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Zápisnica  
z   rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Rimavské Janovce 

konaného dňa 5.4.2017 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Stanislav Krahulec starosta obce 

                           Poslanci : Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Peter. Fulop, Roman               

Uhrin 

Neprítomní :    Alexander Nagy, Ladislav Hajdú   

Ďalší prítomní: Ing. Michaela Gembická-  hlavný kontrolór obce  

Verejnosť:     

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

Ospravedlnení poslanci: Alexander Nagy, Ladislav Hajdú, 

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5 a OZ je uznášania schopné. 

 

Návrh Programu : 

Program zasadnutia OZ  

 

1. Program zasadnutia OZ.  

2. Schválenie overovateľov zápisnice  Gabriel Fulop, Peter Fulop  

3. Kontrola plnenia uznesení .... 

4. Prerokovanie zmeny v územnom pláne obce 

5. Prerokovanie programu obecnej zabíjačky. 

6. Prerokovanie rekonštrukcie chodníka na Cintorínskej ulici.  

7. Prerokovanie správy HK z pokladne v ŠJ pri MS v Rim. Janovciach . 

8. Diskusia. 

9. Záver.  

  

 

Návrhy starostu obce: 

- Prerokovanie odhlásenia FK Rimavské Janovce dospelých  zo súťaže 2016 – 2017 

- Prerokovanie zaplatenia faktúry za dodatočné práce pri asfaltovaní  v obci Rimavské 

Janovce 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce  

Uznesenie č. 107/2017 :   
 

A: S CH V A Ľ U J E :  
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.  

 

Hlasovanie:                     za: 6-, Ivan Cerovský, Gabriel  Fulop, Peter. Fulop,         

                                        Roman Uhrin, Alexander Nagy, Ladislav Hajdú   

                                         proti :                                    0         
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                                         zdržal sa:                               0      

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1-Tomáš Bozó  

 

 K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  

 

Uznesenie č. 108/2017 :   

 
A: S CH V A Ľ U J E :  
 

Overovatelia zápisnice:  Gabriel Fulop, Peter Fulop,  

Zapisovateľ:                     Roman Uhrin 

Hlasovanie:                   za: 6-, Ivan Cerovský, Gabriel  Fulop, Peter. Fulop,         

                                        Roman Uhrin, Alexander Nagy, Ladislav Hajdú   

                                        proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0      

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1-Tomáš Bozó  

 

 

 Návrhy poslancov: 

- žiadne  -  

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z   rokovania zasadnutia OZ 

Predložil  Hlavný kontrolór  obce. 

 

Uznesenie č. 109/2017 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce. 

v súlade § 11 ods. 4  zákona 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   
informáciu o plnení uznesení z riadneho  zasadnutia OZ. 

- Pokladňa v elektronickej podobe nepredložená  

 

B:  Ukladá : doložiť pokladňu za mesiac marec na ďalšom rokovaní OZ  

 

 

Hlasovanie:                     za: 6-, Ivan Cerovský, Gabriel  Fulop, Peter. Fulop,         

                                        Roman Uhrin, Alexander Nagy, Ladislav Hajdú   

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0      

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1-Tomáš Bozó  

Rozprava:  
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HK oboznámila poslancov že nie je predložená pokladňa – bude predložená v šdalšom 

rokovaní oz 

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

 

K bodom 4. Prerokovanie odhlásenia FK Rim. Janovce zo súťaže dospelých  

 

Uznesenie č. 110/2017 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

A: S CH V A Ľ U J E :  
Odhlásenie FK Rimavské Janovce z oblastnej súťaže dospelých ku dňu 6.4.2017 s tým že 

žiaci pokračujú v súťaži 

 

Hlasovanie:                    za: 6-, Ivan Cerovský, Gabriel  Fulop, Peter. Fulop,         

                                        Roman Uhrin, Alexander Nagy, Ladislav Hajdú   

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0      

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1-Tomáš Bozó  

 

Rozprava:  

