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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 4/2019  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 11.3.2019. 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Stanislav Krahulec, starosta obce 

                           Poslanci : Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Peter Fülöp, Ing. Peter Kovács,  

Stanislav Kuric,  Alexander Nagy, Roman Uhrin. 

 

Neprítomní:    -   

Ďalší prítomní: Ing. Michaela Gembická, hlavný kontrolór obce , Zdenko Ľaudár – občan  

 

  Návrh programu OZ 
 

1.  Návrh programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .   

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Prerokovanie  žiadosti o rozšírenie UPO na Močiari.  

5.Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Rimavské Janovce. 

6. Prerokovanie správy HK z kontroly. 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu. 

Rokovanie MZ  otvoril Stanislav Krahulec, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanci 0 

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  7 a OZ je uznášania schopné. 

 

Uznesenie č. 37/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Návrh programu  

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Peter Fülöp,  Ing. Peter 

Kovács, Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0         

 

 

Uznesenie č. 38/2019 :   
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Návrh programu o doplnený bod  -  

 

Prerokovanie žiadosti od p. Ľaudára na odpredaj pozemkov na Močiari  CKN – č. 6472/9 vo 

výmere 776m2 , č. 6475/3- vo výmere 244m2, vedený ako orná pôda, na LV č.  2364.  

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Peter Fülöp,  Ing. Peter 

Kovács, Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0       

 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 39/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
 

Zapisovateľa : Ivan Cerovský   

Overovateľ zápisnice : Peter Fulop, Gabriel Fulop  

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Peter Fülöp,  Ing. Peter 

Kovács, Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0       

 

K bodu 3 kontrola plnenia uznesení  

Uznesenie č. 40/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Berie na vedomie :  
 

Kontrolu plnenia uznesení – pokladňa za mesiac február predložená.  

Uznesenie č. 35/2018 – uložilo starostovi obce - vstúpiť do rokovania ohľadom kúpy 

pozemku č.4045/3 vo výmere 3000m2 vedených ako orná pôda , LV č. 504,  - Starosta obce 

oboznámil poslancov o priebehu rokovania – majitelia súhlasia z predajom  – budem 

pokračovať v rokovaní.  

Uznesenie č. 36/2018 – uložilo starostovi obce - vstúpiť do rokovania ohľadom kúpy 

pozemku č.4045/3 vo výmere 3000m2 vedených ako orná pôda , LV č. 504, - Starosta obce 

oboznámil poslancov o priebehu rokovania – Majiteľka pozemku nesúhlasí s predajom 

predmetného pozemku.  

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Peter Fülöp,  Ing. Peter 

Kovács, Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  
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                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0       

 

K bodu 4 Prerokovanie žiadosti o rozšírenie UPO na Močiari.    

Uznesenie č. 41/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

A . Ukladá starostovi obce :  

Vstúpiť do rokovania so žiadateľmi o zmeny UPO Rimavské Janovce o jeho rozšírenie – 

zosumarizovať ich požiadavky do nového dodatku ku UPO, pod podmienkou že žiadatelia 

prefinancujú  požadovaný Dodatok ku UPO.   

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Peter Fülöp,  Ing. Peter 

Kovács, Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0  

 

Rozprava:  

Starosta obce- Obyvateľ P. Borbáš nám zaslal žiadosť na obce, s tým že nás žiada o rozšírenie 

UPO na Močiari . Vlastní na Močiari 4 ha, a chcel by vytvoriť popri Nagyovi ďalšiu ulicu,  

Navrhujem, že pozvem všetkých žiadateľov, p. Oštroma a p. Molnára a vstúpim do rokovania 

o rozšírenie UPO obce na Močiari  s tým že to žiadatelia prefinancujú,  rokoval som z p. Ing. 

Baranom o tomto zámere.  

Ivan Cerovský – je potrebné žiadateľov oboznámiť o financovaní a o tom že to nemusí prejsť 

v BB na stavebnom úrade.  

 

K bodu 5 Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na TJ Rimavské Janovce na rok 

2019 

Uznesenie č. 42/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

A . Schvaľuje:  

Dotáciu pre TJ Rimavské Janovce vo výške 3000.-Eur na rok 2019. 

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Peter Fülöp,  Ing. Peter 

Kovács, Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0  

Rozprava:  

Roman Uhrin – predostrel žiadosť od TJ Rimavské Janovce na dotáciu na rozvoj športu v RJ 

na rok 2019, vlani sme vyčerpali z dotácie  približne len 2490.-Eur ,  žiadame 3500.-Eur  

Alexander Nagy-  je potrebné si určiť, či financovanie  TJ Rim. Janovce má význam  

Roman  Uhrin-  podľa môjho názoru – nemá , tak ako som sa pred časom vyjadril na mužstvo 

dospelých tak vravím že to nemá význam aj pri žiakoch  

Ivan Cerovský – ja navrhujem aby sme túto sezónu nechali dokončiť  

Roman Uhrin- teraz už by som to nerušil, lebo zaplatíme pokutu,  ale po ukončení sezóny  aby 

sme to opätovne prerokovali na rokovaní v júni – júli, teraz budeme mať výdavky na 

obnovenie registračiek a faktúr za rozhodcov a SFZ.  
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Peter Kovács- keď že ste vlani vyčerpali len 2470.-Eur navrhujem schváliť dotáciu vo výške 

3000.-Eur.  

