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Zápisnica  
z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 15.3.2022. 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:  Poslanci : Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp,  Stanislav     Kuric,  Alexander Nagy, 

Peter Fülöp, Ing. Peter Kovács, Roman Uhrin 

Neprítomní:     

Ďalší prítomní: Ing. Michaela Gembická, hlavný kontrolór obce, Stanislav Krahulec,  

  

  Návrh programu OZ:  
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu. 

1. Návrh programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Prerokovanie návrhu VZN č. 1 /2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. Ročníka 

základných škôl v pôsobnosti obce Rimavské Janovce.  

 5. Prerokovanie  prísediacich na súde na roky 2022- 2026.  

 6. Prerokovanie  použitia rezervného fondu obce.  

 7. Prerokovanie zápisu do kroniky za rok 2021.  

 8. Prerokovanie dotácie na triedený zber komunálnych odpadov prostredníctvom   vyhlásenej 

výzvy z OPKŽP -  OPKZP-PO1-SC111-2021-72, spoluúčasť 5%.  

 

 9. Prerokovanie príspevku  na envirofond – na základe miery vytriedenia nad 30%.  

10. Správy z kontroly.  

11. Rôzne – Hasičské auto, SMS hlásnik, 

12. Záver   

 

Rokovanie MZ  otvoril Roman Uhrin ,zástupca  starostu obce.  Privítal všetkých prítomných.  

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

 

Uznesenie č.308/2022 :   
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 VZN č. 1 /2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. Ročníka 

základných škôl v pôsobnosti obce Rimavské Janovce.  
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 5. Prerokovanie  prísediacich na súde na roky 2022- 2026.  

 6. Prerokovanie  použitia rezervného fondu obce.  

 7. Prerokovanie zápisu do kroniky za rok 2021.  

 8. Prerokovanie dotácie na triedený zber komunálnych odpadov prostredníctvom   vyhlásenej 

výzvy z OPKŽP -  OPKZP-PO1-SC111-2021-72, spoluúčasť 5%.  

 

  9. Prerokovanie príspevku  na envirofond – na základe miery vytriedenia nad 30%.  

  10. Správy z kontroly.  

   11. Rôzne – Hasičské auto, SMS hlásnik,  

12. Záver  

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

Rozprava:  

Roman Uhrin  – predložil návrh programu , ktorý bol zverejnený pred rokovaním oz, 

a predložil návrhy na doplnenie do rokovania.     

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu- doplnený bod do programu- cenová 

ponuka – na realizáciu prípravnej inžinierskej činnosti ku Vodovod Močiar. 

Uznesenie č.309/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Prerokovanie cenovej ponuky na realizáciu prípravných inžinierskych prác na vodovod na 

Močiar firmou Gemer-Therm-Projekcia,  Ing. Martin Magic, Rimavská Sobota 

  

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

Rozprava:  

Roman Uhrin  – predložil doplnený bod do  programu , cenová ponuka bola zaslaná 

15.3.2022 na obecný úrad.  
 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu- doplnený bod do programu- žiadosť 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.  

Uznesenie č. 310/2022 :   
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Prerokovanie žiadosti dotáciu z rozpočtu obce na TJ Rimavské Janovce.  

  

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

Rozprava:  

Roman Uhrin  – predložil doplnený bod do  programu, žiadosť bola doručená na obec .  

 
K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 311/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zapisovateľa : Alexander Nagy  

Overovateľ zápisnice : Ing. Peter Kovács, Stanislav Kuric ,  

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Stanislav Kuric, Ing. 

