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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 6/2019  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 6.5.2019. 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Stanislav Krahulec, starosta obce 

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

Kuric,  Alexander Nagy, Roman Uhrin. 

 

Neprítomní:    -  Peter Fülöp – ospravedlnený  

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

 

  Návrh programu OZ 
 

1. Návrh programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .   

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Prerokovanie stanoviska HK ku ZUO 2018 a prerokovanie návrhu Záverečného účtu 

obce za rok 2018 obce Rimavské Janovce.  

5. Prerokovanie vyhlásenia  voľby HK obce . 

6. Prerokovanie dokumentácie civilnej obrany obce. 

7. Prerokovanie návrhu smernice o poplatkoch za kultúrny dom.  

8. Prerokovanie programu odpadového hospodárstva obce na roky 2016- 2020. 

9. Prerokovanie možnosti rekonštrukcie hodín na kostolnej veži – kostol reformovanej 

cirkvi.  

10. Rôzne.  

11. Záver. 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu. 

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

Ospravedlnení poslanci 1 

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  6 a OZ je uznášania schopné. 

 

Uznesenie č. 53/2019 :   
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:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                      0                           
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                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       Peter Fülöp,           

 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 54/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zapisovateľa : Roman Uhrin 

Overovateľ zápisnice : Gabriel Fulop, Ivan Cerovský  

Hlasovanie:                      za:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       Peter Fülöp,           

 

 

K bodu 3 kontrola plnenia uznesení  

Uznesenie č. 55/2019 :   
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  apríl  predložená.  

Uznesenie č. 41/2019 z rokovania dňa 11.3.2019 – uložilo starostovi obce vstúpiť do 

rokovania zo žiadateľmi o zmeny UPO Rimavské Janovce a prerokovať  ich požiadavky – 

plní sa – v riešení  

 

Hlasovanie:                      za:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       Peter Fülöp,           

 

K bodu 4 Prerokovanie stanoviska HK ku ZUO , prerokovanie Návrhu ZUO za rok 2018 

obce Rimavské Janovce  

Uznesenie č. 56/2019 :   
Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

A: Berie na vedomie :  

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Rimavské Janovce za rok 2018  

B . Schvaľuje :  

Záverečný účet obec Rimavské Janovce za rok 2018  a celoročné hospodárenie bez 

výhrad.  

Použitie prebytku / vo výške 31 054,20.-Eur/  10% do rezervného fondu – 3110.-Eur , 

a ostatné fin. prostriedky do peňažných fondov v sume 27 944,20.-Eur.   

 

Hlasovanie:                      za:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                      0                           
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                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       Peter Fülöp 

Rozprava:  

Starosta obce -  predkladáme návrh ZUO 2018, skončili sme rok s prebytkom,  

Gembická – odporúčam schváliť bez výhrad, ZUO obsahuje všetky náležitosti podľa zákona, 

je spracovaný prehľadne a podrobne,  

Nagy – všimol som si ako narástli podielové dane od roku 2014  

Cerovský – použitie prebytku  pôjde do peňažných fondov – v priebehu roka sa ešte 

rozhodneme na čo ich použijeme  

 

K bodu 5 Prerokovanie vyhlásenia voľby Hlavného kontrolóra o boci Rimavské Janovce  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

Uznesenie č. 57/2019:  

A. Prerokovalo:  Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Rimavské Janovce  

 B. Vyhlasuje :  

1. V zmysle § 18a ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Rimavské Janovce  

 2. V zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov deň 2.7.2019 , za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Rimavské Janovce  

C. Určuje  

1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:  

a) miesto konania voľby: priestory kancelárie starostu obce obecného úradu v Rimavských 

Janovciach  

 b) čas konania voľby: 17:30 h.  

2. Termín doručenia písomných prihlášok: Písomné prihlášky musia byť doručené na 

obecný úrad/do podateľne obecného úradu v Rimavských Janovciach  najneskôr do 17.6.2019 

do 12:00 h, t.j. najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra. 

