Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Rimavské Janovce zo dňa 28.6.2022.
___________________________________________________________________________
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. Prerokovanie Návrhu VZN č. 3 /2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
obce Rimavské Janovce zmeny a doplnky č. 3
4. Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je obec Rimavské Janovce.
5. Prerokovanie návrhu Dodatku č, 2 VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania príspevku
na stravovanie dôchodcov v obci Rimavské Janovce.
6. Prerokovanie návrhu na určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov Obecného
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026
7. Prerokovanie návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie
2022- 2026.
8. Prerokovanie pokračovania žiakov z RJ vo futbalovej súťaži.
9. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II: polrok 2022
10. Prerokovanie správ z kontrol HK.
11. Rôzne – riešenie problematiky obecného satelitu v obci,
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.349/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce
v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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Schvaľuje:
1. Návrh programu.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Prerokovanie Návrhu VZN č. 3 /2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
obce Rimavské Janovce zmeny a doplnky č. 3
4. Prerokovanie návrhu VZN č. 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je obec Rimavské Janovce.
5. Prerokovanie návrhu Dodatku č, 2 VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania príspevku
na stravovanie dôchodcov v obci Rimavské Janovce.
6. Prerokovanie návrhu na určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov Obecného
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026
7. Prerokovanie návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie
2022- 2026.
8. Prerokovanie pokračovania žiakov z RJ vo futbalovej súťaži.
9. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II: polrok 2022
10. Prerokovanie správ z kontrol HK.
11. Rôzne – riešenie problematiky obecného satelitu v obci,
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 a riadne rokovanie oz ,

Uznesenie č.350/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce
v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje:
Vypustenie z rokovania bod.č. 10 . Prerokovanie správ z kontrol HK.
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
Rozprava2

Michaela Gembická – predložila odloženie prerokovanie bodu č. 10 – správy z kontroly –
z dôvodu rozpracovania správ z kontrol.
K bodu 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:

Uznesenie č. 351/2022 :
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 :Peter Fulop, Ing. Peter Kovács
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. Prerokovanie Návrhu VZN č. 3 /2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného

plánu obce Rimavské Janovce zmeny a doplnky č. 3

Uznesenie č. 352/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce
v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje : VZN č. 3 /2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
Rimavské Janovce zmeny a doplnky č. 3
Odporúča zástupcovi starostu obce : Vyhlásiť záväzné časti Územného plánu obce
Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.3 všeobecne záväzným nariadením a zverejniť
ich v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
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 – toto ZVZN je ukončenie rozšírenia UPO posledná zmena Cmoríková, úrady
k nemu mali výhrady, aj my sme mali výhrady, ktoré boli zapracované ako šírka príjazdovej
cesty, urbanistická štúdia, toto všetko je zapracované v tejto zmene.
K bodu 4. Prerokovanie návrhu Dodatok č. 1- VZN č. 3/2019 o určení výšky finančných

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so
stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je obec Rimavské
Janovce.

Uznesenie č. 353/2022 :
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 :
Dodatok č. 1 ku VZN č. 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním
v školách a školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je obec 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 dodatku , návrh na zvýšenie fin. pásma bolo predložené už
na minulom rokovaní oz, spracovali sme ho len do formy VZN, bolo zverejnené na web
stránke obce

K bodu 5 . Prerokovanie návrhu Dodatku č, 2 VZN č. 4/2016 o podmienkach

poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Rimavské Janovce.

Uznesenie č. 354/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce
v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje:
Dodatok č, 2 VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie
dôchodcov v obci 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 dodatku , návrh na zvýšenie fin. pásma bolo predložené už na
minulom rokovaní oz, spracovali sme ho len do formy VZN, bolo zverejnené na web stránke
obce – úzko súvisí z návrhom na zmenu fin. pásma

K bodu 6 prerokovanie návrhu na určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov
Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026

Uznesenie č. 355/2022 :
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Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce
v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
URČUJE:
podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
1 volebný obvod
s počtom poslancov podľa § 11 ods. 3 písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
7 poslancov
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 -2026
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- podľa zákona a voľbách 2 mes. pred nimi máme určiť počet obvodov a počet
poslancov, volebný obvod odporúčajú na 1000 voličov jeden obvod,
Alexander Nagy- počet poslancov by mohlo ostať ako bolo 7
K bodu 7 prerokovanie návrhu na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na
volebné obdobie 2022- 2026.

Uznesenie č. 356/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce
v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
URČUJE:
určuje na funkčné obdobie 2022 – 2026 výkon funkcie starostu ( starostky ) obce v
celom rozsahu ( plný úväzok)
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
K bodu 8 prerokovanie pokračovania žiakov z RJ vo futbalovej súťaži

Uznesenie č. 357/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce
v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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Schvaľuje:
Neprihlásenie žiakov Rimavských Janoviec do ďalšej súťaže 2022/2023 v prípade ak SFZ
schváli spôsob súťaže – turnajový
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- k tomuto bodu sú prizvaný k rokovaniu p. Elemér Berki a p. Pataky,
Momnetálne sme tak že sa v Oblastnom FZ rozhoduje o spôsobe pokračovania, turnajový
alebo pokračovať v tomto systéme,
Pataky- som Vám bol vždy nápomocný, ale som aj rozhodca, neviem Vám byť nápomocný ak
bude schválený turnajový systém hry,
Berki – ja sám to nezvládnem ked bude turnajový systém, hry ,som len sám a kapacitne to
možné nie je, pokiaľ by ostal tento systém hry tak to zvládnem aj sám
Gabi Fulop- a kedy budeme vedieť o schválenom systéme hry,
Roman Uhrin- v lete neplánujeme zasadať tak je potrebné prijať uznesene k tomuto spôsobu
hry
Peter Kovács- pokiaľ schvália turnajový spôsob hry tak navrhujem nezapijiť sa do ďalšieho
ročníka futbalovej súťaže,
Ivan Cerovský – koľko je tam hráčov z RJ, a koľko nás to ročne stojí,
Elemér Berki –všetci sú z rim. Janovciec,
Roman Uhrin- náklady u 2000.-Eur ale je v tom aj údržba trávnika na futbalovom ihrisku
Peter Kovács. Futbalové ihrisko musíme udržiavať aj ked futbal nepôjde ale na náklady obce,
K bodu 9 Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

Uznesenie č. 358/2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce
v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 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 :
Michaela Gembická – predložila návrh plánu kontrolnej činnosti ,
K bodu 11 Rôzne

Uznesenie č. 359/2022 :
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Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce
v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie:
Doriešenie problematiky obecného SAT – odoslaním upozornením obyvateľov, ktorý ešte sú
zapojený na obecný SAT. – ukončenie ku 31.12.2022
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 :
Roman Uhrin – plánujeme v týchto dňoch osloviť obyvateľov ktorý ešte majú satelit aby sa
pripravili na to že bude len do konca roky ak to vydrží, sú hlásené stále nejaké poruchy na
dennej báze,
Alexander Nagy- je potrebné osloviť ľudí čo najskôr aby sa pripravili a aj ani oslovili niekoho
Ivan Cerovský – listinne poslať každému kto má satelit aby vedel prejsť,
Záver
Zástupca starostu obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:45hod

Zapísal:

Alexander Nagy

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

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

Overovatelia:

Ing. Peter Kovács
Peter Fulop

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

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