročník halových hier mladých hasičov „Hasičské hry 

s Mikulášom“. Naši mladí hasiči boli opäť úspešní a získali pohár v súťažnej disciplíne Štafeta hasičských 

dvojíc a pohár v súťažnej disciplíne Vedomosti a rýchlosť hasiča. 

 

      

 

                                                                                                              Mgr. Beáta Fülöpová 
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Počasie 2022 
     

 ZIMA. 

 Rok 2022 začal polojasným počasím so zvyškami snehu a dennými teplotami okolo +8 až +9 stupňov 

celzia.  2. januára bola poľadovica. Nočné teploty od 7.januára do konca januára boli mínusové až do -

10 stupňov. Bolo bez snehu, pršalo 20.1. a 29.1.Podobne bolo aj cez február. Sneh padal len 1. a 2. ale 

doobeda sa roztopil. Rovnako to bolo aj 28.2. kraj sa zabelel, ale nie na dlho. Decembrová koncoročná 

zima mala striedavo plusové a mínusové teploty. Koncom roka sa lámali teplotné rekordy,  lebo sa 

oteplilo. Sneh padal 12. decembra asi 7cm a 14.12. tiež slabo snežilo, ale pre vysoké denné a   nočné 

teploty sa sneh roztopil a už 17.12. ostali len zvyšky snehu. Viac bolo daždivých dní  a to 

5.,6.,7.,9.,10.,11.,15.,16.decembra. 

 

JAR. 

Marec bol chladný a suchý mesiac s nočnými mínusovými hodnotami až do -9stupňov.  Pršalo len v noci 

15. na 16. a 30. na 31.marca. Posledný marcový deň prileteli bociany, ale tento rok nemali ani jedno 

mláďatko. Zapríčinilo to pravdepodobne veľmi chladné a daždivé počasie začiatkom apríla a mínusové 

ranné hodnoty od O do -3, -4, ešte aj 20. a 21. apríla boli mrazy. Pršalo 

1.,2.,3.,15.,16.,18.,22.,23.,24.,25.,26.,27.apríla aj máj začal dažďom, ale už s vysokými dennými 

teplotami. Prvýkrát hrmelo 3.,4.,5.mája bolo aj dúha. 9. mája sme mali prvý letný deň t.j. deň s teplotou 

+25 stupňov a 12.mája tropický deň t.j. deň nad +30 stupňov. 

         

 LETO 

 Mesiace jún, júl a august boli suché a horúce, kedy padali teplotné rekordy s hodnotami+ 36 až +38 

stupňov.  Tak bolo už na rozhraní mesiacov jún a júl.  Cez tieto mesiace sme mali subtropické dni t.j. keď 

denné teploty bolo nad 35 stupňov. Dňa 22.júla už ráno o 7.hod. bolo +38 stupňov. V minulosti za mesiac  

boli v priemere 2 takéto dni, tento rok ich bolo zaznamenaných 10 za jeden mesiac. Pršalo veľmi málo, 

len 4.6.,8.6., 8.7. a 10.7.,26.a 27.7.,20.8.,21.8.,24.8. 

     

JESEŇ 

Bola veľmi teplá, október bol najteplejším mesiacom s teplotnými rekordami až +19. stupňov. V 

septembri mrazy neboli, až 20.10. bol prvý mráz aj to len jeden deň. 26.októbra bolo čiastočné zatmenie 

slnka. Ráno bola hmla, až do obeda, ale  presne na poludnie,  sa vyjasnilo, hmla sa rozplynula a dalo sa 

veľmi pekne pozorovať ako mesiac zatieňuje časť slnka.  November bol celý v inverzii, slnko sa ukázalo 

veľmi málo, skoro vôbec. Teploty boli prvý týždeň okolo +14,+15 a   potom medzi +5 až +8 stupňov. 

Mrazy neboli aj ranné teploty boli plusové.  
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  SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV 

obce Rimavské Janovce  na rok 2023 

 

 
 

Prečo tvoriť menej odpadu :  
 

Občania  Rimavských Janoviec vyprodukujeme ročne stále viac a viac komunálneho odpadu. Ako 

s tabuľky možno vidieť produkcia komunálneho odpadu  v našej obci výrazne neklesá a ani nestúpa, ale 

vývoj cien za vývoz komunálneho odpadu nie je priaznivý. Keď v roku 2018 sme za odpady zaplatili 

výrazne menej ako v roku 2022. Tento vývoj cien výrazne ovplyvňuje separovanie odpadu  v obci. 

