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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 8/2019  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 2.7.2019. 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Stanislav Krahulec, starosta obce 

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

Kuric,  Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp 

 

Neprítomní:    -   

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. Voľba hlavného kontrolóra v obci Rimavské Janovce.  

5. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II polrok 2019.  

6. Prerokovanie žiadosti o fin. príspevok.  

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu. 

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

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

Starosta obce navrhol doplniť dva body do programu .  

 

Uznesenie č. 70/2019 :   
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, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

Doplnený bod prerokovanie správy z kontroly HK  

Uznesenie č. 71/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
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Schvaľuje:  
Prerokovanie správy Hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti.  

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

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

K bodu 1. Návrh programu – doplnený bod – Prerokovanie zmien v stravovaní – výške 
príspevkov -   VZN č. 3 /2019 o o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a 
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rimavské Janovce a Dodatok č. 1 ku 
VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie  dôchodcov v obci 
Rimavské Janovce. 

Uznesenie č. 72/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje - Prerokovanie  VZN č. 3 /2019  o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rimavské Janovce a prerokovanie Dodatoku č. 1 ku 
VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie  dôchodcov v obci 
Rimavské Janovce. 
 

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

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 73/2019 :   
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 : Ing. Peter Kovács, Ivan Cerovský    

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

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

K bodu 3 kontrola plnenia uznesení  

Uznesenie č. 74/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
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Berie na vedomie :  
Kontrolu plnenia uznesení – pokladničné doklady a pokladničná kniha za mesiac  jún  

predložená.  

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

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

K bodu 4 Voľba Hlavného kontrolóra v obci Rimavské Janovce  

Uznesenie č. 75/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

A. v o l í : 

v súlade s § 18a ods. 3 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra Obce Rimavské Janovce- Ing. 

Miachaelu Gembickú  s nástupom do práce odo dňa 1.8.2019.  

B. s c h v a ľ u j e  

v zmysle § 18c ods. 1, písm. c) od 1001 do 3000  obyvateľov zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na uznesenie č. 57/2019, zo 

dňa 6.5.2019/.0,6 úväzok /.  

C. b e r i e   n a  v e d o m i e,  

že plat hlavného kontrolóra Obce Rimavské Janovce  sa upraví každý nasledujúci kalendárny 

rok pri zmene priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej 

na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 

zamestnávateľ v súlade s § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

D. s ú h l a s í 

v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov s výkonom inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce Rimavské Janovce  

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

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

Rozprava:  

Starosta obce: oboznámil poslancov o zozname kandidátov na pozíciu hlavného kontrolóra, 

predložil zoznam kandidátov vypracovaný podľa doručených žiadostí, prihlásená jedna 

kandidátka, poslanci sa oboznámili z prihláškou a s povinnými prílohami prihláseného 

kandidáta, prihlásený kandidát sa predstavil v priebehu 5 min.  

Gembická Michaela – predstavila svoju prihlášku a oboznámila poslancov o plánov na pozícii 

hlavného kontrolóra, oboznámila poslancov o svojej inej zárobkovej činnosti ako HK na 

iných obciach 

 

K bodu 5 Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019  

Uznesenie č. 76/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

A. Schvaľuje :  

Plán kontrolnej činnosti na II polrok 2019.  
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Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

Rozprava:  

Gembická- oboznámila z navrhovaným plánom kontrolnej činnosti na II polrok 

a z možnosťou určiť kontrolu aj obecným zastupiteľstvom aj starostom obce.  

 

K  bodu 6 Prerokovanie žiadosti o o poskytnutie finančných príspevkov  

Uznesenie č. 77/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

A . Neschvaľuje:  

Žiadosť o poskytnutie fin. príspevku pre Elemér Lakatoš ,  žiadosť zo dňa 11.6.2019 

Hlasovanie:                      za:        0 

                                         proti :                                     7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. 

Peter Kovács, Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

Rozprava:  

Starosta obce oboznámil poslancov z predloženou žiadosťou na fin. príspevok jednorázový 

pre E. Lakatoša, upozornil poslancov že dotyčný na nevyplatené pohľadávky na obci v sume 

143.-Eur z minulých rokov aj na TKO  

Ivan Cerovský – upozornil poslancov o skutočnosti dodatočných žiadosti od obyvateľov obce  

Roman Uhrin- upozornil poslancov na absenciu VZN o poskytovaní príspevkov .  

