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Zápisnica  
z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 20.9.2022. 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:  

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

Alexander Nagy, Roman Uhrin 

Neprítomní:     

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 použitia rezervného fondu – rekonštrukcia domu smútku  strecha a výmena 

okien a dverí  výsledok VO  a na odstránenie havarijného stavu na ČOV . 

5. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce za rok 2022 .  

6.  Prerokovanie kompenzácie ZSE – zníženie poplatkov.  

7. Prerokovanie úsporných opatrení pri rastúcich cenách energie.  

8. Prerokovanie úpravy VZN o miestnych daniach a poplatkoch za TKO a BIO.  

9. Prerokovanie organizovania obecnej zábavy.  

10. Prerokovanie – Deň úcty k starším.  

11. Prerokovanie správ z kontrol HK.  

12. Rôzne.  

13. 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.360/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
1. 1. Návrh programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   
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3. Kontrola plnenia uznesení .  

4. Prerokovanie použitia rezervného fondu – rekonštrukcia domu smútku  strecha a výmena 

okien a dverí  výsledok VO  a na odstránenie havarijného stavu na ČOV.  

 5. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce za rok 2022 .  

6.  Prerokovanie kompenzácie ZSE – zníženie poplatkov.  

7. Prerokovanie úsporných opatrení pri rastúcich cenách energie.  

8. Prerokovanie úpravy VZN o miestnych daniach a poplatkoch za TKO a BIO.  

9. Prerokovanie organizovania obecnej zábavy.  

10. Prerokovanie – Deň úcty k starším.  

11. Prerokovanie správ z kontrol HK.  

12. Rôzne.  

13. 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 na riadne rokovanie oz ,  

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 361/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zapisovateľa : Peter Fulop    

Overovateľ zápisnice :Stanislav Kuric, Ivan Cerovský  

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. 362/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
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BERIE NA VEDOMIE:  
Pokladňa obce za mesiac jún,  júl a august  predložená v predpísanom formáte ,  

 

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 minulého  rokovania.  

 

K bodu 4. Prerokovanie použitia rezervného fondu – rekonštrukcia domu smútku  strecha 

a výmena okien a dverí  výsledok VO a na odstránenie havarijného stavu na ČOV.  

Uznesenie č. 363/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: Schvaľuje:  
v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. použitie prostriedkov rezervného fondu na 

bežné výdavky a to na odstránenie havarijného stavu majetku obce na budove ČOV konkrétne  

v sume 2406,20.-Eur  

B : Berie na vedomie :  
Výsledok verejného obstarávania  - rekonštrukcia domu smútku  strecha a výmena okien 

a dverí.  

 

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: 

Uhrin- informoval poslancov o výsledkoch verejného obstarávania na odstránenie havárijného 

stavu na Dome smútku, práve prebieha uzatváranie zmlúv a následné realizácie, Zmluvu na 

výmenu strechy už sme uzavreli ,  odstránenie odkvapov a práce na ČOV  sú v sume 2406,20 

.-Eur  

 

K bodu 5. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce za rok 2022 

Uznesenie č. 364/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje :  
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Zmenu v rozpočte obce na rok 2022 č. 3 podľa predloženej prílohy  

 

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: 

Uhrin – predložil pripravenú zmenu rozpočtu č. 3,  

 

K bodu 6. Prerokovanie kompenzácie ZSE – zníženie poplatkov 

 Uznesenie č. 365/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje :  
Zhotovenie zariadenia na kompenzáciu jalového prúdu, ktorý vzniká na budove ČOV.  

 

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: 

Uhrin- predložil faktúry na ČOv kde nám ZSE účtuje už cca 146.-Eur za jalovú energiu každý 

mesiac , kontaktovali sme ZSE bolo nám vysvetlené že je potrebné na to vybudovať tzv, 

kondenzátor  t.j. zariadenie, ktoré zabraní účtovaniu jalovej energie, máme ponuku mimo ZSE  

od jedného pána v sume cca 2000.-Eur na vybudovanie tohto zariadenia  

Ivan Cerovský – životnosť kondenzátora  

Roman Uhrin- 10 rokov by to bolo vyriešené,  

 

K bodu 7. Prerokovanie  úsporných opatrení pri rastúcich cenách energie 

 Uznesenie č. 366/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie :  
Nárast cien na energiách, v prípade potreby enormných nárastov zostaviť plán úspory.  