Pokiaľ nebudeme separovať, ceny za vývoz odpadu sa budú šplhať vyššie.  

V roku 2022 v dôsledku nárastu cien pohonných látok  nám firma Brantner Gemer s.r.o. navýšila ceny 

za vývoz odpadu o 7,1% a začiatkom roku 2023 sme podpísali dodatok a navýšili nám zber odpadov 

v obci o ďalších 7,4% ako dôsledok nárastu cien v každom odvetví aj nárast minimálnej mzdy.  

V konečnom dôsledku vývoj cien na Slovenku tomu nasvedčuje, že všetko sa navyšuje. Snahou našej 

obce je ceny za vývoz odpadu nezvyšovať a neprenášať všetko na občana, ale začať dôslednejšie 

separovať a tým mať menej ton odpadu ročne a menej zaplatiť za odvoz.   

 

Vývoj produkcie a cien za vývoz  komunálneho odpadu v obci Rimavské Janovce :  

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Produkcia komunálneho 

odpadu  v tonách  

243,26 247,60 259,69 246,01 255,00 

Množstvo v kg na jedného 

obyvateľa  

184,56 186,72 189,83 177,49 184,91 

Celková suma čo obec zaplatí 

za vývoz odpadu 

14 924 18 385 19 305 44 566 35 980  

Poplatok na jednu osobu za KO 

ročne  

10-Eur  10.-Eur  20.-Eur  26.-Eur  26.-Eur  

 

Reálny poplatok za vývoz odpadov na rok 2023 by mal byť na jedného občana 37,40.-Eur.  
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Odpady, ktoré obec Rimavské Janovce  zbiera prostredníctvom firiem na to určených sú:  

 

a) Elektro odpad, - vrátane použitých svetelných zdrojov a použitých batérií a akumulátorov, - tento 

odpad sa zbiera 2 x ročne zberovou spoločnosťou. Občan môže tento odpad priniesť po dohode 

s obecným úradom  na futbalové ihrisko počas celého roka. Tento odpad musí byť kompletný – 

inak nám ho zberová 

spoločnosť spoplatní  a obci 

sa tým zbytočne  zvýšia 

náklady na zber odpadov.  

Tento zber je bezplatný 

pokiaľ je odpad kompletný.  

Patria sem: napr. televízory, 

rádiá, počítačová, kancelárska 

a telekomunikačná technika, 

videá, diskmany, digitálne 

hodinky,  variče, ohrievače, 

kávovary, práčky, 

elektromotory, ručné 

elektrické náradie, telefóny, 

mobily,  atď/. 

 

b) drobný stavebný odpad z domácností a objemný komunálny odpad z domácností, - je potrebné 

ak Vám tento odpad vznikne kontaktovať obecný úrad. Odpad je možné vyviesť vo 

Veľkoobjemových kontajneroch po uhradení poplatku, ktorý ja stanovený  v našej obci na 0,105.-

Eur za 1kg takého odpadu. Odpad je možné vyviesť len keď sa ho nazbiera za kontajner !!  

 

c) papier, - zbierame v obci 2x ročne mobilným výkupom 

prípadne je možné podľa potreby tieto výkupy doplniť. Tento 

zber papiera je bezplatný pre obec a tým aj pre občana.  

 

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky 

papier, papierové vrecká, papierová lepenka, krabice z tvrdého 

papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, 

plagáty, pohľadnice, baliaci a krepový papier a pod. 

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový 

papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, 

krabičky od cigariet,  mastný papier, kopírovací papier a pod. 

 

d) sklo, - občan môže sklenený odpad vhodiť do kontajnerov na 

sklo rozmiestnených v obci. Počet zberov skla je 6 x ročne.  

 

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, 

fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo a pod. 

Nepatria sem: korkové zátky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, 

drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, 

žiarivky a pod.  
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e) plasty, kovové obaly, viacvrstvové obaly –aj keď zálohujeme, ale nezabúdajme triediť. Občan 

zbiera  do žltých plastových vriec plastový odpad ale aj kovy a kovové obaly podľa harmonogramu 

vyloží pred bránu v čase zberu. Plastové vrece je dostupné na obecnom úrade. Počet zberov je 8 krát 

ročne.  

