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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 13/2019  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 7.1.2020. 
___________________________________________________________________________ 

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 delimitácie pozemkov od SPF.  

5. Prerokovanie  vyradenia Základnej školy / slovenskej /  v obci Rimavské Janovce zo 

siete škôl.  

6 . Rôzne. 

7. 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. 

 

Uznesenie č. 110/2019 :   
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 delimitácie pozemkov od SPF.  

5. Prerokovanie  vyradenia Základnej školy / slovenskej /  v obci Rimavské Janovce zo 

siete škôl.  

6 . Rôzne. 

7. Záver. 

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

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

                                         proti :                                      0                           
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                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 111/2019 :   
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 : Stanislav Kuric, Alexander Nagy   

 

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. 112/2019 :   
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  december 

je 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 delimitácie pozemkov od SPF  

Uznesenie č. 113/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

Obecné zastupiteľstvo prehlasuje,  že  predmetné cesty, ktoré sa nachádzajú na parcelách  

EKN  č.   4852, č. 1502/2, č. 1503/2, č. 1503/2, č. 1504/2 v katastrálnom území obce 

Rimavské Janovce boli vystavené pred rokom 1991.  

 

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:  

 

K bodu 5. Prerokovania návrhu na vyradenie Základnej školy  Rimavské Janovce zo siete  

škôl a školských zariadení k 31. 8. 2020 so zámerom následného zrušenia školy 



 

 3 

 

 Uznesenie č. 114/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

a) s ch v a ľ u j e 

návrh na vyradenie Základnej školy Rimavské Janovce  / bez právnej subjektivity/ so 

siete škôl a školských zariadení k  31. 8. 2020 

 

b) u k l a d á 

starostovi obce Rimavské Janovce  , aby zabezpečil zaslanie žiadosti na vyradenie 

Základnej   školy  Rimavské Janovce    zo  siete škôl  a  školských   zariadení k 31. 8. 

2020 na MŠVVaŠ SR so zámerom následného zrušenia školy k rovnakému dátumu 

a zabezpečenia výchovy, vzdelávania a stravovania žiakov zrušenej školy v Základnej 

škole P. K. Hostinského v Rimavskej Sobote na ulici Družstevnej.  

 

 

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- informoval o počte žiakov v základnej škole / 4/ , o situácií ktorá sa už stala 

neúnosnou a musíme ju riešiť, z dlhodobého hľadiska predpoklad naplnenia školy je do 

budúcna  cca 4 - 8 deti,  

Alexander Nagy- mám k tej škole osobný vzťah , navštevoval som ju ako dieťa žiaľ dnešný 

stav je nerentabilný, nevieme ju inak zachrániť,  

Uhrin – je to nerentabilne, súhlasím zo zrušením  

Cerovský – neexistuje žiadny zákon na zachovanie  malotreidky,  aj my nosíme deti do RS, 

keď  chceme aby sa lepšie uplatnili  

Kovács- pri počte žiakov 12 ks v triede sa počíta s príjmom ktorý vykryje výplatu učiteľa,  

Takže 4 deti nám nevykryjú  

 

Rôzne:  

Starosta obce – informoval poslancov o pripravovaných aktivitách v obci na rok 2020 – 

Výmena a rekonštrukcia verejného osvetlenia na Močiari a Jánošíkoch,  

Rekonštrukcia toaliet na obecnom úradu ,  

Zabezpečenie verejného osvetlenia pri kostoloch v obci,  

Rekonštrukcia schodov a realizácia prístrešku pri Dome smútku ,  

Úprava terénu pred cintorínom,  

Rekonštrukcia oplotenia pri Budove MŠ 

Dokončiť výmenu oplotenia pri cintoríne  

G. Fulop- navrhujem upraviť tú skratku ku cintorínu aby sa dala používať,  

Starosta obce- Rekonštrukcia strechy autobusových zastávok v obci, 

Výmena odkvapových rúr na Čov  

Stanislav Kuric- navrhol doplniť verejné osvetlenie cestou na Jánošíky,  
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P. Kovács- navrhol zahrnúť do plánu osadenie nových stĺpov VO na začiatku dediny od 

Jesenkého  a zabezpečiť svietenie aj vo večerných hodinách. 

Fulop G. – navrhol úpravu asfaltu na mieste pred obchodom- neodteká voda – veľká mláka, 

P. Kovács – navrhol doplniť na začiatok obce od Jesnekého  svetelný spomaľovač,  

 

Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00 h. 

 

 

 

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

                          

 

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

                                                                                     starosta obce – Stanislav Krahulec 

 

Overovatelia:  

 

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

 

Alexander Nagy    ............................................... 


