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Zápisnica  
z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 4.1.2022. 
___________________________________________________________________________ 

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:  
1. Návrh programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Prerokovanie vzdanie sa mandátu starostu obce Rimavské Janovce.  

4. Prerokovanie používania osobného motorového vozidla na služobné účely.  

5. Záver. 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu. 

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.290/2022 :   
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 vzdanie sa mandátu starostu obce Rimavské Janovce.  

4. Prerokovanie používania osobného motorového vozidla na služobné účely.  

5. 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.    

 
K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 291/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zapisovateľa : Ing. Peter Kovács  

Overovateľ zápisnice : Alexander Nagy, Stanislav Kuric   
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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 4 Prerokovanie vzdanie sa mandátu starostu obce Rimavské Janovce. 
   

Uznesenie č. 292/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

     A)  b e r i e    n a    v e d o m i e , 

      že starosta obce Stanislav Krahulec   dňa 1.1.2022 stratil funkciu 

 

      B)  k o n š t a t u j e ,  že poverený zastupovaním  starostu je  poslanec Roman Uhrin.  

       

 

     C)  s c h v a ľ u j e:  

 

-  Hlavnú inventarizačnú komisiu v zložení:  

Predseda komisie:  Roman Uhrin, člen Alexander Nagy,  Ivan Cerovský.   

 

- zmenu na podpisovom vzore a v bankách : Slovenská sporiteľňa, VUB Baka Slovensko, 

OTP Banka,  

zástupca starostu obce Roman Uhrin  

administratívna pracovníčka obce Katarína Uhrinová  

- plat zástupcovi starostu obce vo výške : V zmysle zákona číslo 320/2018 Z. z. , ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon NR č. 253/1994 Z.z.  o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v z. n. p.,  a to súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za r. 2020( posledná známa priemerná mzda ) a násobku 2,20 

v súlade s čl.1 ods.  1  citovaného zákona navýšený o 20% mesačne  s účinnosťou odo 

dňa 1.1.2022.  

D)  ž i a d a 

 zástupcu starostu obce,  

aby do vykonania nových volieb plnil úlohy starostu obce v plnom rozsahu 

 zástupcu starostu obce,  

aby predsedovi Národnej rady SR prostredníctvom MV SR  predložil žiadosť 

o vyhlásenie nových volieb starostu obce 

 inventarizačnú komisiu, 

aby vykonala fyzickú inventarizáciu majetku obce ku dňu 15.2.2022.  
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Rozprava :  

 

Roman Uhrin, zástupca starostu predložil podklady vzdania sa mandátu starostu obce 

Stanislava Krahulca,  

 

 

K bodu 4 Prerokovanie používania osobného motorového vozidla na služobné účely 

 

Uznesenie č. 293/2022 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje:  

Používanie vlastného motorového vozidla zástupcu starostu obce Rimavské Janovce – 

Romana Uhrina  na služobné účely.  

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   

 

12 Záver 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:30 h. 

 

Zapísal:      Ing. Peter Kovács          ................ 

                                                       

 

 

 

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

 

 

Overovatelia:  

 

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

                                      

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

 

 

 

 


