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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 11/2019  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 5.11.2019. 
___________________________________________________________________________ 

 

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 zvyšovania poplatkov za odvoz odpadu na budúci rok.  

5. Prerokovanie zmeny v rozpočte obce na rok 2019. 

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. 94/2019 :   
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 zvyšovania poplatkov za odvoz odpadu na budúci rok.  

5. Prerokovanie zmeny v rozpočte obce na rok 2019. 

6. Prerokovanie správy z kontroly HK v obci.  

7. Rôzne. 

8. Záver. 
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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 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 95/2019 :   
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 : Alexander Nagy, Ing. Peter Kovács 

 

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. 96/2019 :   
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  október r 

je predložená.  

Ku uzneseniu 91/2019 – A, z rokovania 8.10.2019 - Odstúpenie zmluvy z OTP Bankou 

Slovensko- prechod do Slovenskej sporiteľni – plní sa – v riešení  

 Ku uzneseniu 91/2019 – B,  z rokovania 8.10.2019 - Návratný finančný príspevok vo výške 

115 000.-Eur na refinancovanie úverov z OTP Banky Slovensko do Slovenskej sporiteľne, 

s fixáciou na 5 rokov vo výške 0,39%. – v riešení  

Ku uzneseniu 91/2019/A z rokovania 8.10.2019 -  Maximálny počet pri prenájme KD  počas 

rodinných osláv a svadieb  – 120 osôb.  – splnené / aj zverejnené na web stránke obce /. 

Ku uzneseniu  93/2019 z rokovania 8.10.2019 – oz schválilo dotáciu z rozpočtu obce 

Rimavské Janovce pre Reformovanú cirkev v Rimavských Janovciach vo výške 2141.-eur na 

realizáciu  opravu a výmenu kostolných hodín. – splnené.  

 

 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 zvyšovania poplatkov za odvoz odpadu na budúci rok. 

Uznesenie č. 97/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
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A.  s c h v a ľ u j e: 

Pripraviť návrh – dodatok ku VZN o miestnych daniach a poplatkoch za TKO na budúce 

rokovanie.  

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 :cena za dovoz odpadu sa navyšuje a ak nechceme aby sa zvyšoval počet 

nelegálnych skládok musíme dať odviesť všetko, vážne sa musíme zamyslieť ako od kedy 

a koľko musíme navýšiť cenu za zber TKO, máme v obci aj nelegálne skládky, niektoré sa 

nám podarilo odhaliť vďaka dokladom ktoré na vyhodenom odpade ľudia nechajú,  

Cerovský – lepšie riešenie ako máme pre nás nie je, nie je možné zbierať odpad na kilá lebo 

o chvíľu budeme mať celé okolie pokryté nelegálnými skládkami, Aj v Jesenskom je 

množstevný zber a tak to aj vyzerá na Jánošíkoch  na poliach v kríkoch sú vyhádzané smeti 

a to musia len z Jesenského vyhadzovať, Alexander Nagy – keď nebudeme odvážať smeti  

budú sa množiť odpadky po okolí ,  

Cerovský – na Močiari máme smeti popri ceste,  

Alexander Nagy – v prepočte náš poplatok vychádza 0,83 .-Eur na mesiac na osobu  

Stanislav Kuric- je potrebné to navýšiť  

Alexander Nagy – je potrebné navýšiť aspoň o 50 % 

Starosta obce – keby sme chceli zabrániť  nelegálnym skládkam museli by sme mať aspoň 10 

člennú políciu  tú skládku na hnojisku sa nám podarilo usvedčiť rieši to momentálne polícia,  

bol to odpad z Rimavskej Soboty, mali sme rokovanie starostovia zvažuje sa výstavba 

spaľovne v okolí Figi ,ale už je spísaná aj petícia  - obyvatelia to tam nechcú – nechcú bývať 

pri spaľovni, my podľa predložených podkladov ako obec doplácame 8800.-Eur na vývoz 

odpadu a obyvatelia zaplatia 8800.-Eur.  

Ivan Cerovský ja navrhujem 20.-Eur na osobu rok,  

Peter Fulop – ja by som navrhol 50% navýšenie tento rok, a na budúci rok zase o 50%.  

Gabriel Fulop- a ja podávam návrh na 50% navýšenie,  

Alexander Nagy – tak  na ďalšom rokovaní navrhujem aby sme už prerokovali Dodatok ku 

VZN na zmenu poplatku,  

Peter Kovács – ja tiež navrhujem 50% zvýšenie v decembri ešte uvidíme  a potom budúci rok 

uvidíme ako bude potrebné  upraviť cenu 

Starosta obce -  riešime aj nedoplatky v obci, aj dnes sme doriešili jedného občana, žiaľ na 

každého nemáme prostriedky ako ich donútiť platiť nič nevlastnia nikde nerobia  tak nemáme 

z čoho.  

 

 

K bodu 5. Prerokovanie zmeny v rozpočte obce na rok 2019. 

 Uznesenie č. 98/2019 :   

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   :  

Zmeny v rozpočte č. 3/2019 v predloženom návrhu.  