 

Do plastového vreca patrí : plastové obaly a plastové 

výrobky ako číre a farebné fólie, plastové : tašky, vrecká, 

vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, 

plastové vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od 

nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, 

tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, 

penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové 

nádobky, plastové vodoinštalačné a elektroinštalačné 

rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná 

a plastový nábytok aj kovový obaly z potravín a nápojov, 

plechovky, konzervy.  

 
Dôležité:  

Plastové fľaše, VKM  a kovové obaly pred vhodením do vreca stlačte nohou!!!  
 

Pred vhodením do vreca obaly opláchnite vodou a nechajte uschnúť. 

 
 

 

 

 

 

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty 

(zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.  
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d) biologicky rozložiteľný komunálny odpad, - obec má zavedený zber tzv. BRO odpadov – slúži na 

tento zber špeciálna hnedá nádoba a odvetraním. Dávame do pozornosti občana, že nádobu si môže 

zakúpiť na obecnom úrade a zberová spoločnosť bude tento odpad zbierať každý druhý týždeň.   

 

 
 

Do Bio nádob patrí : pokosená tráva, lístie, kôra, zvädnuté rastlinné časti, odrezané konáriky stromov 

a kríkov, z kuchynského odpadu kávové a čajové výluhy, šupky zo zeleniny, ovocia, zemiakov, vaječné 

škrupiny, šupky nie v igelitových sáčkoch, zbytky kávy a čaju, škrupinky orechové, izbové rastliny, 

jemné časti bioodpadu ako tráva, jemné vetvičky, piliny, slama, popol z dreva, zmenia z kvetín,   

 

Pozor – väčšie vetvičky treba nasekať!!! 

 

Do BIO nádob nepatri : zmesový komunálny odpad, kovy, plasty, sklo, textil, papier, farby, staré lieky, 

oleje, batérie, chemické postreky, zvieracie kosti  a mäso, mliečne výrobky, časti rastlín napadnuté 

chorobami, kosti, koža- z dôvodu lákania hlodavcov do kompostérov, lesklý plagátový, pergamenový 

a viacvrstvový ( tetrapakový ) papier, varené ovocie, plienky, popol z uhlia, cigaretové ohorky, vrecká 

z vysávača a krabice, vlasy, plechovky, guma, polystyrén, výkaly z mačiek a psov, chemické 

a nebezpečné látky, stavebné materiály a stavebná suť a  uhynuté zvieratá.  

Obec umožňuje obyvateľom vlastné 

kompostovanie BRO za podmienky, že 

kompostovanie vykonávajú v súlade s 

ustanoveniami tohto nariadenia. 

Obyvateľ, ktorý chce v obci 

kompostovať vlastný odpad, musí obci 

preukázať, že zabezpečil všetky 

požadované podmienky.  

Kompostovať možno: kvety, trávu, 

lístie, drevený odpad zo strihania 

a orezávania krovín a stromov, vypletú 

burinu, pozberové zvyšky z pestovania, 

zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú 

štiepku, hobliny, drevný popol, šupy 

z čistenia zeleniny a ovocia, kávové 

a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, 

starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny 

z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po 

záručnej dobe alebo inak zhodnotené.  
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e) odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok (nebezpečný odpad), - 

v čase zberu elektro odpadov je možné priniesť akýkoľvek nebezpečný odpad, 

batérie a akumulátory. Staré farby, nebezpečné látky je potrebné priniesť 

v uzatvorených nádobách. Tento zber pre občana  nie je spoplatnený.   

 

 

f) jedlé oleje a tuky z domácností, - zber 

zozbieraného použitého  oleja napríklad aj v 

plastových fľašiach alebo inej uzatvorenej 

nádobe  je možné odovzdať pri mobilnom 

výkupe  papiera čo je 2x ročne.   

 

 

 

 

 

    

 

g) nespotrebované humánne lieky a veterinárne lieky z domácností a použité 

zdravotnícke pomôcky z domácností, - je potrebné odniesť do najbližšej lekárne – tento 

odpad nemôže byť súčasťou komunálneho ani iného odpadu.  V prípade, že nemáte 

možnosť to odniesť do lekárne môžete priniesť na obecný 

úrad.  