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

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 

Roman Uhrin  predložil návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení  

Uznesenie č. 312/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

BERIE NA VEDOMIE:  
Pokladňa obce za mesiac február predložená v predpísanom formáte ,  

Uznesenie 298/2022 zo dňa 8.2.2022 - Zapojenie sa do výzvy na podporu dobudovania 

základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2021-2, Ministerstvo vnútra SR - 

Európske programy- plní sa ( vstúpili sme do rokovania s firmou na zabezpečenie žiadosti,) 

Uznesenie č. 299/2022 zo dňa 8.2.2022 Príspevok na rekonštrukciu historického stropu 

v Romérovom dome v Bratislave vo výške 100.-Eur. – splnené  

Uznesenie č. 300/2022 zo dňa 8.2.2022 - Systém zberu na žetónový resp. nálepkový - 

označenie zberných nádob na TKO pre obyvateľov na Močiari, ktorý majú uhradený poplatok 

za TKO nálepkou a s poradovým číslom. Systém zberu zavedieme od 1.5.2022 len pre 

obyvateľov Močiara. Na zber a zneškodnenie TKO majú nárok len obyvatelia z Močiara, 

ktorý máju do 1.5.2022 uhradený poplatok za TKO za rok 2022 . – rozpracované  .  

Uznesenie č. 301/2022 zo dňa 8.2.2022- Vypracovanie projektovej dokumentácie na verejný 

vodovod Rimavské Janovce- Močiar hlavná vetva – v rozpracovaní  
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Uznesenie č. 302/2022 zo dňa 8.2.2022 - Výstavbu stožiara na Tube firmou RS NET čo 

najbližšie ku rozhľadni za odplatu : osvetlenie  rozhľadne, kamerový systém na rozhľadni 

a hromozvody. – informácia o schválenom uznesení bola odoslaná do RS NET  

Uznesenie č. 303/2022 zo dňa 8.2.2022 - Vyradenie a odpredaj starého hasičského auta 

ŠKODA – v hodnote 4500.-Eur. – rozpracované  

Uznesenie č. 304/2022 zo dňa 8.2.2022  Príspevok pre Denný stacionár  OPORA G+N pre 

nášho obyvateľa v sume 120.-Eur na rok 2022. – splnené, zmluva bola podpísaná zverejnená, 

suma bola odoslaná .  

Uznesenie č. 305/2022 zo dňa 8.2.2022-  Nákup príslušenstva ku traktoru – vlečka, bubnová 

kosačka, mulčovač – čiastočne splnené  

Uznesenie č. 307/2022 zo dňa 8.2.2022 - Príspevok pre osamostatnenie mladého dospelého 

pre JČ jednorázovo vo výške 298,68.-Eur- splnené  

 

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 

Roman Uhrin  - pokladňu za predchádzajúci mesiac sme skompletizovali a pripravili 

Gembická – predložila plnenie uznesení z rokovania zo dňa 8.2.2022.  

 

K bodu 4. Prerokovanie návrhu VZN č. 1 /2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. 

Ročníka základných škôl v pôsobnosti obce Rimavské Janovce.  

 

Uznesenie č. 313/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
VZN č. 1 /2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. Ročníka základných škôl v pôsobnosti 

obce Rimavské Janovce.  

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 

 

Roman Uhrin- predložil návrh VZN na zápis deti do školy,  termín je celý apríl,  

 

K bodu 5. Prerokovanie prísediacich na súde na roky 2022- 2026.   

Uznesenie č. 314/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 
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v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje:  
 

Prísediacich na súde na roky 2022- 2026- Jána Kovácsa, trvale bytom Rimavské Janovce č. 

113.  

 

Hlasovanie:                      za:        6-  , Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. Peter Kovács , 

Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  1- Ivan Cerovský                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 

Roman Uhrin- predložil žiadosť od Okresného súdu na voľbu prísediacich , nakoľko je Ján 

Kovács odporúčaný Okresným súdom navrhujem jeho, on pôsobí od roku 2007, je to aj návrh 

OS,  

 

 

K bodu 6 Prerokovanie použitia rezervného fondu obce Rimavské Janovce .  

 Uznesenie č. 315/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
použitia rezervného fondu obce na opravu havarijného stavu na Dome smútku a budove ČOV. 