 

K bodu 6 Prerokovanie správy z kontroly vybavovania  sťažnosti a peticií na obci za rok 

2018.  

Uznesenie č. 43/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

A . Berie na vedomie:  

Správu z kontroly  vybavovania sťažností a petiícií  na obci za rok 2018. 

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Peter Fülöp,  Ing. Peter 

Kovács, Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0  

 

Rozprava:  

Gembická: predniesla správu z kontroly- oboznámila poslancov o období ktoré kontrolovala 

a predniesla záverečné stanovisko ku kontrole.  

 

K bodu 6 Prerokovanie doplneného bodu – žiadosť od p. Zdenka Ľaudára  o odpredaj 

pozemkov na Močiari.  

Uznesenie č. 44/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

A . Berie na vedomie:  

Otázku kúpy pozemkov na Močiari č. 6472/9 a 6745/3 sa budeme ešte zaoberať na 

rokovaniach OZ nakoľko taká investícia nie je zahrnutá v rozpočte obce na rok 2019.  

Termín : prerokovanie na rokovaní oz ,  kde sa bude rokovať o návrhu rozpočtu na rok 2020. 

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Peter Fülöp,  Ing. Peter 

Kovács, Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0  

Rozprava-  

Ľaudár – predložil žiadosť o odpredaj pozemkov do vlastníctva obce na Močiari a to parcela č 

. 6472/1 vo výmere 243m2 a parcela č. 6473/5 vo výmere 776m2 vedených ako orná pôda, 

tieto parcely sú ako prístupová cesta ku pozemkom ktoré vznikli ako stavebné  nie sú zlúčené, 

sú tam vybudované inžinierske siete ako vodovod a elektrické prípojky ku rodinným domom 

a je na tejto parcele podklad pod miestnu komunikáciu v hĺbke 80cm na budúce asfaltovanie .  

Vodovod   v dĺžke 160m, a eletrika na moje náklady a preto som Vám predostrel žiadosť 

o odpredaj pozemkov do vlastníctva obce aby sa mi vrátili náklady na investície,  

Ivan Cerovský – v akej cene máte predstavu odkúpenie týchto parciel a vodovodu  

Ľaudár - cena je 5.-Eur za m2 +  investičné náklady.  

Ivan Cerovský – mohli ste to tak urobiť keď ste predávali na začiatku parcely, predať časť 

cesty ku každému domu a majitelia domov ked by chceli udržiavať cestu tak by sa rozhodli že 

darujú cestu obci  

Ľaudár – jedná s o to že tých majiteľov je tam jedenásť a pri vybavovaní vodovodu a elektriky 

by som musel každého žiadať o súhlasné stanovisko – bolo by to komplikovanejšie a jednak 

časovo zdlhavé.  
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Peter Kovács- aj tak majú ako vecné bremeno na LV zapísané každý majiteľ že môže 

používať parcelu ako prístupovú cestu ku svojmu domu tak načo by sme to kupovali keď aj 

tak majú umožnený prístup ku svojím domom,  

Alexander Nagy- parcela má aj tak vyššiu hodnotu ako 5 Eur za m2 + investícia  

Ivan Cerovský – aj obyvatelia týchto RD majú tiež záujem aby to spravovala obce aby sa 

starala o údržbu a pod.  

Ľaudár – záleží na vašom rozhodnutí potom budem to riešiť ďalej a rozhodnem sa ako budem 

postupovať 

Starosta obce – počiatočná  info – jeho zámer bol na začiatku  vybudovať vodovod aj 

elektriku a obce len dá súhlasné stanovisko, a p. Ľaudár bude znášať všetky náklady na 

výstavbu,  v rozpočte sme s takou položkou napočítali  máme rozbehnuté teraz už aj iné 

projekty  môže sa stať že nastane reťazová reakcia a budú žiadať od nás odkúpenie ďalších 

ciest, , musíme k tomu pristupovať veľmi citlivo  

Alexander Nagy- ja by som to apriori nezamietol, len odložil by som to na budúci rok keďže 

investícia  by zasiahla náš rozpočet,  

Kedy ste to predali každej rodine cca 900.-Eur zbavili by ste sa povinnosti a obyvatelia by si 

sami museli zabezpečiť verejné osvetlenie čistenie rigolov a cesty v zimnom období,  

Ľaudár – sú na tej parcele aj požiarne hydranty –takú požiadavku mal HZ 

Roman Uhrin- koľko by bola celková investícia  

Starosta obce- ako to že majú zriadené vecne bremeno na LV týchto parciel  

Ľaudár – museli sme to takto riešiť inak by nedostali hypotéky- banka vyžaduje potvrdenie že 

majú prístup k nehnuteľnosti, zmluvy sú notársky spracované p. Lakatošom,  

Roman Uhrin – už od začiatku to tak malo byť,  že všetci budú rovnakým dielom majitelia 

týchto pozemkov.  

