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Zápisnica  
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva   

Obce Rimavské Janovce  

konaného dňa 8.11.2022.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Roman Uhrin , starosta obce 

                           Poslanci : Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter Fülöp, Mgr. Beáta Fülöpová,  

Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy. 

Neprítomní:       

Ďalší prítomní: Ing. Michaela Gembická, hlavný kontrolór obce ,  

Predseda miestnej volebnej komisie : Bc. Juliana Uhrinová predseda MVK  

 

 

  Návrh programu OZ 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa.   

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu. 

    a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

    o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

    zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie) 

    b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.   

    c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 4. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva a overovateľov zápisnice  

 5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu.  

 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť 

zasadnutia         

obecného zastupiteľstva. 

  7. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.    

  8. Určenie platu starostu obce. 

            9. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov na volebné obdobie  2022 - 2026.  

           10. Prerokovanie používania vlastného motorového vozidla na služobné účely .  

  11. Rôzne.  

  12. Záver.  

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie MZ  otvoril Roman Uhrin , zástupca starostu obce .  Privítal všetkých prítomných.  

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  

Zástupca Starostu obec Roman Uhrin  určil zapisovateľa-  Ing. Michaelu Gembickú .  

 

K bodu 3 Výsledky volieb a zloženie sľubu 

Uznesenie č. 1/1/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A . b e r i e   n a   v e d o m i e 
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1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vzdanie sa mandátu poslanca Romana Uhrina.  

3. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. k o n š t a t u j e, ž e 

1. novozvolený starosta obce Roman Uhrin , zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva: Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter Fülöp, Mgr. Beáta 

Fülöpová,  Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy. 

 

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter Fülöp, Mgr. Beáta 

Fülöpová,  Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy. 

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0      

    

 

 

K bodu 4 Schválenie programu  a overovateľov zápisnice  

Uznesenie č. 2/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

A . S ch v a ľ u j e:  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

4. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva a overovateľov zápisnice  

5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu.  

 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia         

obecného zastupiteľstva. 

 7. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.    

 8. Určenie platu starostu obce. 

            9. Prerokovanie zásad odmeňovania poslancov na volebné obdobie  2022 - 2026.  

           10. Prerokovanie používania vlastného motorového vozidla na služobné účely .  

11. Rôzne.  

12. Záver.  

Overovatelia zápisnice : Mgr. Beáta Fülöpová, Alexander Nagy 

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter Fülöp, Mgr. Beáta 

Fülöpová,  Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy. 

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0       

 

 

K bodu 5 Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

Uznesenie č. 3/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

A . b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu  bude poslanec Mgr. Beáta 

Fülöpová 

 



 3 

Hlasovanie:                      za:        7-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter Fülöp, Mgr. Beáta 

Fülöpová,  Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy. 

 

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0       

 

 

K bodu 6 Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 

tretia veta zákona o obecnom zriadení. 

 

Uznesenie č. 4/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

p o v e r u j e 

poslanca Alexandra Nagya zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter Fülöp, Mgr. Beáta 

Fülöpová,  Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy. 

.  

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0              

 

K bodu 7  Zriadenie komisie  na ochranu verejného záujmu 

 Uznesenie č. 5/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

A . z r i a ď u j e 

komisiu, a to na ochranu verejného záujmu 

B . v o l í 

a) predsedu komisie:  Mgr. Beáta Fülöpová 
b) členov komisie :  

  - poslancov: Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter Fülöp,  Ing. Peter Kovács, Stanislav 

Krahulec ,..Alexander Nagy.  

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter Fülöp, Mgr. Beáta 

Fülöpová,  Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy.  

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0              

 

 

Rozprava:  

Roman Uhrin- navrhol všetkých poslancov za členov komisie verejného záujmu  

 

K bodu 8. Určenie platu starostu obce Rimavské Janovce 

Uznesenie č. 6/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  
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A. u r č u j e 

V súlade s § 11 ods. 4. písme i) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení  v z.n.p. a podľa § 3 

odsek 1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v z. n. p., a novele zákona č. 320/2018 Z.z. patrí starostovi obce 

v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, plat starostu, 

a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021( 1211.-Eur ) a násobku 

2,20 v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat o 20 % mesačne  s účinnosťou odo 

dňa zloženia sľubu. 

