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Zápisnica  
z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 18.10.2022. 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:  

 Poslanci : Ivan Cerovský, ,  Stanislav Kuric,  Peter Fülöp, Ing. Peter Kovács, Alexander 

Nagy, Roman Uhrin 

Neprítomní:    Gabriel Fülöp 

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

  

  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 problematiky odpadového hospodárstva.  

5.  Rôzne.  

6. Záver.  

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

Konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  6 a OZ je uznášania schopné. 

 

Uznesenie č.372/2022 :   
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 problematiky odpadového hospodárstva.  

5.  Rôzne.  

6. Záver.  

Hlasovanie:                      za:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

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



 

 2 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Gabriel Fülöp, 

Rozprava:  

Roman Uhrin  – predložil návrh programu na riadne rokovanie oz ,  

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 373/2022 :   
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 :Alexander Nagy, Ing. Peter Kovács   

 

Hlasovanie:                      za:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

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

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Gabriel Fülöp, 

Rozprava: 

Roman Uhrin  predložil návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení  

Uznesenie č. 374/2022 :   
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  september  predložená v predpísanom formáte . 

Uznesenie č. 367/2022 – Schvaľuje: prípravu návrhu zmeny VZN o poplatkoch  za BIO 

nádoby na odpad. – v príprave.  

 

Hlasovanie:                      za:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

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

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Gabriel Fülöp, 

Rozprava: 

Roman Uhrin  - pokladňu za predchádzajúci mesiac sme skompletizovali a pripravili 

Gembická – predložila plnenie uznesení z minulého  rokovania.  

 

K bodu 4. Prerokovanie problematiky odpadového hospodárstva .   

 

Uznesenie č. 375/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
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A : Berie na vedomie :  
Problematiku odpadového hospodárstva.  

 

Hlasovanie:                      za:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

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

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Gabriel Fülöp, 

 

Rozprava: 

Uhrin- Predložil problematiku odpadového hospodárstva, vývoj do budúceho obdobia je 

nasledovný: miera vytriedenia sa pravdepodobne nebude zohľadňovať, poplatok na 

uskladnenie na tonu sa zvýši cca o 28 Eur, a zaviesť by sa mali pokuty za zmiešaný odpad, 

jednou z možností by bola možnosť znížiť počet zvozov, 

Ivan Cerovský – navrhujem zvážiť prechod na predaj na známky za odvoz smetí,  

Alexander Nagy – navrhujem počkať si na konečné znenie zákona o odpadoch a potom 

problematiku riešiť,  

K bodu 5. Rôzne 

Uznesenie č. 376/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 
A : Schvaľuje :  

Žiadosť Reformovanej cirkvi o betónové kocky v počte 10ks.  

B: Schvaľuje:  

Odpredaj použitej škridle v celku a v celkovej hodnote min. 500.-Eur  

C: Ukladá:  

Zistiť či zakúpené stĺpy na inštaláciu verejného osvetlenia na Močiari vyhovujú revíziám so 

zámerom prerobiť na vedenie zemou a dorobením dvierok na stĺpe verejného osvetlenia.  

 

Hlasovanie:                      za:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

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

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    1- Gabriel Fülöp, 

 

Rozprava: 

Uhrin – predostrel žiadosť od Reformovanej cirkvi na darovanie 10 betónových kociek na 

spevnenie plochy garáže, tie betónové kocky máme uskladnené v materskej škole,  

- Strecha na dome smútku je vo finále, pôvodná strecha je dobrom stave, je to cca 

400m2, dodávateľ nám navrhol že je vhodná na odpredaj, mohli by sme to ponúknuť  

- Zakúpené stĺpy na verejné osvetlenie na Močiar sú na inštaláciu vzduchom , pôvodne 

v projekte  bolo tak určené. Medzi tým ale prišlo ku zmene projektu a p. Zubáč 

realizoval  vedenie NNK zemou, z toho dôvodu sú tieto stĺpy nevhodné, je potrebné 

zakúpiť nové alebo prispôsobiť pôvodné, nové stĺpy sú teraz raz také drahšie ako ked 

sme kupovali pred tým,  

- Peter Kovács – navrhujem dať overiť u revízneho technika a podľa vyjadrenia 

postupovať ďalej  
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Ivan Cerovský – navrhujem dať preveriť keď ich prerobíme na vedenie zemou či budú 

vyhovovať revíziám, ak áno prerobíme ich ak nie len vtedy kúpime nové ,  

 

 

Záver 

Zástupca starostu obce na záver oznámil  že 19.10.2022 sa začalo s výmenou okien a dverí na 

Dome smútku, strecha už bude hotová pravdepodobne v stredu 26.10.2022. Kniha ku 800 

výročiu je vo fáze že by sme mali predostrieť návrh titulnej strany.  

Na záver  poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 hod  

 

 

 

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

 

 

 

Dňa 24.10.2022                       Roman Uhrin zástupca starostu obce ........................................ 

 

 

Overovatelia:  

 

 

 

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

                                      

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


