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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 9/2019  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 2.9.2019. 
___________________________________________________________________________ 

 

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. Prerokovanie zapojenia sa do výzvy na podporu dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry, cez operačný program Ľudské zdroje- kód výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1 

/Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Rimavské Janovce/. 

5. zrušený bod rokovania .  

6. Prerokovanie správy z kontroly HK v obci.  

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 vypustiť jeden bod z programu.   

 

Uznesenie č. 82/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Návrh programu – vypustenie jedného bodu z rokovania č. 5 - Prerokovanie zmluvy 

o prevzatí vodovodu MČ Močiar do vlastníctva obce – vypustiť z rokovania – neboli dodane 

všetky podklady ku rokovaniu .  
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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:  

Starosta obce: oboznámil poslancov o návrhu na vypustenie tohto bodu z rokovania nakoľko 

neboli dodané všetky podklady ku prerokovaniu zmluvy  ku vodovodu  na Močiari, Nebola 

dodaná projektová dokumentácia a nakoľko vodovod  je v osobnom vlastníctve Milana 

Boháčika a žiadosť je len od jedného záhradkára bolo to nedostatočné pre nás nakoľko na 

vodovod je napojená celá záhradkárska oblasť a viem, že nie všetci s tým súhlasia.  

Nagy- Podľa mňa je potrebná aby záhradkári mali nejakú členskú schôdzu kde by boli 

podpísaný všetci – keď že oni fungujú ako nejaké spoločenstvo, nakoľko oni dvaja- žiadatelia 

to nemôžu darovať bez ich súhlasu,  

 

K bodu 1. Návrh programu  

Uznesenie č. 83/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje:  
1. Návrh programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .   

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Prerokovanie zapojenia sa do výzvy na podporu dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry, cez operačný program Ľudské zdroje- kód výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1 

/Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Rimavské Janovce/. 

5. zrušený bod rokovania .  

6. Prerokovanie správy z kontroly HK v obci.  

7. Rôzne. 

8. Záver. 

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. 84/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zapisovateľa : ALEXANDER NAGY     
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Overovateľ zápisnice : Stanislav Kuric, Peter Fulop,  

 

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. 85/2019 :   
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 – pokladničné doklady a pokladničná kniha za mesiac  júl 

a august   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   Prerokovanie zapojenia sa do výzvy – OPLZ-PO6- SC611-2019 - 1   

Uznesenie č. 86/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

A.  s c h v a ľ u j e: 

1.Predloženie žiadosti o dotáciu na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, 

cez Operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy  č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1,  

2. Názov projektu – Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Rimavské Janovce,  

3. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min 5% z celkových oprávnených 

výdavkov –  v sume  18 241,31.-Eur.  

4. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné potrebné na dosiahnutie jeho cieľa.  

 

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 pripravovanej žiadosti o dotáciu cez program ITMS 

2014,  v celkovej sume 354 201,25.-Eur,  kde je zahrnutá vetva A v dĺžke 1900m a vetva B 

v dľžke 1275m,  a rekonštrukcia cesty v dľžke 156m na Cintorínskej ulici,  

Bude použitá dlažba 20x20 tak ako na tých bočných chodníkoch,  

Cerovský – nebude asfaltová  vrstva?  

 

K bodu 5 Prerokovanie správy z kontroly  

Uznesenie č. 87/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 
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v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A. Berie na vedomie  :  

Správu z kontrolnej činnosti – kontrola na vybratých položkách  

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 správou z  kontrolnej činnosti na vybratých 

položkách, vybrala som si školenia a kurzy, a služby dodávateľským spôsobom,  kontrola je 

bez kontrolných zistení,  

 

K bodu 7. Rôzne:  

Starosta obce oboznámil poslancov o  aktivitách na obci :  

Kanalizácia Rimavské Janovce – Močiar je v riešení, budeme realizovať verejné 

obstarávanie  

Rozhľadňa – zmluva z SPF je podpísaná a odoslaná , čakáme na zaslanie  jedného 

rovnopisu aby sme mohli začať stavebné povolenie,  

Vodovod Močiar – dolný – PD a stavebné povolenie je už hotové, budúci týždeň budeme 

realizovať verejné obstarávanie  

Rekonštrukciu chodníka sme už začali  na cintorínskej ulici  

V základnej škole slovenskej máme len 5 žiakov,  čo je málo musíme rozmýšľať  čo ďalej  

28.8.2019 sme mali v obci Vatru SNP k 75 výročiu . Ďakujem všetkým ktorý pomohli pri 

realizácií a aj sa zúčastnili,  

Nagy – osobitne vyjadril poďakovanie  rodine Krahulcovej  z Jánošíkov za dobrú 

organizáciu a prípravu týchto osláv,  

30.8.2019 sme sa zúčastnili osláv dní obce v družobnej obci Recsk,  

27.8.2019 – som sa zúčastnil kladenia vencov ku SNP pamätníku v Rimavskej Sobote  

Panel z chodníka bol odstránený,  

Plánujeme rekonštrukciu WC v kultúrnom dome, ženské rozšírime na dve kabínky, a dolné 

rozšírime o vchod do pivnice,  samozrejme že vymeníme obklady a sanitu ,  
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Program  TSP I pokračuje –je možnosť že nám preplatia mzdy TP pracovníčok, ked budú 

mať plné úväzky, / tak sme to opravili na plné úväzky/  takto budeme pokračovať do 

podpisu zmluvy o NP TSP II a  preplatenie môžeme  žiadať  v 1/2020 .  

Zamestnali sme 2 zamestnancov cez UPSVR do kuchyne – to je vlastne príprava na 

kuchárku, a jedného zamestnanca  na ostatné  technické práce  

OTP banka končí a my tam máme 4 účty,  budeme rokovať z inou bankou aké ponuky 

dostaneme budem Vás priebežne informovať  

Mali sme kontrolu z Inšpektorátu práce v BB  na eletroinštaláciu a plynofikáciu kultúrneho 

domu a obecného úradu, našli nám 49 pochybení,  do polovice októbra je potrebné závady 

odstrániť, odstránenie týchto závad  je už v riešení. 

Chcem poďakovať našim ženám Beátke  Fulopovej a Zuzke Ďurianovej a všetkým, čo im 

pomáhali  za účasť na varení zemiakových jedál na Orávke, kde reprezentovali obec 

Rimavské Janovce a vyhrali prvé miesto,  

Futbalové družstvo žiakov som aj napriek Vášmu nesúhlasu prihlásil, lebo  v novom roku 

majú byť rozhodcovia platený zo zväzu, tým by sa nám   dotácia relatívne znížila, a je ešte 

záujem detí hrať,  je možné ich ešte zo súťaže odhlásiť ,  

Cerovský – dobre by bolo predložiť nejaké  vyčíslenie nákladov čo na koľko ide aby sme 

vedeli odpodstatnenosť nákladov zdôvodniť,  

Uhrin- to nie je problém, bude to pripravené – predložené  

Cerovský – ako je možné zamedziť parkovaniu na ceste a na verejnom priestranstve v obci  

Starosta obce-  tento problém je v riešení ,  riešime aj odstránenie nelegálnej skládky  

nakoľko sme tam našli aj doklady z menom - vinník  má na svoje náklady odstrániť 

a priniesť do 9.9. potvrdenie  z Brantneru, že odpad zneškodnil na vlastné náklady 

 

Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:00 h. 

 

Zapísal: Alexander Nagy     ................ 

                          

 

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

                                                                                     starosta obce – Stanislav Krahulec 

Overovatelia:  

Stanislav Kuric                   ...............................................                                           

 

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