Starosta obce- dávame tento bod do rokovania lebo nie je záujem zo strany hráčov hrať, na 

minulý zápas do Sirku ani neboli hrať neprišla polovica, nemajú chuť a záujem, je to síce 

v našej obci dlhoročná tradícia, a nemá ďalej nútiť  

G. Fulop – čo bude z areálom, a s oplotením,  

Starosta obce – necháme žiakov, a do priestorov telovýchovy presťahujeme aktivačných 

pracovníkov a niektoré sklady tam prenesieme, plánujem tam dať VOK kontajnery,  

G. Fulop – ako sa potom zabezpečí aby nenarástla veľká tráva, koľko Janovčanov hrá za nás 

Starosta obce- štyria hráči sú z Janoviec,  ale zamestnanie im to nedovolí, pracujú na zmeny,  

Nagy- nech sa Roman vyjadrí ako postupovať ďalej ,  

Roman Uhrin- nie sú hráči, nechcú hrať, neprídu, nie sú taký čo by chceli ísť hrať, nechcem 

aby nás to stálo peniaze zbytočne, radšej zaplaťme pokutu čo bude menej ako keby sme nasilu 

dohrali sezónu, keď aj prídeme na zápas tak sme 11 a to je málo, keď sa teraz odhlásime 

potom sa vieme kedykoľvek prihlásiť  

G. Fulop – ako a kedy sa to dá ukončiť a ako kedy sa dá prihlásiť naspäť,  

Roman Uhrin- odhlásiť sa dá kedykoľvek listom ku 6.4.2017 počnúc zajtrajším dňom, 

a prihlásiť sa dá  kedykoľvek  

G. Fulop – treba zabezpečiť aby areál bol udržiavaný 

Roman Uhrin- vieme to aj prenajímať na iné zápasy a ine kluby, a kosačka je môže sa to 

naďalej kosiť tak ako doteraz ,  

A. Nagy- každý má potom možnosť začať a pokračovať v súťaži  

Hajdú – teraz aspoň vidíte kto prestal byť sponzorom tak aj futbal skončí,  

Roman Uhrin- systém je teraz taký že nevieme si udržať toho hráča  

Hajdú – treba vedieť zohnať hráčov, tak treba skončiť,  

G .Fulop – som za ukončenie ale nech ten kto príde že chce znova začať mu nebudeme brániť 

a areál budeme udržiavať naďalej  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

K bodom 5. Prerokovanie zaplatenia faktúry od firmy Exen za doasfaltovanie   

 

Uznesenie č. 111/2017 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

A: S CH V A Ľ U J E :  
Preplatenie faktúry od f. Exen vo výške 25 227,60.-Eur za doasfaltovanie a doplňujúce práce, 

ale až po odstránení závad vzniknutých pri asfaltovaní na Jánošíkoch.  

 

Hlasovanie:                    za: 6-, Ivan Cerovský, Gabriel  Fulop, Peter. Fulop,         

                                        Roman Uhrin, Alexander Nagy, Ladislav Hajdú   

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0      

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1-Tomáš Bozó  

 

Rozprava:  

Starosta obce- považoval som za potrebné dať tento bod do rokovania nakoľko prvá faktúra, 

ktorú priniesol p. konateľ firmy Exen – Pál bola na sumy 30000.-Eur, nakoľko tam boli 

dofaktúrované veci ktoré vznikli navyše pri prácach pri asfaltovaní na Jánošíkoch napr. 

v troch prípadoch bolo potrebné dorobiť podsyp a doasfaltovanie cesty ku Pápištovcom, 

v celkovej ploche bolo asfaltovaných 6160m2,  

Dohodli sme sa  teda podľa zmluvy z 2014 za 14,60m2 kde sa nakoniec upravila faktúra 

a konečná cena je 25,227,60,.-Eur , Môžeme sa súdiť  

Cerovský Ivan – môžeme to doplatiť ale žiadajme aby najskôr odstránil závady 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodom 6. Prerokovanie zmeny v územnom pláne obce Rimavské Janovce   