Ukladá:  zástupcovi starostovi obce  : Prerokovanie výšky finančných prostriedkov 

z rezervného fondu prerokovať po predložení cenových ponúk.   

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 

Roman Uhrin-  predostrel foto dokumentáciu poslancom o aký havarijný stav sa jedná, kde 

sú aké nedostatky a čo je potrebné v krátkom čase urgentne riešiť.   

Dom Smútku – okná vymeniť, strecha zateká , okná vypadávajú, nedajú sa ani umývať.  

ČOV- žľaby úplne chýbajú, chýbajú podhľady , lišty,  

Plánujeme vyrúbať tie tuje pred Domom smútku a vyriešiť inú výsadbu.  

Peter Kovács – nejaký rozpočet už máme?  

Gabriel Fulop – na dome smútku už dávno avizujeme že chýba strieška nad vchodom zo zadu,  
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K bodu 7 prerokovanie  zápisu do kroniky za rok 2021. 

Uznesenie č. 316/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zápis do kroniky za rok 2021  

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp,  Stanislav Kuric, Ing. 

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

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 

Roman Uhrin- pani Borošová urobila zápis na základe ročenky 2021 

K bodu 8 Prerokovanie dotácie na triedený zber komunálnych 

odpadov prostredníctvom   vyhlásenej výzvy z OPKŽP -  OPKZP-PO1-SC111-2021-72, 

spoluúčasť 5%.  

 

Uznesenie č. 317/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  

Zapojenie do dotácie na triedený zber komunálnych odpadov prostredníctvom   vyhlásenej 

výzvy z OPKŽP -  OPKZP-PO1-SC111-2021-72, spoluúčasť 5%.  

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 

Roman Uhrin- máme v pláne sa zapojiť do výzvy na nákup zberných nádob na BIO odpady, 

ale aj na výstavbu takého dočasného úložiska Bio Odpadu, nejaký drvič je možné získať,  

Peter Kovács- určite je potrebné zapiť sa do výzvy  

 

 

K bodu 9 Prerokovanie príspevku  na envirofond – na základe miery vytriedenia nad 

30%.  

Uznesenie č. 318/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

BERIE NA VEDOMIE:  
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Zapojenie o získanie príspevku  z envirofondu – na základe miery vytriedenia nad 30%.  

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 

Roman Uhrin- máme možnosť poslať žiadosť o príspevok z envirofondu na základe miery 

vytriedenia nad 30%  

 

 

K bodu 10 Prerokovanie správy z kontroly  

Uznesenie č. 319//2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

BERIE NA VEDOMIE: správu z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2021 

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 

Gembická predložila správu z kontroly , predložila uznesenia, ktoré ešte neboli ukončené, 

navrhla opätovne prerokovať.  

K bodu 11 Rôzne  

Uznesenie č. 320/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

BERIE NA VEDOMIE:  Realizáciu  Deň obce – 4.6.2022.  

 

SCHVAĽUJE: predloženú ponuku na SMS hlásnik – vo výške 200.-Eur realizácia  250.-

Eur ročný poplatok - od firmy ONLINE OBEC Košice . 

 

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 
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Roman Uhrin- predložil ponuku od dvoch firiem na Sms aplikácia,  

Peter Kovács – je to dobrá vec je potrebné sa do toho zapojiť,  

 

 

K doplnenému bodu - prerokovanie cenovej ponuky na realizáciu projektovej 

dokumentácie na vodovod na Močiar  

Uznesenie č. 321/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
  

Cenovú ponuku na realizáciu prípravných inžinierskych prác na vodovod na Močiar. 

