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Zápisnica  
z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 23.5.2022. 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:  

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

Roman Uhrin 

Neprítomní:    Alexander Nagy, 

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. Prerokovanie PHSR  obce Rimavské Janovce  na roky 2022- 2030 .  

4. Prerokovanie zriadenia DHZo obce Rimavské Janovce- zriaďovacia listina.  

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.344/2022 :   
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. Prerokovanie PHSR  obce Rimavské Janovce  na roky 2022- 2030 .  

4. Prerokovanie zriadenia DHZo obce Rimavské Janovce- zriaďovacia listina.  

5. Rôzne  

6. Záver 

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

Peter Kovács, Peter Fülöp, Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:   1 , Alexander Nagy  

Rozprava:  

Roman Uhrin  – predložil návrh programu a mimoriadne rokovanie oz ,  

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  
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Uznesenie č. 345/2022 :   
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 :Ivan Cerovský, Peter Fulop   

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

Peter Kovács, Peter Fülöp, Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:   1 , Alexander Nagy  

Rozprava: 

Roman Uhrin  predložil návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

 

K bodu 3. Prerokovanie PHSR  obce Rimavské Janovce  na roky 2022- 2030.   

Uznesenie č. 346/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje :  
PHSR  obce Rimavské Janovce  na roky 2022- 2030.   

 

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

Peter Kovács, Peter Fülöp, Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:   1 , Alexander Nagy  

 

Rozprava: 

Roman Uhrin – predkladáme už ukončené  PHSR, prepracovali sme ho do potrebného 

formátu, doplnili sme sumy a investičné akcie, ktoré sme považovali ešte za potrebné dolniť.  

 

K bodu 4. Prerokovanie zriadenia DHZo obce Rimavské Janovce- zriaďovacia listina 

Uznesenie č. 347/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje :  
- zriadenie DHZO obce Rimavské Janovce - zriaďovaciu listinu:  

 

 

Obec Rimavské Janovce 
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Č. p.:                     V Rimavských Janovciach dňa  23.5.2022 

 

Zriaďovacia listina 

Dobrovoľného hasičského zboru obce Rimavské Janovce  

 

Podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 15 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce.  

 

A) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: 

1. Zriaďovateľ (mesto, obec): Obec Rimavské Janovce  

2. Vnútorná organizácia Dobrovoľného hasičského zboru obce: 

a) veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce: Ing. Zoltán Fülöp, Norbert Magyar 

b) počet členov Dobrovoľného hasičského zboru obce: 8 

c) počet zamestnancov Dobrovoľného hasičského zboru obce: 0 

d) počet hasičských družstiev: 2 

3. Odborné služby: 

a) strojná služba: 1 

b) spojovacia služba: 1 

c) protiplynová služba: 0 

d) hasičská záchranná služba: nezriaďuje sa  

e) povodňová záchranná služba: nezriaďuje sa 

4. Materiálno technické vybavenie: 

a) hasičská technika: 

- základná zásahová: IVECO DAILY 

- špeciálna zásahová- 0 

- hasičské prívesy a agregáty: PPS- 12, protipovodňový príves,  

b) spojovacia technika: vozidlová rádiostanica + prenosné vysielačky 

c) protiplynová technika - 0 

 

B) ZÁKLADNÝ ÚČEL: 

 Dobrovoľný hasičský zbor obce je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý plní 

úlohy vyplývajúce zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
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predpisov, zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce. 

C) PREDMET ČINNOSTI: 

Dobrovoľný hasičský zbor obce vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných 

pohromách, haváriách a iných nežiaducich udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, 

zvierat a majetku podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie. 

D) VYMEDZENIE MAJETKU: 

Podľa ustanovení § 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších 

predpisov je budova hasičskej zbrojnice, hasičská technika a vecné prostriedky ochrany pred 

požiarmi majetkom obce. 

E) FINANCOVANIE DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE: 

Obec podľa § 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších 

predpisov financuje náklady na ochranu pred požiarmi z vlastných príjmov, sponzorských 

darov . 

Finančná podpora 

1) Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce sa skladá z 

a) paušálnej finančnej podpory, 

b) refundácie pohonných látok za uskutočnený výjazd mimo katastrálneho územia 

obce, ktorá je jeho zriaďovateľom, na základe vyžiadania pomoci operačným 

strediskom Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „operačné stredisko“), 

c) iných finančných príspevkov. 

2) Paušálna finančná podpora sa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru obce na 

zabezpečenie jeho akcieschopnosti na základe zaradenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) až 

d) raz za rok v sume  

a) 7 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A1, 

b) 5 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A, 

c) 3 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie B, 

d) 1 400 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie C. 

3) Iné finančné príspevky sa poskytujú podľa finančných možností Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany Slovenskej republiky a konkrétnych potrieb dobrovoľného 

hasičského zboru obce. 



 

 5 

4) Paušálna finančná podpora sa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru špeciál na 

zabezpečenie jeho akcieschopnosti raz za rok. 

§ 4b vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších 

predpisov 

F) ZRIADENIE DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE: 

Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce bolo podľa § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 

23.5.2022 . prijatím uznesenia č.: 347/2022 

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

                                                                                        Roman Uhrin zástupca  starostu obce, 

                                                              podpis a odtlačok úradnej pečiatky 

 so štátnym znakom 

 

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

Peter Kovács, Peter Fülöp, Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:   1 , Alexander Nagy  

 

Rozprava: 

 

K bodu Rôzne:   

Uznesenie č. 348/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie :  
Žiadosť na zmenu finančného pásma  z 2 finančného pásma na 3 finančné pásmo  na 

stravovanie.  

 

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

Peter Kovács, Peter Fülöp, Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:   1 , Alexander Nagy  

 

Rozprava: 

Roman Uhrin- vedúca školskej jedálne už dávno avizuje že dané finančné pásmo 

nepostačuje navrhla zmenu z 2 pásma na tretie kde sa cena navýši o 0,17.-Eur , máme 

možnosť upraviť aj réžiu  

Ivan Cerovský -   navrhujem už nezvyšovať réžiu  
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Záver 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:45hod  

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

Overovatelia:  

 

 

 

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

                                      

Peter Fulop      ................................................... 


