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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 10/2019  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 8.10.2019. 
___________________________________________________________________________ 

 

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 návrhu odstúpenia od zmluvy z OTP Bankou Slovensko  a prechod do 

inej banky a refinancovanie existujúcich úverov v OTP Banke Slovensko.  

5.  Prerokovanie  smernice o poplatkoch za kultúrny dom – určenie počtu osôb pri 

akciách v Kultúrnom dome v obci.  

6. Prerokovanie správ 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. 88/2019 :   
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 návrhu odstúpenia od zmluvy z OTP Bankou Slovensko  a prechod do 

inej banky a refinancovanie existujúcich úverov v OTP Banke Slovensko.  
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5.  Prerokovanie  smernice o poplatkoch za kultúrny dom – určenie počtu osôb pri 

akciách v Kultúrnom dome v obci.  

6. Prerokovanie správ z kontroly HK v obci.  

7. Rôzne – Prerokovanie dotácie pre Reformovanú cirkev – na opravu kostolných hodín.  

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. 89/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zapisovateľa : Stanislav Kuric  

Overovateľ zápisnice : Roman Uhrin, Gabriel 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. 90/2019 :   
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  

september 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 návrhu odstúpenia od zmluvy z OTP Bankou Slovensko  a prechod 

do inej banky a refinancovanie existujúcich úverov v OTP Banke Slovensko.  

 

Uznesenie č. 91/2019 :   
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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: 

Odstúpenie zmluvy z OTP Bankou Slovensko- prechod do Slovenskej sporiteľni  

B.  s ch v a ľ u j e:  

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%.  

 

 

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: predložil návrh na zmenu Banky a aj prefinancovanie úverov do inej banky, 

kde nám ponúkli lepší úrok s fixáciou na 5 rokov, nakoľko OTP banka končí .  

Výška úveru momentálne je cca 108 tis.  

 

K bodu 5 Prerokovanie smernice o poplatkoch za kultúrny dom – určenie počtu osôb pri 

akciách v Kultúrnom dome v obci.  

Uznesenie č. 91/2019 :   
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   :  

Maximálny počet pri prenájme KD  počas rodinných osláv a svadieb  – 120 osôb.   

 

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  - navrhol obmedziť počet ľudí počas akcii v kultúrnom dome  aby nedošlo 

k tomu že stoly a stoličky z balkona sa budú znášať dole a poškodí sa strop ako v prípade 

poslednej akcie  

 

K bodu 6 Prerokovanie správa HK z kontrol.  

Uznesenie č. 92/2019 :   
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 vymáhania nedoplatkov na dani, TKO, kanalizácii a satelitu.  

B. Berie na vedomie  :  

Správu z kontroly stavu a vývoja stavu dlhu na obci Rimavské Janovce 

 

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:  

Gembická- predložila správy z kontroly,  

 

K bodu 7  Rôzne – Prerokovanie žiadosti o dotáciu pre Reformovanú cirkev v Rimavských 

Janovciach  

Uznesenie č. 93/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

A. Schvaľuje:  

Dotáciu z rozpočtu obce Rimavské Janovce pre Reformovanú cirkev v Rimavských 

Janovciach vo výške 2141.-eur na realizáciu  opravu a výmenu kostolných hodín.  

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- predložil žiadosť o dotáciu na Reformovanú cirkev na výmenu a opravu 

vežových hodín,  

Nagy – celková suma na výmenu hodín je 5376.-Eur, pozbierali sme sponzorky nadpolovičnú 

vätčšinu, potrebujeme sumu 2141.-Eur, robila to firma Elekon v Liptovského Mikuláša. Po 60 

rokov sú hodiny opäť funkčné  

 

Informácie o aktivitách : Starosta obce 

Realizujeme práve verejné obstarávanie na projekt Kanalizácia Rim. Janovce – Močiar,  

Chodník II. etapa sa realizuje  

Budeme robiť aj osvetlenie v obci – pokračovať vo výmene – zatiaľ čakáme na dodanie 

výložníkov,  

Základnej škole máme málo detí musíme rozmýšľať  čo ďalej zo školou 

Realizujeme verejné obstarávanie na vodovod na Močiari – ku výzve cez MAS Cerovinu  7.2 

Rozhľadňa – čakáme na zmluvu z SPF –zatiaľ neprišla 

11.10.2019 bude u nás porada starostov – a Brantner Gemer  

V obci máme premnožené v jednej časti potkany, zvolal som občanov  6 domov – 

z niektorých domov ani neprišli nemajú záujem túto problematiku riešiť,  

17.10.2019 budeme mať deň úcty k starším ,  

Ples starostov bude tento rok u nás – v januári ,  

 

 

Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:00 h. 

 

Zapísal: Stanislav Kuric ................ 
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                                                                                 ....................................................     

                                                                                     starosta obce – Stanislav Krahulec 

 

Overovatelia:  

 

Gabriel Fulop ...............................................                                           

 

Roman Uhrin ............................................... 