 

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

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            
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                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

Rozprava:  

Čuvajová – ekonómka obce – predložila zmenu v rozpočte č. 3, zmena sa týka hlavne  

terénnej práce, nakoľko koniec projektu bol ku 31.8.2019, je prísľub že to bude preplatené 

v novom roku a na vykrytie do konca roky, ďalšia zmena sa týka projektov cez UPSVR , 

a s tým spojený časový nesúlad, zmena sa týka aj poskytnutím dotácie na hodina, a zvýšenie 

výdavkov .- preto bolo nutné zmeniť rozpočet, upraviť kapitálky, v návrhu je zmena rozpísaná 

na položky, ponížili sa fin. prostriedky na školstvo nakoľko nám klesol počet detí 

v Slovneskej škole,  

Starosta obce – zmenili sa niektoré realizácie v obci hlavne projekt TSP – tam sme teraz 

odoslali žiadosť o dotáciu do TSP II, a niektoré projekty cez UPSVR sa riešia v priebehu roka 

takže zmena vzniká priebežne,   

Cerovský – Preplatenie TSP bude možné kedy,  

Čuvajová – projekt bol do 31.8.2019 ,  ale z implementačnej agentúry sme dostali prísľub 

o že ak ostanú na plný úväzok bude ich mzdy refundované  ale len v mesiacoch  január až 

marec,  

Nagy – je potrebné porozmýšľať nad vyradením školy zo siete  

Cerovský – je to smutné ale musíme  riešiť školu,  

 

 

K bodu 6 Prerokovanie správy HK z kontroly  

Uznesenie č. 99/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

A. Berie na vedomie    :  

Správu z kontroly plnenia rozpočtu obce ku 30.6.2019 .  

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- hlavná kontrolórka predložila správu, ktorá poslancom bola zaslaná aj do emialu,  

 

K bodu 7  Rôzne – nebolo prijaté žiadne uznesenie  

Rozprava:  

Starosta obce- dal slovo občanovi  – Demko Juraj trvale bytom Športová 5, Rimavská Sobota  

Demko – akým spôsobom sa v obci separuje? Pretože na východe v jednej obci  sa separuje, 

majú zberný dvor, používajú traktor,  

Starosta obce- mali sme aj my projekt aj sme sa zapojili do výzvy na zberný dvor, žiaľ nebola 

schválená – a nenašiel by sa v obci človek ktorý bol schopný a ochotný robiť túto prácu 

a chodiť na traktore,  

Alexander Nagy – zapojili sme sa do výzvy aj na zneškodnenie nelegálnej skládky na 

Jánošíkoch a neboli sme úspešný,  

Demko – na ten projekt separácie zberu nabiehali niekoľko rokov a teraz sa im celkom slušne 

darí v separácii a je to obec s podielom marginalizovaných v obci  
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Cerovský – príprava projektov a ich realizácia je zdlhava  

Alexnader Nagy – systém eurofondov je zdlhavý a veľ krát sme už boli neúspešný,  

Demko – autobusy sa na  Močiari otáčajú dole na starom Močiari ale tam nemajú zastávku  

Starosta obce – je potrebné zaslať z Vašej strany požiadavku na obec podpísanú občanmi z o 

ktorých sa to týka aby sme požiadali o zmenu zastávky na Močiari. 

Demko – mohli by ste aspoň projekt urobiť na zberný dvor,  

Cerovský – je zbytočné robiť dopredu projekty v priebehu dvoch troch rokov sa tak zmenia 

podklady hlavne rozpočet že je potom nepoužiteľný,    

Starosta obce -  minimálne každý druhý mesiac chodíme na močiar vyzbierať smeti a napriek 

tomu sa tam naďalej zhromažďuje 

Gabriel Fulop – zastavila ma Pani – ohľadom susedských sporov- neviem či ste to  už tu 

riešili – konáre siahajúce nad garážou susedou 

Starosta obce- riešili sme to už som to bol aj pozrieť, ale pani ktorej sa to týka pracuje 

v zahraničí a je ťažko zastihnuteľná – ale budeme sa snažiť to doriešiť  

Demko- z akých fin. prostriedkov sa bude robiť Rozhľadňa  

Starosta obce- z dotácie a zo sponzorských darov,  

 

Starosta obce – oboznámil poslancov o pripravovaných aktivitách v obci :  

Verejné obstarávanie na vodovod na Močiari je už zrealizované ,  Výzva cez MAS Cerovinu 

7.2 bude vyhlásená 18.11. 2019.  

Práve prebieha kontrola na Cyklotrasu – poslali sme námietky voči kontrole  

7.12.  organizujeme výlet do Banskej Štiavnice  

19.12.2019 bude posedenie pri Vianočnej Kapustnici  

Budeme realizovať výmenu Verejného osvetlenia v obci postupne, najskôr dokončíme obec 

a postupne pôjdeme na miestne časti ,  

 

 

Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:00 h. 

 

 

 

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

                          

 

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

                                                                                     starosta obce – Stanislav Krahulec 

 

Overovatelia:  

 

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

 

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