 3. Spôsob doručenia písomných prihlášok: Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra 

písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra obce Rimavské 

Janovce 2019 – neotvárať“  

a) zašlú na adresu: Obecný úrad, Rimavské Janovce, č 301, 98001  

 alebo 

 b) osobne doručia do podateľne obecného úradu v Rimavské Janovce č. 301, 98001 

4.  Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:  

a) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov: - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  

 b) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov: - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, - 

bezúhonnosť.  

c) iné predpoklady: - znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí, - práca s 

počítačom (min. Microsoft Word, Microsoft Office, Internet)  

- flexibilnosť,  

- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť, 

- prax v oblasti účtovníctva alebo kontroly a znalosti a skúsenosti v oblasti učtovníctva obcí 

sú nutnosťou  

5. Náležitosti písomnej prihlášky:  

- údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia,  

- adresu trvalého bydliska a adresu na doručovanie ak je iná ako adresa trvalého bydliska, 

- kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt,  

- účel podania písomnej prihlášky. 
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 6. Prílohy k prihláške:  

a) povinné prílohy: - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

 - úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.  

b) ostatné prílohy: 

 - štruktúrovaný životopis,  

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, - 

písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonania 

voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rimavských Janovciach  

 - informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného 

kontrolóra: - podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, 

kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 

činnosť,  

- je hlavným kontrolórom aj v inej obci.  

7. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra: V súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov funkčné obdobie hlavného 

kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t. j. 1.8.2019.  

8. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra: V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a 

ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje kratší 

pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným 

zastupiteľstvom, v rozsahu 0,6 úväzku, 

 9. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: Voľby hlavného kontrolóra budú 

vykonané verejným hlasovaním.  

10. Proces vykonania voľby hlavného kontrolóra:  

Verejná voľba  

a) Voľby hlavného kontrolóra obce Rimavské Janovce sa vykonajú na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Rimavských Janovciach  dňa 2.7.2019. 

 b) Starosta obce informuje poslancov obecného zastupiteľstva o počte, forme a dátume 

doručenia obálok s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Rimavské Janovce 2019 – 

neotvárať“. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov v zmysle uznesenia 

obecného zastupiteľstva č. 57/2019 zo dňa 6.5.2019 vykoná zapisovateľka obecného 

zastupiteľstva v Rimavských Janovciach  spolu so starostom obce, alebo iným povereným 

poslancom OZ pred zasadnutím OZ a informuje poslancov o danej skutočnosti. Vyhodnotia 

splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov, ktorý obdržia všetci poslanci 

OZ. Zoznam kandidátov bude vyhotovený v abecednom poriadku.  

c) Poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov. 

 d) Procesu voľby hlavného kontrolóra predchádza prezentácia jednotlivých kandidátov. 

Kandidáti sa prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich písomné prihlášky na obecný 

úrad, pričom každý kandidát má právo na svoju prezentáciu v časovom rozsahu max. 5 minút. 

e) Poslanci môžu po prezentácií kandidáta klásť kandidátovi otázky súvisiace s funkciou 

hlavného kontrolóra. 

 f) Po prezentácií všetkých kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu. Hlasuje sa 

za každého kandidáta osobitne.  

D. V zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov: 

 Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej 

istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v 

prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola 

volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb 



 

 5 

je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 

druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  

 

E. Ukladá  

1. Zabezpečiť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Rimavské Janovce na úradnej 

tabuli a internetovej adrese obce Rimavské Janovce 

 Z: p. Stanislav Krahulec , starosta obce T: ihneď  

2. Zabezpečiť vypracovanie zápisnice z voľby hlavného kontrolóra obce Rimavské Janovce, 

ktorá bude obsahovať:  

1. Informáciu v zmysle znenia jednotlivých ustanovení uznesenia č.57/2019 zo dňa 6.5.2019 

2. Informáciu o priebehu a výsledkoch voľby hlavného kontrolóra:  

- počet prítomných poslancov,  

- počet neprítomných poslancov na hlasovaní, 

- počet hlasov pre jednotlivých kandidátov,   

- výsledok voľby hlavného kontrolóra obce , 

- titul, meno a priezvisko zvoleného kandidáta.  