 

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

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

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    
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                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 

Uhrin- predložil možnosť vypracovať plán úspor na cenách za energie, začať vypínať verejné 

osvetlenie, prípadne zlučovanie škôl a využívanie len  jednej budovy  

Ivan Cerovský – netreba šetriť, treba naplno používať a kúriť, nakoľko sa nám bude spotreba 

počítať v minulých období aby sme potom mohli šetriť  

Peter Fulop – možno by bolo potrebné zmeniť dobu osvetlenia verejného osvetlenia,  

 

K bodu 8. Prerokovanie úpravy VZN o miestnych daniach a poplatkoch za TKO a BIO.    

 Uznesenie č. 367/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje :  

Pripraviť návrh na  zmenu  VZN o poplatkoch za BIO nádoby na odpad .  

 

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: 

Uhrin- do konca roka je ešte možnosť upraviť VZN o poplatku za TKO prípade upraviť aby 

účinnosť nadobudla platnosť od 1.1.2023, máme záujem upraviť použitie kúp na Bio odpad 

aby neboli zadarmo ale aby už boli od budúceho roku za poplatok ked aj nie zber bude 
spoplatnený ale kupa by bolo možné zakúpiť na obecnom úrade,  

Ivan Cerovský – dať každému kupu na Bio odpad, a zvýšiť celoplošne sumu za TKO 

Roman Uhrin – aspon dat takú možnosť, že bude vlastnú kupu na BIO ODPAD alebo si 

zakúpiť na OCU   

K bodu 9. Prerokovanie organizovania obecnej zábavy.  

 Uznesenie č. 368/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie :  
Prípravu obecnej zábavy na 30.9.2022.  

 

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

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

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    
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                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 

Uhrin- dňa 30.9.2022 sme rozhodli organizovať obecnú zábavu, na naliehanie viacerých ľudí, 

hudbu budeme mať takú ako bola aj na starostovskom plese, veľmi úspešná, vstupné 7.-Eur  

 

K bodu 10. Prerokovanie Deň úcty k starším.  

 Uznesenie č. 369/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie:  
Deň úcty k starším – 20.10.2022 s pripraveným programom.  

 

Schvaľuje:  

Poukážku pre dôchodcu na 65 rokov vo výške 15.-Eur. 

 

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: 

Uhrin- dňa 20.10.2022 plánujeme organizovať pre dôchodcov spoločný obed a program, 
vystúpi pani Gizela Oňová s 2 hodinovým programom a potom bude hrať p. Berky, 
zabezpečili sme ozvučenie , plánujeme im dať poukážky tak ako vlani potrebujeme schváliť 
výšku sumy na poukážke, 

Peter Kovács – aspoň 20.-Eur výšku poukážky  
Alexander Nagy – navrhujem sa držať plánovaného rozpočtu a poukážku v sume 15.Eur  
.K bodu 11. Prerokovanie správ z kontrol HK. 

 

 Uznesenie č. 370/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie :  
a) Správu z kontroly výberu správnych poplatkov za stavebné povolenia za rok 2021.  

b) Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na rokovaní oz na I. polroku 2022. 

c) Správa z kontroly plnenia rozpočtu obce Rimavské Janovce. 

d) Správa z kontroly vývoja stavu dlhu na obci  

 

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

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

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    
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                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

Rozprava: 

Gembická – Predložila správy z kontrol, 

K bodu 12 Rôzne  

 

 Uznesenie č. 371/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie:  
Problematiku  vyriešenie parkovania na verejných a obecných parcelách  
 

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 :  

Peter Kovács – odparkované autá na bočnej ulici často ( od môjho domu ) nie je možné 

odbočiť alebo sa vyhnúť oproti idúcemu autu, prípadne osadenie zrkadiel, týka sa to aj vstupu 

do bočných ulic pri esprese 

Ivan Cerovský – aj pri Bozovom obchode navrhujem zrealizovať park s osadením lavičiek 

a zrealizovaním výstavby aby bolo možné vojsť aj vyjsť s bočných ulic bez problémov, 

prípadne vyzvať tých čo tam parkujú písomne a na odstránenie odparkovaných áut .  

Roman Uhrin – už sme túto tému riešili aj som upozornil, ale žiaľ chvíľu to autá zmizli ale 

potom to pokračovalo.  

 

Záver 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:00 hod  

 

 

 

Zapísal:      Peter Fulop               ................ 

 

 

 

Roman Uhrin zástupca starostu obce ........................................ 
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Overovatelia:  

 

 

 

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

                                      

Ivan Cerovský       ................................................... 