Ľaudár – za každým majiteľom isť a pýtať si povolenie na riešenie otázky infraštruktúry  bolo 

by to obtiažne.  

Ľaudár – nás čas netlačí ohľadom predaja  pozemku majú hodnotu 15.- 18.-Eur za m2  ja som 

ponúkol 5.-Eur /m2 , chcel niečo obci dať,  

Starosta obce- stavebníci tvrdia že majú zazmluvnenú aj cenu priľahlého pozemku  

Ľaudár – nemám ten pocit že to majú zahrnuté v zmluvách , musím ešte nahliadnuť do zmlúv 

, ide len o ten jeden meter zeleného pásu pred domom aby bol zachovaný rovný pás 

a prístupová cesta bola 6m,  v zmluvách je len cena a výmera pozemkov,  

Starosta obce- je pravda, že keď by p. Ľaudár nebol sa pustil do vodovodu tak ten pôvodný čo 

sme mali 30 ročný by sme ani neboli skolaudovali – pomohol nám skolaudovať a vybaviť  

Ľaudár – necháme to otvorené zatiaľ 

Starosta obce – musíme rátať aj s reťazovou reakciou , vytvoria sa ďalšie ulice, hneď za vedľa 

je už dalšia ulica 

Roman Uhrin- mali by sme si rozmyslieť postup akým budeme postupovať pri kúpe týchto 

pozemkov aby v budúcnosti sa nestalo že budeme vydieraný predajom ďalších ulíc,  

Chápem to že lahšie sa predávajú pozemky ktoré sú už rozparcelované a aj s vodovodom aj 

elektrinou a majú aj inú cenu , ale ako obec nemáme na to prostriedky  

Alexander Nagy – ešte aj p. Cmorík má veľkú výmeru pozemkov na Močiari, musíme to 

riešiť tak aby sme mohli doriešiť aj iné ulice  

Starosta obce- tu sa naskytuje ešte jeden problém  napríklad rigol z tejto ulice je zvedený na  

Cmoríkov pozemok a ten sa týmto znehodnocuje  

Ľaudár – mne ako stavebníkovi to vyplýva túto situáciu riešiť  

Alexander Nagy – určite rozvoj na Močiari je vítaný neodmietame riešenie týchto otázok 

budeme sa musieť tomu ešte venovať  

Starosta obce- ešte mám jeden návrh že nám darujete pozemok za 1.-Euro a investičnú akciu 

ktorú ste financovali bude predmetom rokovania  



 

 6 

Ľaudár – nebránim sa aj takejto možnosti , že obci darujem pozemok ale aspoň aby sa mi 

čiastočne vrátili náklady na vodovod,  

Starosta obce- budeme sa tomuto bodu ešte venovať aj na budúcich rokovaniach.- zasadáme 

každý mesiac,  

Ľaudár – necháme to ešte otvorené, cesta sa bude budovať až po ukončení poslednej hrubej 

stavby posledného domu na tejto ulici, aby to nezničili ťažké mechanizmy, prosím o zaslanie 

o výsledku z tohto bodu rokovania 

Roman Uhrin – na Močiari budeme mať aj iné problémy, miestna komunikácia  pri takomto 

rozvoji nepostačujúca ako aj rigoly popri ceste.  

 

K. bodu 10 Rôzne:  

 

Ivan Cerovský -  na Močiari pri Stehlíkovi je vyhádzaný odpad- navrhujem že keď to naši 

aktivační pozbierajú tak to vyveziem keď bude zber plastov , sú tam prevažne plasty,  

Starosta obce-  TSP končí 30.6.2019, nevieme kedy projekt pôjde ďalej, čo bude prestávka 1- 

2 mesiace,  pokračujeme v prerábke kultúrneho domu  budeme meniť aj strop, za 

sádrokartonový,  vymeníme svetlá, zapustili sme rúry na kúrenie do steny,  

Gabi Fulop- navrhujem doplniť nejaké vybavenie do kuchyne – nádoby na šaláty a podobne, 

doriešiť situáciu s uskladnením nejakou uzatvárateľnou skriňou v bufete a pod.  

Starosta obce- informoval že 25.5.2019 bude hasičská súťaž v RJ ,  

 

K bodu  11. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:50 h. 

 

Zapísal: Ivan Cerovský  ................ 

                          

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

                                                                         starosta obce – Stanislav Krahulec 

Overovatelia:  

Gabriel Fulop               ...............................................                                           

 

 

Peter Fulop               ............................................... 