 

                                     Blister – prázdny obal z liekov patrí do plastov !!!      

 

 

  

Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká. 

Pôvodnými pôvodcami sú fyzické osoby, resp. domácnosti a právnické osoby a 

fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo prevádzkami pôsobiacimi na území 

obce. Pričom držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, na ktorú prejde 

držba odpadu.  

 

 

 

Keď stále tápate 
 

Keď si stále nie ste istý, ako naložiť s konkrétnym typom odpadu, odpad radšej hodiť do triedeného 

zberu ako do zmesového -> na triediacej linke sa to dotriedi (ľudia na triediacej linke vedia, čo sa ešte 

dá vytriediť a čo už nie). Netreba tento postup však „zneužívať“ a hádzať priveľa nevhodného odpadu 

do triedeného, aby sme neznehodnotili celý kontajner, ktorý tak skončí v spaľovni alebo na skládke 

odpadov, za čo ako občania zaplatíme.  

POZOR! Daný obal/výrobok nesmie potenciálne znehodnotiť alebo zašpiniť zvyšok triedeného odpadu 

(napr. sklo od chémie – riedidiel a pod., ako je uvedené vyššie).  

 

Veci stále využiteľné, no nevyužité, ako napr. oblečenie, hračky, riad, knihy a pod.:  

• darovať známym, darovať na charitu, ponúknuť na bazos.sk, bazar.sk, Zóna bez peňazí,  zaniesť do 

tzv. knižnice vecí, kde si to môžu ľudia požičiavať, burzy,  pohľadať a ponúknuť upcycling výrobcom  

 

Ďakujeme, že triedite odpad správne!  
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Nakladanie so  

ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM  

od 1.4.2023.  
 

Zmesový komunálny odpad je taký odpad , ktorý ostane po vytriedení separovaných  zložiek (ktoré 

sú plasty, kovy, sklo, papier, olej, Biologický rozložiteľný odpad, elektro odpad, nebezpečný odpad, 

batérie, akumulátory, lieky) v  rámci separovaného zberu – odpad, ktorý sa nedá už viac separovať.  

 

Od tohto roku 2023 obec zavádza Ročný poplatok za jeho zber a likvidáciu sa určuje ako súčin 

frekvencie odvozov a sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník využíva. 

 

 Znamená to, že obyvatelia, ktorí budú dôsledne separovať komunálny odpad, budú môcť výraznejšie 

ušetriť za vývoz smetí. Navyše tento systém prináša väčšiu spravodlivosť pri výbere poplatkov za 

komunálny odpad. Základný princíp je v tom, že podľa toho, koľko odpadu dom alebo bytovka 

vyprodukuje, aký je interval vývozu a akú veľkú nádobu si zvolí, podľa toho bude aj platiť. Presné 

podmienky sa stanovia v „ DOHODE o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO ″ / 

ďalej len DOHODA / medzi pôvodcom odpadu a obcou.  

 

        Minimálny počet interval zberu odpadov:  

 

a/ pre rodinné domy a bytové domy sa stanovuje na jednu samostatnú osobu minimálny interval zberu 

6x.  

b/Vzorec na výpočet počtu zberov na jeden kalendárny rok :  

Počet osôb žijúcich v jednej domácnosti  x 6 zberov min. ( môže byť viac) x sadzba určená 

v Dodatku č. 1 ku VZN č. 1/2022( 0,03608 .-Eur na 1l).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Napríklad:  

Rodina  s jedným dieťaťom takže 3 členovia si zakúpia minimálne ( predpoklad že majú min.  120l 

kupu) :  

3 členovia rodiny x 6 min. počet zberov x poplatok určený vo VZN ( 0,03608 za liter) 4,3296 -77,93.-

Eur  

Dobrá rada :  

Pokiaľ 3 členná rodina zbernú nádobu vyloží len 18x ročne bude Vás odpad ročne stáť 77,91.-Eur.  

 

Pokiaľ ste 3 členná rodina  a budete vykladať kupu zakaždým, keď bude zber, takže každé 2 týždne, 

v takom prípade  doplatíte  34,6368.-Eur za zber. Pretože ste mali predplatené len 18 zberov a ostatné 

zbery si musíte dohradiť ( čiže 8 x 4,3296.-Eur – 34,6368.-Eur).  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Napríklad občan žijúci sám : 1 člen rodiny x 6 min. zvozov odpadu x poplatok určený vo VZN ( 0,03608 

za liter) 4,3296  - 25,97.-Eur ( predpoklad že majú min. 120l kupu). 