 

 

K  bodu 6 Prerokovanie žiadosti o o poskytnutie finančných príspevkov  

Uznesenie č. 78/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

A . Neschvaľuje:  

Žiadosť o poskytnutie fin. príspevku pre Centrum pre deti a rodiny ul. Mierku 155, 98002 

Jesenské  

 

Hlasovanie:                      
 za:      0,   

proti :5- Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,                 

zdržal sa:   2- Ing. Peter Kovács, Ivan Cerovský                    

neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

Rozprava:  

Starosta obce predložil žiadosť od Centra pre rodiny z deťmi so sídlom v Jesenskom na 

detský letný tábor  Fantázia 

Roman Uhrin- o tieto deti je dobre postarané  

 

K doplnený bod:  Prerokovanie správy z kontrolnej činnosti  
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Uznesenie č. 79/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

A. Berie na vedomie :  

Správy z kontrolnej činnosti – správa o výsledku kontroly dodržiavania ZFK za II. 

polrok 2019  

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

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

Rozprava:  

Gembická – predložila správu z kontrolnej činnosti o výsledku kontroly za II polrok 2018 – 

kontrola ZFK  

Kontroly bola na úseku zmlúv, objednávok, pokladničných dokladov za mesiac október, 

a faktúr  na niektorých miestach boli pochybenia odstránené v priebehu kontroly , 

 

 

Doplnený bod – Prerokovanie zmien v stravovaní – výške príspevkov -  Prerokovanie  VZN 
č. 3 /2019 o o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 
výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rimavské Janovce a Dodatok č. 1 ku VZN č. 
4/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie  dôchodcov v obci 
Rimavské Janovce. 
 

Uznesenie č. 80/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  

VZN č. 3 / 2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rimavské Janovce. 

 

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

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

 

Rozprava:  

Starosta obce- oboznámil z prerokovaní zmeny vo financovaní stravovania  hlavne ohľadom 

na dotáciu zo štátu vo výške 1,2.-Eur na jeden obed  

Zmení sa nám fin. aj obedov pre dôchodcov, v pri. VZN je doriešené aj vyhlasovanie, 

a súčasťou VZN je aj zápisný lístok  

 

Doplnený bod – Prerokovanie zmien v stravovaní – výške príspevkov -  Prerokovanie  VZN 
č. 3 /2019 o o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 
a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých 
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zriaďovateľom je obec Rimavské Janovce a Dodatok č. 1 ku VZN č. 4/2016 o podmienkach 
poskytovania príspevku na stravovanie  dôchodcov v obci Rimavské Janovce. 
 

Uznesenie č. 81/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  

Dodatok č. 1 ku VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie  
dôchodcov v obci Rimavské Janovce. 
Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 
 

Rozprava:  

Starosta obce: oboznámil poslancov z pripraveným dodatkom ku VZN o poskytnutí 

dotácie na stravu pre dôchodcov, zvýši sa suma na jeden obed o 0,02.-Eur , súvisí to zo 

zmenou ceny celého obeda, celkové zvýšenie za stravu na jeden obed je o 0,07.-Eur  

K bodu 7. Rôzne:  

Starosta obce oboznámil poslancov o  aktivitách na obci :  

Podali sme výzvu na rekonštrukciu chodníkov na hlavnej ulici, projekt je na celú dĺžku 

1,9km vo výške 200 000.-Eur ale mohli sme žiadať do výšky 50000.-Eur – bude to 

pokrývať len časť tohto chodníka, v prevedení dlažby  

Naši hasiči sa zúčastnili na previerkách v Ožďanoch z družstvom muži do 35 rokov a muži 

nad 35 rokov , skončili na veľmi dobrej pozícií 

Hasiči – G. Fulop, Z. Fulop, N. Magyar st. N. Magyr ml. zasahovali  pri požiari rodinného 

domu v Širkovciach  

V týchto dňoch pôjdeme na STK z hasičským veľkým autom a dnes sme boli na STK 

z obecnou fábiou,  

V blízkej budúcnosti budeme rozposielať do domácností letáky na upozornenie  

vypúšťanie so splaškovej kanalizácie – lebo sa nám hromadia poruchy len zato že ľudia 

vyhadzujú do kanalizácie všetko a tým sa upcháva . Takisto pripravujeme roznesenie 

letákov na separáciu odpadov,  

Obec Orávka pripravuje volejbalový turnaj a vlani za našu obec boli aj dve družstvá tak by 

som bol rád ak by ste sa prihlásili a zúčastnili.  
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Diskusia:  

Gabriel Fulop: na križovatke autá zase začínajú parkovať u Sitaiho,  

Ivan Cerovský :  na chodníku  od družstva smerom do obci je vyložený jeden panel na 

chodníku, ktorý je tam od kedy sa tam napájali na vodovod  bolo by potrebné ho dať 

naspäť aby sa tam nestal úraz,  

 

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:  

Ing. Peter Kovács                  ...............................................                                           

 

 

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


