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Zápisnica  
z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 3.5.2022. 
___________________________________________________________________________ 

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 odborného  stanoviska HK ku návrhu záverečného účtu obce Rimavské 

Janovce za rok 2021  

5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Rimavské Janovce za rok 2021.  

6. Prerokovanie zmeny rozpočtu č. 1.  

7. Prerokovanie  výzvy, OPLZ-PO6-SC611-2021-2 - názov projektu, dobudovanie technickej 

infraštruktúry v obci Rimavské Janovce, financovanie vo výške 5%,  

8. Prerokovanie  použitia rezervného fondu obce  na základe cenových ponúk.  

9. Prerokovanie  problematiky obecného rozvodu televízie SAT.  

10. Prerokovanie zmeny web stránky.  

11. Prerokovanie výsledku inventarizácie ku 15.2.2022.  

12. Prerokovanie správ z kontroly.  

13. Rôzne – deň obce,  

14. 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. 1. Návrh programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Kontrola plnenia uznesení.  
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4. Prerokovanie odborného  stanoviska HK ku návrhu záverečného účtu obce Rimavské 

Janovce za rok 2021  

5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Rimavské Janovce za rok 2021.  

6. Prerokovanie zmeny rozpočtu č. 1.  

7. Prerokovanie  výzvy, OPLZ-PO6-SC611-2021-2 - názov projektu, dobudovanie technickej 

infraštruktúry v obci Rimavské Janovce, financovanie vo výške 5%,  

8. Prerokovanie  použitia rezervného fondu obce  na základe cenových ponúk.  

9. Prerokovanie  problematiky obecného rozvodu televízie SAT.  

10. Prerokovanie zmeny web stránky.  

11. Prerokovanie výsledku inventarizácie ku 15.2.2022.  

12. Prerokovanie správ z kontroly.  

13. Rôzne – deň obce,  

14. 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 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 329/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zapisovateľa : Gabriel Fulop   

Overovateľ zápisnice : Ivan Cerovský , Peter Fulop ,  

,  

 

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. 330/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 
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v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

BERIE NA VEDOMIE:  
Pokladňa obce za mesiac marec  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,)- 

plní sa  

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 . – splnené   .  

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

vodovod Rimavské Janovce- Močiar hlavná vetva – plní sa  

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

ŠKODA – v hodnote 4500.-Eur. – ešte nedošlo ku plneniu  

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

kosačka, mulčovač –splnené .  

Uznesenie č. 315/2022 :   

Ukladá:  zástupcovi starostovi obce Romanovi Uhrinovi :  Prerokovanie výšky finančných 

prostriedkov z rezervného fondu prerokovať po predložení cenových ponúk.  – bude 

predložené v ďalšom bode – splnené  

Uznesenie č. 317/2022 :  schvaľuje: Zapojenie do dotácie na triedený zber komunálnych 

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

spoluúčasť 5%. – plní sa  

 

Uznesenie č. 325/2022 :   

Ukladá: Zistiť  do nasledujúceho rokovania oz ( začiatkom apríla ) termín ukončenia knihy 

ku 800 výročiu o prvej zmienky o obci Rimavské Janovce. – termín je koniec augusta až 

september  

Uznesenie č. 326/2022 :   

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

obecného rozhlasu a televízie v obci do 30.6.2022. – bude prerokované v ďalšom bode  

Uznesenie č. 327/2022 :   

Ukladá: Zapojiť sa výzvy na realizáciu Rozhľadne na Tube,  len v tom prípade keď vyjde na 

to výzva od štátu, nie cez MAS CEROVINU.  – ešte sa neplní  

 

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.  
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K bodu 4. Prerokovanie odborného  stanoviska HK ku návrhu záverečného účtu obce 

Rimavské Janovce za rok 2021  

Uznesenie č. 331/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

BERIE NA VEDOMIE:  
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra ku záverečnému účtu obce Rimavské Janovce 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: 

 

Gembická – prečítala odborné stanovisko ku ZUO a odporučila schváliť bez výhrad .  

 

K bodu 5. Prerokovanie Návrhu záverečného účtu obce za rok 2021  

Uznesenie č. 332/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje:  
- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 37 

910,82 EUR.  

- Hospodársky účtovný výsledok za rok 2021 zisk 1 325,91 eur zúčtovať na účet 428 – 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období  

 

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 záverečný účet obce Rimavské Janovce za rok 2021  

 

K bodu 6 Prerokovanie návrhu zmeny rozpočtu č. 1   
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Uznesenie č. 333/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  

Navrhovanú zmenu rozpočtu č. 1 – podľa 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: 

Roman Uhrin-  ZUO sme zverejnili na stránke obce 15 dní pred rokovaním, poslali sme Vám 

do emailu , je to spracované veľmi podrobne,  

K bodu 7 Prerokovanie Zapojenie sa do  výzvy, kód výzvy.  OPLZ-PO6-SC611-2021-2 
 Názov projektu: Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Rimavské Janovce.  

Uznesenie č. 334/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A) Schvaľuje: Zapojenie sa do  výzvy, kód výzvy.  OPLZ-PO6-SC611-2021-2 
 Názov projektu: Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Rimavské Janovce.  