Z: p. Stanislav Krahulec , starosta obce T: do 12.7.2019 

 3. Zabezpečiť zverejnenie výsledkov voľby hladného kontrolóra obce Rimavské Janovce na 

obecnej úradnej tabuli a internetovej adrese www.rimavskejanovce.sk  

Z: p. Stanislav Krahulec , starosta obce T: do 12.7.2019 

 

Hlasovanie:                      za:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       Peter Fülöp 

Rozprava:  

Starosta obce: funkčné obdobie sa končí, podľa plánov oz navrhujem 2.7. voľbu, a hlasovanie 

verejné  nie tajné, prihlášky do 17.6. 2019 

Cerovský -  súhlasím s verejnou voľbou aj s dátumom 2.7. a úväzok ostáva  

 

 

K  bodu 6 Prerokovanie dokumentácie civilnej obrany obce Rimavské Janovce  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

Uznesenie č. 58/2019 
A . Schvaľuje  :  

Dokumentáciu civilnej obrany 

Štatút krízového štábu 

Hlasovanie:                      za:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       Peter Fülöp 

  

  

Rozprava:  

 

K  bodu 7 Prerokovanie návrhu smernice na určenie poplatkov za prenájom  kultúrneho 

domu  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  
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Uznesenie č. 59/2019 
A . Schvaľuje  :  

Navýšenie poplatkov za prenájom priestorov kultúrneho domu na :  

Prenájom KD – leto/ obyvateľ RJ – 130.-Eur  

– zimné obdobie / obyvateľ RJ – 150.-Eur  

- Leto – bez TP v obci – 200.-Eur  

- Zima bez TP v obci – 250.-Eur  

- Kuchyňa – leto 30.-Eur  

- Kuchyňa zima – 40.-Eur  

- Kultúrny dom : kar:  leto  bez kuchyne – 10.-Eur /den  

- Zima bez kuchyne – 20.-Eur / deň.  

- Leto s kuchyňou – 20.-Eur / deň.  

- Zima s Kuchyňou – 30.-Eur / den  

- Prenájom zasadačky :   

- za 1 hodinu  v lete – 10.-Eur  

- za 1 hodinu v zime 12.-Eur  

- za jeden deň v lete – 30.-Eur  

- za jeden deň v zime – 40.-Eur  

Kopírovanie : 

A4 – 0,10.-Eur  jedna strana  

A4 obojstranne 0,20.-Eur  

V prípade prenájmu na zábavu a svadbu si obec nárokuje na vyplatenie celej sumy vopred 

+ vyplatenie zábezpeky min. výške 100.-Eur – ktorá bude vrátená po skončení akcie 

v prípade  poškodenia rozbitia bude zo zábezpeky odrátaná suma na úhradu poškodeného 

alebo rozbitého  riadu resp. interiéru KD a Kuchyne.  

 

Hlasovanie:                      za:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       Peter Fülöp 

  

 Rozprava:  

Uhrin- navrhujem diametrálne inú cenu pre občanov bez TP  

G. Fulop- ja navrhujem – aspoň 200 .-Eur zábezpeku v prípade že sa niečo poškodí,  

Nagy – ja navrhujem výšku prenájmu pre cudzých aj 250.-Eur  a zábezpeku stačí 100.-Eur  

Starosta obce- plánujeme keď budú menšie akcie  vybudovať nejakú zábranu resp. mrežu  

v prípade nepoužívania balkónu aby sme zabránili prístupu do celého priestoru,  

Kovács – navrhujem 100.-Eur zábezpeku ,  

Cerovský – 100.-Eur zábezpeku  

 