 

Uznesenie č. 112/2017 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

A: S CH V A Ľ U J E :  
Zmenu v územnom pláne obce na celú šírku pozemkov,  

 

 

Hlasovanie:                    za: 6-, Ivan Cerovský, Gabriel  Fulop, Peter. Fulop,         

                                        Roman Uhrin, Alexander Nagy, Ladislav Hajdú   

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0      

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1-Tomáš Bozó  
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Rozprava:  

Starosta obce- ide potvrdenie zmeny na základe ktorej nám Ing. Architekt Baran vypracuje 

presne podľa parciel , nebude sa zahŕňať celá šírka pozemkov iba plocha určená na výstavbu 

rodinných domov 

Cerovský Ivan – navrhujem dať celú šírku pozemkov na Jánošíkoch a na Močiari na šírku 

posledného rodinného domu 

__________________________________________________________________________ 

 

K bodom 7. Prerokovanie programu na obecnú zabíjačku  

 

Uznesenie č. 113/2017 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona 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  :  
Program na obecnú zabíjačku,  

  

Hlasovanie:                    za: 6-, Ivan Cerovský, Gabriel  Fulop, Peter. Fulop,         

                                        Roman Uhrin, Alexander Nagy, Ladislav Hajdú   

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0      

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1-Tomáš Bozó  

 

Rozprava:  

Starosta obce – dopoludnia vystúpia z obce muzikanti, a okolo obeda to bude FS Kokavan, 

a UJ Gomori, prídu aj rezbár, kováč, lukostreľba, koníky, nafukovací hrad pre deti ,  

 

 

K bodom 8. Prerokovanie realizácie rekonštrukcie chodníka na ulici Cintorínskej  - 

ohľadom hrúbky dlažby 

 

Uznesenie č. 114/2017 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

A: S CH V A Ľ U J E  :  
Hrúbku dlažby 20x20x6cm,  s použitím roxoru na spevnenie do novobetónovaných častí 

 

Hlasovanie:                    za: 6-, Ivan Cerovský, Gabriel  Fulop, Peter. Fulop,         

                                        Roman Uhrin, Alexander Nagy, Ladislav Hajdú   

 

 

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0      

                                         nehlasovali:                           0      
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                                         neprítomní pri hlasovaní: 1-Tomáš Bozó  

 

Rozprava:  

Starosta obce – priniesol som prierez chodníka aby ste sa na to pozreli a navrhli aká by bola 

najlepšia hrúbka dlažby , zohľadňuje sa pri tom že na niektorých častiach bude prechádzať aj 

autom do dvora,  

Cerovský Ivan – navrhujem aby boli tie nové časti čo sa budú betónovať aj spevnené aspoň 

roxormi  

 

K bodom 9 Prerokovanie správy z kontroly pokladne v SJ pri MS v Rim. Janovciach  

 

Uznesenie č. 115/2017 :   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona 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    
Správu z kontroly pokladne v ŠJ pri MŠ v Rima. Janovciach  

 

Hlasovanie:                    za: 6-, Ivan Cerovský, Gabriel  Fulop, Peter. Fulop,         

                                        Roman Uhrin, Alexander Nagy, Ladislav Hajdú   

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0      

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1-Tomáš Bozó  

 

Rozprava:  

HK oboznámila z kontrolou vykonanou v ŠJ, pri zistených nedostatkoch navrhla opatrenia,  

__________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9: Diskusia:  

Cerovský Ivan – Informácie ohľadom Cyklotrasy RJ – Močiar 

Starosta obce – žiadosť sme už podali aj so všetkými prílohami, ale nie je známe kedy je 

vyhodnotenie .  

 

K bodu  10. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:20h. 

Zapísal dňa 6.4.2017: Roman Uhrin    ....................................... 

 

                                                                              

 

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

                                                                                              Stanislav Krahulec                                             

                                                                                                 starosta obce 

 

Overovatelia:  
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........................................ 

Gabriel Fulop 

 

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

Peter Fulop 

 