Dobrá rada :  

Pokiaľ žijete sám a  zbernú nádobu vyložíte len 6x ročne bude Vás odpad ročne stáť len 25,97.-

Eur.  

Pokiaľ žijete sám a budete vykladať kupu zakaždým keď bude zber, takže každé 2 týždne tak v ďalšom 

roku  zaplatíte o 86,59.-Eur za zber viac  pretože ste mali predplatené len 6 zberov a ostatné zbery čiže 

20 x 4,3296.-Eur – 86,592.-Eur si musíte dohradiť.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Občan má zbernú nádobu vo veľkosti 240l jeden vývoz takejto nádoby bude občana stáť 8,65.-Eur. Je 

potrebné v prepočtoch na to myslieť!  
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Pôvodca odpadu  teda občan zaplatí len za tú nádobu, ktorá bude skutočne vyvezená. Sám sa rozhodne, 

v ktorom termíne vývoz nádobu s KO vyloží.  

 

  Výhodne bude vykladať len plné nádoby. 

 

Aby bolo možné jednoznačne identifikovať, ktoré nádoby s KO sa vyviezli, budú musieť byť nádoby 

označené čiarovým kódom. Ten pôvodca odpadu dostane pri podpise DOHODY. Každá domácnosť si 

bude musieť zabezpečiť vlastnú zbernú nádobu, ktorej typ bude schválený obcou. V prípade, že 

domácnosť resp. právnická osoba, podnikateľ bude potrebovať v jednom termíne vývozu zlikvidovať 

väčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa mu nezmestí do nádoby označenej čiarovým 

kódom, je možné si zakúpiť na obecnom úrade čierne PVC vrece za 0,50 €/ks, ktoré bude vyvezené a 

pri vývoze sa  bude evidovať a počítať ako vyvezená KUKA nádoba s obsahom 120 l. Iné / neoznačené 

/ vrecia budú vyvezené, ale budú započítané ako zber jednej KUKA nádoby.   

 

V dôsledku zvýšenia rizika vytvárania čiernych skládok, obec zavedie dôslednejšie monitoring 

priestranstiev obce a bude prísnejšie postihovať ich pôvodcov. Obec však žiada aj občanov, aby pomohli 

odhaľovať pôvodcov čiernych skládok, nakoľko na ich likvidáciu sa skladajú všetci obyvatelia. 

 

Na zber zmesového KO v obci môže pôvodca odpadu používať len schválené typy nádob. Používať sa 

môžu KUKA nádoba 110litrová, 120 litrová  a výnimočne  nádoba 240l a 1100l len po DOHODE, a 

plastové vrecia čierne – jednorazové s čiarovým kódom. 

 

 

Neoznačené nádoby po 1.4.2023 nebudú vyvezené! 
 

 

V obci je zavedený zber komunálneho odpadu zo  zberných nádob od občanov v intervaloch jeden krát 

za 2 týždne.  

                

  Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad si občan zabezpečí  na vlastné náklady. Pri znehodnotení 

nádoby alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na 

vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej 

spoločnosti. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan priamo kúpou 

zbernej nádoby / na obecnom úrade/ prípadne zabezpečiť vo vlastnej réžií.  

 

Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa 

musia po vložení odpadu uzavrieť. 

 

Plán prechodu na Q- kódy. t.j. nálepky na zberných nádobách :  

 

1.1.2023- 31.3.2023– Prípravná fáza – obci budú doručené Q - kódy , príprava dohody, oslovenie 

občana, vysvetlenie prechodu na nový systém, podpísanie dohody s každou domácnosťou, nalepenie  

kódov na zberné nádoby,  

 

 1.4.2023 – 31.12.2023 zber len s nalepeným kódom.  