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter Fülöp, Mgr. Beáta 

Fülöpová,  Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy.  

 

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0              

 

 

 

K bodu 10 Schválenie Zásad odmeňovania poslancov na volebné obdobie 2022 - 2026. 

 

Uznesenie č. 7/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

A . s ch v a ľ u j e :  

Podľa § 11 ods. 4 písm. k)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať zásady odmeňovania poslancov.  

S poukazom na § 25 ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení bez prijatia  zásad 

odmeňovania poslancov nie je možné poskytovať poslancom odmeny. Za účasť na rokovaní 

42.-Eur v hrubom pre poslanca a pre zástupcu starostu 104.-Eur v hrbom mesačne.  

 

Hlasovanie:   za:  7-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter Fülöp,  Ing. Peter Kovács,  Stanislav 

Krahulec                                          

                                          proti :   1- Mgr. Beáta Fülöpová 

                                         zdržal sa:    1      - Alexander Nagy               

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0       

 

 

Krahulec- navrhujem navýšiť sumu za jedno rokovanie na 40.-Eur v hrubom  

Alexander Nagy-   nemyslím že ej vhodná doba na zvyšovanie odmien za rokovanie nakoľko 

ideme šetriť  na osvetlení  

Tomáš Bozó- ja navrhujem nezvyšovať  

Ivan Cerovský – navrhujem zvýšiť aspoň na 30.-Eur za jedno  rokovanie nakoľko sa všetko 

zvyšuje  

 

K bodu 10 Schválenie používania vlastného motorového vozidla starostu obce na služobné 

účely.  
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Uznesenie č. 8/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

A . s ch v a ľ u j e :  

Používanie vlastného motorového vozidla starostu obce Rimavské Janovce – Roman Uhrin  

na služobné účely.  

Hlasovanie:                      za:        7-  Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter Fülöp, Mgr. Beáta 

Fülöpová,  Ing. Peter Kovács, Stanislav Krahulec , Alexander Nagy 

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0     

   

 Roman Uhrin- navrhujem prerokovať používanie môjho súkromného auta na služobné účely 

nakoľko táto fábia obecná je už nie je vhodná na pracovné cesty ďalej ako do RS, moje 

súkromné auto má aj havarijné poistenie, je nové a bezpečnejšie,  

 

K bodu 11 Rôzne  

Starosta obce Roman Uhrin- informoval poslancov :  

- kniha ku 800 rokov – pripravuje sa grafický návrh , budeme mať možnosť ho mať 

pred tlačou ku nahliadnutiu a pripomienkovaniu , bude mať cca 200 strán formát A5,  

- do 30.11.2022 budeme podávať projekt na podporu kultúry  na BBSK,  

- satelit koncom roka úplne vypneme – ešte pracovníčka ocu obehne všetkých,  ktorý do 

teraz na výzvu nereagovali a osloví ich aby o tom všetci vedeli  

Ivan Cerovský : na Novej ulici nesvietia všetky pouličné lampy- v počte 7, a tiež nesvietia  na 

začiatku obce 3 lampy ,  

Roman Uhrin: v týchto dňoch plánujeme revíziu  pouličných lámp ako aj prezrieme všetky 

časti obce aby sme urobili výmenu žiaroviek naraz,  

Mgr. Beáta Fulopová : 1. Upozorňujem na časté státie osobných áut na ulici Holíkovej, ktoré 

zabraňujú plynulému vychádzaniu na hlavnú cestu, ktorá už bez tak je veľmi rušná.  

Roman Uhrin: Oslovil som v okrem tejto veci parkovania na ceste aj majiteľa osobného 

motorového vozidla aj p. Lajgúta z odboru  ........................................ mal by prísť a mali by 

sme si prejsť všetky miesta kde máme sporné vychádzanie na hlavnú prípadne tieto 

parkovania a mali by nám dať návrh kde a aké značky osadiť – rozpracované riešenie  

Ivan Cerovský : je potrebné riešiť parkovanie p. Farkaša pri obecnom úradu  

K bodu  12. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:28 h. 

Zapísala: Ing. Michaela Gembická  

                          

                                                                  ....................................................     
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                                                                         starosta obce – Roman Uhrin  

Overovatelia:  

Alexander Nagy                   ...............................................                                           

 

 

Mgr. Beáta Fulopová          ............................................... 