 

 

K  bodu 8 Prerokovanie návrhu POH obce Rim. Janovce na roky 2016 – 2020   

Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

Uznesenie č. 60/2019 

A: SCHVAĽUJE:  

Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 obce Rimavské Janovce  

Hlasovanie:                      za:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

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

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       Peter Fülöp 

  

 Rozprava: 

Starosta obce- vypracovali sme dokument POH obce ktorý sme zaslali na schválenie na OU 

RS odbor starostlivosti o živ. prostredie, je spracovaný na roky 2016 – 2020,  preto len v roku 

2019 lebo OPOH BB kraja bol schválený len začiatkom roky a tento náš na ten  nadväzuje,  

Sú v ňom spracované ciele do roku 2020- 60 % separovať- dnes separujeme len 20%,  

Cerovský – ako by sme to vedeli   dosiahnuť  

Starosta obce- viac vývozov, viac separovať,  

 

 

K  bodu 9 Prerokovanie možnosti rekonštrukcie kostolných hodín na veži ref. Kostola 

v Rim. Janovciach  

Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

Uznesenie č. 61/2019 

A: Berie na vedomie:  

Rekonštrukciu  hodín na kostolnej veži ref. kostola vo výške 5376.-Eur ako 4 stranné, 

elektrické, 2 kladivá  

B: Ukladá – poslancovi Ing. P. Kovácsovi – priniesť správu na ďalšie rokovanie OZ 

ohľadom prerokovania tohto projektu na schôdzi  ref. Cirkvi. ,  prerokovať v cirkevnom zbore 

vyhlásenie zbierky na tento účel, resp. iný systém financovania tejto rekonštrukcie. 

Ostatným poslancov  :  sponzorky pozbierať fin. prostriedky na tento účel,  

C: Odkladá:  prerokovanie tohto bodu – realizáciu tohto / financovanie /  projektu na ďalšie 

rokovanie dňa 4.6.2019.  

Hlasovanie:                      za:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       Peter Fülöp 

  

 Rozprava:  

Nagy – predostrel možnosť pomôcť cirkvi z rekonštrukciou kostolných hodín na veži ref. 

kostola v Rim. Janovciach,  pôvodné mechanizmy sú už veľmi zastaralé a údržba by si 

vyžadovala pravidelné mazanie a údržbu, navrhujem bezúdržbový systém kde  celková 

rekonštrukcia by stála 5376 s DPH, + 120 prenájom plošina na jeden deň, hodiny by boli 4 

stranné,  elektrické, 2 kladivové, štvrť hodinové odbíjanie, 4 bicý stroj, nakoľko je to majetok 

ref. cirkvi  navrhujem sponzorsky zohnať peniaze na fin. tohto projektu, ja mám prisľúbené už 

nejaké príspevky  

Kovács- tento týždeň budeme mať schôdzu v cirkevnom zbore  predostriem túto tému , určite 

bude cirkev naklonená, do budúceho rokovania prinesiem správu a možnom spôsobe 

financovania,  resp. konkrétnu výšku príspevku na túto rekonštrukciu  

Cerovský – spôsob financovania  

Starosta obce – môžeme podporiť len formou príspevku pre cirkev na tento projekt, je nutné 

ale to prerokovať na rokovaní – konkrétnu výšku,  
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K  bodu 10 Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach  

Uznesenie č. 62/2019 

Berie na vedomie – vyúčtovanie obecnej zabíjačky  

Hlasovanie:                      za:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin.  

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       Peter Fülöp 

  

 

Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:30 h. 

 

 

Zapísal: Roman Uhrin  ................ 

                          

 

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

                                                                         starosta obce – Stanislav Krahulec 

Overovatelia:  

Gabriel Fülöp                 ...............................................                                           

 

 

Ivan Cerovský                 ............................................... 


