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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 7.12.2021. 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Stanislav Krahulec, starosta obce 

                           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,  

  

  Návrh programu OZ:  
1. Návrh programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Prerokovanie správy od audítora hospodárenie za rok 2020-  List obecnému 

zastupiteľstvu.  

5. neuplatňovania si programového rozpočtu obce, odborného stanoviska    

6. Stanovisko ku rozpočtu na rok 2022  a prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2022. 

7. Prerokovanie návrhu VZN č. 1 /2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

.............TKO a DSO a miestnom poplatku za SAT v obci Rimavské Janovce.  

8. Prerokovanie PHSR obce Rimavské Janovce na roky 2021- 2030.  

9. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.  

10. Prerokovanie správy  z kontroly HK.   

11. Rôzne. – Rozšírenie UPO žiadosť Holíka.  

12. Záver. 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu. 

Rokovanie MZ  otvoril Stanislav Krahulec, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  7 a OZ je uznášania schopné. 

 

Uznesenie č.278/2021 :   
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. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Prerokovanie správy od audítora hospodárenie za rok 2020-  List obecnému 

zastupiteľstvu.  

5. neuplatňovania si programového rozpočtu obce, odborného stanoviska    

6. Stanovisko ku rozpočtu na rok 2022  a prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2022. 

7. Prerokovanie návrhu VZN č. 1 /2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

.............TKO a DSO a miestnom poplatku za SAT v obci Rimavské Janovce.  

8. Prerokovanie PHSR obce Rimavské Janovce na roky 2021- 2030.  

9. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.  

10. Prerokovanie správy  z kontroly HK.   

11. Rôzne. – Rozšírenie UPO – žiadosť Holíka  
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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:  

Starosta obce – predložil návrh programu , ktorý bol zverejnený pred rokovaním oz.    

 
K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 279/2021 :   
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, Roman Uhrin  

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: 

Starosta obce- predložil návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení  

Uznesenie č. 280/2021:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

BERIE NA VEDOMIE :  

Predložená pokladňa a pokladničné doklady za mesiac november    – predložená,  

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 zoznam uznesení na plnenie – pokladňa za predchádzajúci mesiac je 

pripravená ku nahliadnutiu  

Starosta obce – oboznámil poslancov s  plnením uznesení z minulých  rokovaní oz.  

 

K bodu 4 Prerokovanie  správy od audítorky ku účtovnej závierke za rok 2020.  

Uznesenie č. 281/2021 :   

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:  
List od audítorky Ing. Katarína Karczagovej ku účtovnej závierke za rok 2020 .  

 

 

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   

 

Ing. Gembická – prečítala list od audítorky pre obecné zastupiteľstvo , kde hodnotí účtovnú 

závierku za rok 2020 a odporúča zavedenie spracovania pohľadávok za kanalizáciu, a obec 

musí väčšiu pozornosť vymáhaniu pohľadávok.   

 

K bodu 5 Prerokovanie neuplatňovania programového rozpočtu obce na rok 2022 . 

 

Uznesenie č. 282/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje:  
Neuplatňovanie programového rozpočtu obce Rimavské Janovce na rok 2022  Podľa § 

4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 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   

 

Starosta obce –predložil návrh na neuplatňovanie programového rozpočtu na rok 2022.  

 

K bodu 6  Prerokovanie  návrhu rozpočtu obce na rok 2022  

Uznesenie č. 272/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie :  
A:Berie na vedomie: Odborné stanovisko HK ku návrhu rozpočtu na rok 2022.  

Schvaľuje:  
Návrh rozpočtu na rok 2022 :  

 
R e k a p i t u l á c i a   rozpočtu  Rozpočet 

2022 
Rozpočet 

2023 
Rozpočet 

2024 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3120490&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3120490&f=3
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 Bežný príjem 630 295 690 801 731 108 

Kapitálový príjem  0 0 0 

Finančný príjem : príjem 
úveru+zostatky 

101 550 0 0 

CELKOM PRÍJEM ROZPOČTU 731 845 690 801 731 108 

    

 Bežný výdaj 582 141 597 191 614 031 

Kapitálový výdaj 126 304 70 210 93 677 

Finančný výdaj/splátky úverov/ 23 400 23 400 23 400 

CELKOM VÝDAJ ROZPOČTU 731 845 690 801 731 108 

    

VÝSLEDOK ROZPOČTU 0 0 0 

Výsledok rozpočtu bez finančných 
operácií 

+23 400 +23 400 +23 400 

 

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:  

Ing. Gembická – prečítala odborné stanovisko ku návrhu rozpočtu, skonštatovala že návrh bol 

spracovaný v súlade všeobecne záväznými právnymi predpismi,  bola dodržaná informačná 

povinnosť zo strany obce Rimavské Janovce, bola dodržaná metodická správnosť 

predloženého návrhu rozpočtu, rozpočet bol navrhnutý ako vyrovnaný a odporučila schváliť.  