B) Schvaľuje : Predloženie  ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným 
programom rozvoja obce a platným územným plánom obce  

C) Súhlasí : so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových 
oprávnených výdavkov 

D) Schvaľuje:  zastupiteľstva so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré 
vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

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- jedná sa o výzvu o ktorej sme už hovorili a schvaľovanie. Projekt je 

pripravený na asfaltovanie miestnej komunikácie ku MS, chodník medzi MŠ a ZS 

maďarskou, chodník pred obecným úradom a vybudovanie autobusovej zastávky.  

 

 

 

K bodu 8 prerokovanie  použitia rezervného fondu  obce na základe cenových ponúk. 
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Uznesenie č. 335/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje:  
Použitie rezervného fondu na rekonštrukciu výmenu strechy na Dome smútku  v hodnote do 

25 000,00.-Eur a výmena okien a dverí na dome smútku v obci Rimavské Janovce do 

25 000,00.-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: 

Roman Uhrin- máme predložené ponuky na výmenu strechy a okien na dome smútku, ktoré 

potom budú slúžiť aj ako predpokladaná hodnota zákazky, žiaľ pri dnešných cenách cenová 

ponuka je garantovaná na tri dni,  

Ivan Cerovský – navrhujem namiesto škrídloplech kde je záruka 15 rokov použiť iný materiál 

kde je záruka 30 rokov, je síce aj cena o 20% drahšia ale je kvalitnejšie prevedenie iná 

povrchová úprava 

Roman Uhrin- cena sa každý deň mení je rozdiel už teraz 2000.-Tis,  

 

 

K bodu 9 Prerokovanie problematiky obecného rozvodu televízie  SAT.  

 

Uznesenie č. 336/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje: 
Zrušenie obecnej televízie v obci Rimavské Janovce ku 31.12.2022.  

Zaslať informáciu o plánovanom zrušení káblovej televízie dotknutým obyvateľom včas 

a navrhnúť pomoc pri riešení nového pripojenia na televíziu.  

 

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- už dlhodobo je avizovaný zlý stav televízneho rozvodu v obci, máme veľa 

sťažností od občanov, RS NET nie je ochotné prebrať ako celok , ale aby sa každý pripojil 

samostatné, p. Huszti nie je ochotný vrážať do opravy ďalšie fin. prostriedky a nechce to  , 

obec má výdavky na obecný SAT cca 7 tis. Eur. Chceli by sme občanom ktorých sa to týka 

oboznámiť s pripraovanou zmenou aj im pomôcť pri prestupe.  
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K bodu 10  Prerokovanie zmeny web stránky .  

Uznesenie č. 337/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje:  
Zmenu web stránky  ( onlineobec). Ročná Cena realizácie: 700 € 

Ročný poplatok:  

Webstránka: 250€ 

Mobilná aplikácia: 150€ 

Sms systém: 150 € 

 

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- dostali sme ponuky na redizajn strány od WEBY Groupe ( od ktorých máme stránku ) 

– 960.Eur , nový ponuka od Galileo v cene 1200.-Eur a od ONLINE OBEC v sume 700.-Eur 

a už len poplatky ročne, a ročné poplatky 550.-Eur za SMS hlásnik , aplikáciu, a stránku  

 

K bodu 11 Prerokovanie výsledku inventarizácie ku 15.2.2022 

Uznesenie č. 338/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

  

Schvaľuje: Výsledok hlavnej inventarizačnej komisie a návrh na vyradenie majetku a jeho 

vysporiadanie ako je uvedené z HKI.  

 

 

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- na základe vykonanej inventarizácie predkladáme výsledok ku prerokovaniu 

a návrh na vyradenie  
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Uznesenie č. 339/2022 :   
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 vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce za rok 2021,  

správu z kontroly sťažností a petícií za rok 2021  

správu z kontroly zverejňovania zmlúv na CRZ od 1.4.2022.  

 

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 predložila správy z kontroly, posledná kontrola bola z vlastného podnetu nakoľko 

je v platnosti novela zákona o verejnom obstarávaní ktorá je platná od 1.4.2022  

 

 

K bodu 13 Rôzne Deň obce  

Uznesenie č. 340/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

BERIE NA VEDOMIE:  Deň obce – 11.6.2022 

SCHVAĽUJE: predložený návrh na programy a zabezpečenie organizácie  na Deň Obce.  

 

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 – zoznam učinkujúcich : Čerenčianka, Haligonkári z Buzitky, FS Háj, 

Sendreiovci z Kokavy, EXIL z Trnavy a kapela COOL z Rimavských Janoviec,  

Deti budu mať aktivity, skákací hrad, trmapolína, kone, a pod.  

Začiatok reg. Detí 9:00 hod. prvé vystúpenie o 10:30 hod  

Guľáše: DHZ aj šuľance, Matica, Csemadok, poľovncíci, SHR , Sekereš držky,  

Obec zabezpečí – chlieb, misky, minerálku, drevo stoly a stoličky  

Kotly na varenie si zabezpečí každý sám,  

 

Peter Kovács- mohli by sme mať zase súťaž v pečení koláčov, to sa v minulosti osvedčilo  

Cena guľáša – 2.-Eur  

 

Skakací hrad, trampolína, popcorn a cukrová vata – bude tu 8 hodín v cene 600.-Eur 
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Záver 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21.00 h. 

 

 

 

 

Zapísal:      Gabriel Fulop             ................ 

 

 

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

 

 

Overovatelia:  

 

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

                                      

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