 

 

                                                                                                            Zamestnanci obecného úradu 
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Zmeny v poplatkoch od 1.1.2023:  
 

Prenájom Kultúrneho domu – veselica, zábava, 

rodinná oslava 

Pôvodné 

poplatky  

 zmena 

poplatkov od 

1.1.2023 

Letné obdobie- osoby z trvalým pobytom v RJ  130 130 

Zimné obdobie – osoby z trvalým pobytom v RJ 150 150 

Letné obdobie – osoby bez trvalého pobytu v RJ 200 200 

Zimné obdobie – osoby bez trvalého pobytu v RJ 250 250 

   

Prenájom kuchyne:    

letné obdobie  30 30 

Zimné obdobie  40 40 

   

Poplatok za použitie sály KD na kar:    

Letné obdobie – bez kuchyne 10/deň 10/deň 

Letné obdobie - s kuchyňou 20/deň 30/deň 

Zimné obdobie – bez kuchyne 20/deň 20/deň 

Zimné obdobie –s kuchyňou 30/deň 40/deň 

   

Poplatok za použitie sály KD na kratšiu dobu ako 1 

deň.  

  

V letnom období  70 70 

V zimnom období  80 80 

   

Prenájom zasadačky na prízemí pre FO, PO: max. 

20 ľudí   

  

Za 1 hodinu v letnom období  10 10 

Za 1 hodinu v zimnom období  12 12 

Za jeden deň v letnom období  30 30 

Za jeden deň v zimnom období  40 40 

   

Poplatok za prenájom stolov a stoličiek:    

Požičanie stoličky novej  Nepožičiavajú sa   

Požičanie stoličky starej  0,10/deň 0,20 

Požičanie stola 0,20/deň 0,30 

Požičanie záhradnej sady  0,50/deň 4 

   

Fax-    

Použitie faxu jednej strany  0,50 0,50 

   

 Kopírovanie:    

 za vyhotovenie jednej strany formátu A4  0,10 € 0,20 

 za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4  0,20 € 0,40 

   

b) miestny rozhlas    

Osoby z trvalým pobytom na území RJ bezplatne bezplatne 

Osoby bez trvalého pobytu na území RJ  3 5 
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Zmena poplatkov na cintoríne a v dome smútku od 1.1.2023:  
 

 Poplatky 

Hrobové miesto 10.- 

Prenájom hrobového miesta – jednohrob, urna 

na obdobie 15rokov 

 

Občan s trvalým pobyt v obci 20 

Občan bez trvalého pobytu v obci 40 

Nájom za hrobové miesto v ďalších rokoch za jeden rok – 

s trvalým pobytom v obci 

2 

Nájom za hrobové miesto v ďalších rokoch za jeden rok – 

bez  trvalého  pobytu v obci 

4 

Poplatok za obradnú miestnosť :  

Dom smútku, uloženie rakvy v chladiacom a pohrebné obrady 

do 3 dní – občan s trvalým pobytom v obci 

12 

Každý ďalší začatý deň 4 

Dom smútku, uloženie rakvy v chladiacom a pohrebné obrady 

do 3 dní pre občanov bez trvalého pobytu 

24 

Každý ďalší začatý deň 8 

Poplatok za prenájom domu smútku mimo pohrebných obradov, 

pietne spomienky za jeden deň. 

10 

 

 

Týmto VZN sa upravuje prvotný nájom za hrobové miesto z 10 rokov na 15 rokov.  

 

                                                   ---------------------------------- 

 

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 

 

Roman Uhrin, starosta obce 0915 859 933 

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

Ing. Michaela Gembická- hlavný kontrolór obce 

Terénne sociálne pracovisko : 

Bc. Eva Pálova, 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 19. Číslo 19. Rok vydania 2022. 

Ročenka neprešla jazykovou úpravou 

Zostavil.  Kolektív obecného úradu v Rimavských Janovciach  

 

 

 

mailto:info@rimavskejanovce.sk
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Jednoduchá cesta na stiahnutie mobilnej aplikácie je ísť  - Obchod Play – nájsť  aplikáciu Obec     

Rimavské Janovce – stiahnúť.  

                                                    ----------------------------------------- 

 

Od 20.1.2023 je možne platiť na obecnom úrade s platobnými kartami:  
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Fotografia  z premiéry filmu Čierne na bielom koni- režisér Rastislav Boroš ( vpravo) rodák z Rimavských Janoviec.  

 

 
Výmena výplní okien a dverí na Dome smútku                       Výmena strechy na Dome smútku  

 

                                     
       Stavanie mája – MO Matice Slovenskej                           Nultý ročník Memoriálu Zoltána Fülöpa  