Čuvajová – návrh rozpočtu kopíruje minulé roky, nevieme ešte presne výšku podielových 

daní len odhadom, predpokladáme zostatky aj z hospodárenie ZS a zo SEPS, s týmito 

príjmami počítame v rozpočte v minulom roku, tento týždeň prišlo vyjadrenie z URSO ku 

cene za vodu na kanalizáciu, ostáva cena 0,69.-Eur / za l, cena ostáva do konca roky 2022,  

Náklady na ČOV sa ale zvyšujú, v rozpočte je počítané už aj stravovanie pre MS 

v Pavlovciach spotreba potravín aj výnos, ŠKD nám ostáva, ale v škôlke máme len 9 detí čo 

je na chod MS veľmi málo aj málo detí sa rodí, kapitálové výdavky sú počítané len vlastné 

prostriedky , ak by sme niečo dostali hneď opravíme príjmy a aj výdavky, a toto zapracujeme 

zmenou rozpočtu, nevieme ako budú ceny energií a to budeme sledovať ako sa to vyvíja,   

 

K bodu 7 – Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za TKO a DSO a miestnom poplatku za SAT v obci Rimavské Janovce.   

 

Uznesenie č. 284/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: Schvaľuje :  30% navýšenie daní a poplatkov od 1.1.2022  

 

B:Uznáša sa :  
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Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za .TKO 

a DSO a miestnom poplatku za SAT v obci Rimavské Janovce.   

 

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

Alexander Nagy, Peter Fülöp,  Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  1- Ing. Peter Kovács  

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0  

Rozprava:  

Starosta obce – predložili sme návrh na zvýšenie daní a poplatkov na rok 2022, návrh bol 

spracovaný do návrhu VZN 

Alexander Nagy – od roku 2008 neboli zvyšované dane, MF verejne vyhlásilo že v roku 2022 

sa nebudú podielové dane navyšovať, o 10% pôjde hore elektrina a plyn,  o 7- 10% ročná 

inflácia, mzdy učiteľov sa majú zvyšovať, jednoducho nie je možné aby sme mali len na 

údržbu a nemohli by sme obec ďalej rozvíjať  - môj návrh je 30%  

Ivan Cerovský – je neúnosné aby MF zobralo obciam fin. prostriedky ako podielové dane na 

vykrytie svoje výdavky na úkor verejnej správy, samospráva nemá inú možnosť ako zvýšiť si 

príjem len týmto spôsobom,  

Roman Uhrin – ja som za 30 % navýšenie,   

Ivan Cerovský – smeti nemôžeme zvyšovať o 100% každý rok,  

Roman Uhrin- v budúcnosti si myslím, že aj tak nebudeme na tom tak,  aby sme dosiahli 

v rovnaký príjem aj výdaj za TKO  

Alexander Nagy – v budúcnosti by sme mohli uvažovať o inom systéme zberu odpadov, na 

žetóny,  

Ivan Cerovský – budú sypať do nášho katastra  

Alexander Nagy – žetónový spôsob funguje v Jesenskom,  

Roman Uhrin – teraz na tomto zastupiteľstve to určite nevyriešime,  

Alexander Nagy – zmluvný vzťah z firmou  Brantner máme až do 31.12.2023, v tejto úprave 

sú zahrnuté aj miestne časti na rovnakú úroveň ,  

Peter Kovács- som proti zvyšovaniu, treba hľadať rezervy v kanalizácií a smetiach,  

Edita Čuvjová v prvom návrhu nám vyšlo navýšenie o 9200.-Eur v druhom návrhu o 7200.-

Eur  

Alexander Nagy – nijakým spôsobom nechceme nikomu uškodiť ale na porovnanie uvádzam 

cenu ta ronu pôdu v okolitých obciach, napr. Jesneké 14.-Eur za ha, Hodejov 14,7.-Eur za ha, 

Teplý Vrch – 21.-Eur za ha, Rimavská Seč – 15,38.-Eur za ha a my by sm išli na 11,72.-Eur 

z hodnoty 9,16.-Eur za ha,  

Ivan Cerovský – dosť dlho sme to potiahli bez navýšenia 

Juríček- v Sútore platíme 60..Eur za ha,  

Alexander Nagy – Musíme prihliadať aj na to že nemôžeme len udržiavať všetko treba aj 

budovať- vodovody, chodníky, kanalizáciu a pod,  

Čuvajová – zadĺženosť obce máme veľmi dobrú máme 14,26% oproti bežným príjmom za 

minulý rok t.j. cca 44.-Eur na jedného obyvateľa čo je pokles o 32 % oproti minulému roku ,  