V rozsahu 4800.-Eur – Gemertherm- Ing. Martin Magic,  

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 

Roman Uhrin – P. Magic nám poslal ponuku na projekčnú činnosť na realizáciu vodovodu na 

Močiari, je to riadne rozpísané po častiach, celková cena je 4800.-Eur ,  

 

 

K bodu Doplnený bod -  žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – TJ Rimavské 

Janovce 

Uznesenie č. 322/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Dotáciu z rozpočtu obce Rimavské Janovce na TJ Rimavské Janovce – vo výške 2500.-Eur na 

organizovanie futbalových stretnutí   

  

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 

Roman Uhrin – predložil žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na TJ Rimavské Janovce vo výške 

2500.-Eur na realizáciu futbalových stretnutí na rok 2022, aj na občerstvenie ako je uvádzané 

v žiadosti,  

Ivan Cerovský – prečo zase schvaľujeme dotáciu, vraveli sme že to zrušíme.  

Alexander Nagy – odporúčam ked bude pred novou sezónou prerokovať či nezrušíme  
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Gabriel Fulop – tak prerokujme pred sezónou či budeme porkačovať.  

 

K bodu –uznesenie č. 174/2020  vyplýva z kontroly plnenia uznesení – opätovne 

prerokované  

Uznesenie č. 323/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Pozastavenie aktualizáciu projektovej dokumentácie Kanalizácia Rimavské Janovce- Močiar .  

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp,  Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin 

                                         proti :                                  0 

                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava:  

Michaela Gembická – predložila správu z kontroly kde vytkla ešte neprerokované uznesenia,  

Alexander Nagy – navrhujem pozastaviť aktualizáciu PD Kanalizáciu na Močiari ked ešte 

nemáme vyriešený vodovod.  

 

 

K bodu – Uznesenie č. 213/2021 vyplýva z kontroly plnenia uznesení – opätovne 

prerokované  

Uznesenie č. 324/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zrušenie obecnej zabíjačky z 30.4.2022  

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin 

                                         proti :                                  0 

                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava:  

Gembická – uznesením č. 213/2021  bola schválená obecná zabíjačka na deň 30.4.2022. 

Nakoľko boli prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia Moru ošípaných.  

 

 

 

K bodu – Uznesenie č. 244/2021 vyplýva z kontroly plnenia uznesení – opätovne 

prerokované  
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Uznesenie č. 325/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Ukladá: zistiť do nasledujúceho rokovania oz termín ukončenia knihy ku 800 výročiu od 

prvej zmienky o obci   

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin 

                                         proti :                                  0 

                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

Rozprava :  

Gembická Uznesením 244/2021 – bola schválené vypracovanie knihy ku 800 výročiu od 

prvej zmienky o obci, ale nebol určený termín .  

Alexander Nagy – je potrebné zistiť kedy bude dokončená a ako to vieme naplánovať s dňom 

obce  

 

K bodu – Uznesenie č. 171/2020 vyplýva z kontroly plnenia uznesení – opätovne 

prerokované  

Uznesenie č. 326/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Ukladá: vstúpiť do rokovania z firmou Huszti a RS net za vyriešenie otázky obecného 

rozhlasu a televízie v obci do 30.6.2022.  

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin 

                                         proti :                                  0 

                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Gembická uznesenie 171/2020 bolo určené vstúpiť do rokovania z formou Huszti a RS NET 

na oslovenie káblovej televízie a vyriešenie tieto otázky, do teraz sa predmetné uznesenie 

nevyriešilo  

 

K bodu – Uznesenie č. 270/2021 vyplýva z kontroly plnenia uznesení – opätovne 

prerokované  

Uznesenie č. 327/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 Zapojiť sa výzvy na realizáciu Rozhľadne na Tube len v tom prípade keď vyjde na to výzva 

od štátu, nie cez MAS CEROVINU.   

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin 

                                         proti :                                  0 

                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Ivan Cerovský – ja navrhujem aby to išlo len cez nejaké výzvy ktoré vydá štát lebo MAS 

Cerovina je možnosť získať len 37000.-Eur a celkové náklady su cca 80tis.  

 

 

Záver 

Zástupca starostu obce  poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21.00 h. 

 

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

 

 

Roman Uhrin zástupca starostu obce ........................................ 

 

 

Overovatelia:  

 

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

                                      

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