Starosta obce – keď som nastúpil do úradu pred 11 rokmi som sľúbil že poplatky nebudú 

navyšovať, ale všetci odtiaľto, vieme že je to ťažká poloha, okolnosti nás nútia a sú veci čo 

nás budú tlačiť, aj iné firmy budú zvyšovať, na občana to doľahne, aby obec napredovala nie 

len údržbárske práce robila,  je potrebné navýšiť, Podielové dane sa zdajú že nebudú také 

priaznivé, a eurofondy sú už minuté, a na samosprávy už dojdú  len omrvinky, údajne aj 

očkovanie má prejsť pod správu obce, Máme aj tri miestne časti do ktorých musíme cestovať,  
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Ján Kovács – som za to, aby sa poľnohospodárom nezvýšili dane, nemáme podporu zo strany 

obce  , nevieme sa dostať na polia ku parcelám, aj na Tube je taký problém, iba na Slovensku 

sa platia dane z poľ. pôdy, pre obce, 2023 budú s znižovať dotácie pre SHR, všetko išlo 

o 300% hore, postreky stroje, som proti a keď tak zvýšte o 20% a aj som sa rozprával 

z ľuďmi, tak treba riešiť smeti u iného dodávateľa,  

Roman Uhrin- tá cesta na Tube ich vytápala bol si vtedy na oz, bola tam niekedy lúka  teraz 

sa tam seje, urobili sa tam obrubníky a to zabraňuje tomu aby zaplavilo obec,  

Ivan Cerovský – mostíky tam majú, a je tam nízke elektrické vedenie stroje tam na pole 

neprejdú,  

Ján Kovács- cesty sú obecné tak nech aspoň to urobia,  

Ivan Cerovský – poľnohospodári by sa mohli spojiť, zasponzorovať aby sa spojil Močiar 

z RJ,  

Ján Kovács- uvidíte budúci rok ako sa zvýšovanie cien prejaví a potom zvýšte, miestna časť 

Močiar nech platí viac za pozemky,  

Alexander Nagy – Keď sa urobila v obci voda, plyn, kanalizácia občania ste platili viac, prečo 

by Močiar mal platiť viac keď tak sa urobila voda, a pod. ,  

Roman Uhrin- n Močiari sú potrebné urobiť základné veci , určite sa nedá všetko hneď,  

Peter Kovács- rovnako nech platia všade,  

Roman Uhrin- P. Pálkovács nanosil skaly na cestu smerom na Močiar na polnu cestu aby 

prešli zo strojmi,  

Ján Kovács – tá cesta ku parcelám je obecná, keby s tam urobila jama  

Starosta obce- keby sa oralo ako sa má a siali sa plodiny aké sa vo svahu majú tak by nedošlo 

k takým povodniam  

Ján Kovács – ak je 14 % svahovitosť  sejem hustosiate plodiny,  

Roman Uhrin – protipovodňové vtedy neprešlo nedali vlastníci pozemkov súhlas na 

vybudovanie,   

 

K bodu 8 – Prerokovanie návrhu koncepcie PHSR obce Rimavské Janovce na roky 2021 

– 2030.  

Uznesenie č. 285/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Pripravenú koncepciu  PHSR na roky 2022- 2030 ako otvorenú.  

 

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:  

Starosta obce – predložil pripravenú koncepciu PHSR.  

 

K bodu 9 – Prerokovanie odmeny hlavnej kontrolórky.   

 

Uznesenie č. 286/2021 :   

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: 
Odmenu pre hlavnú kontrolórku vo výške 400.-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:  

Starosta obce- predložil návrh na odmenu pre HK vo výške 300.-Eur  

Ivan Cerovský – predložil návrh na zmenu výšky na 400.-Eur  

 

K bodu 10 – Rôzne – Prerokovanie návrhu na plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 

2022 

Uznesenie č. 287/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje:  

Plán kontrolnej činnosti za I. 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:  

Gembická – predložila pripravený návrh na kontrolnú činnosť na I. polrok 2022, ktorý už bol 

aj zverejnený   

 

K bodu 11 – Rôzne – Rozšírenie UPO žiadosť od Holíka  

Uznesenie č. 2882021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: Predbežne schvaľuje:  

žiadosť o rozšírenie územného plánu obce Rimavské Janovce o parcely CKN  č. : 5946   

vedené ako orná pôda vo výmere  21 747 m2 a zapísaná na LV č. 2078 v k.ú Rimavské 

Janovce, C KN č. 5947    vedené ako orná pôda vo výmere  5 802 m2 a zapísaná na LV č. 

2078 v k.ú Rimavské Janovce majiteľom parciel je Juraj Holík, Rimavské Janovce 338, 98001  

 

B: URČUJE: náklady na rozšírenie UPO v obci Rimavské Janovce znáša žiadateľa – Juraja 

Holíka, Rimavské Janovce  
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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:  

Starosta obce – predložil žiadosť od Juraja Holíka na rozšírenie UPO,  navrhujem počkať na 

predbežné stanovisko od OU BB aby žiadatelia nemali zbytočné náklady na rozšírenie UPo,  

 

K bodu 11 – Rôzne – 

Uznesenie č. 289/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie:  

Informáciu starostu obce,   že poverený zastupovaním starostu je  poslanec Roman Uhrin.  

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 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00 h. 

 

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

                                                       

 

 

 

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

                                                                                     starosta obce – Stanislav Krahulec 

 

 

Overovatelia:  

 

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

                                      

Roman Uhrin      ................................................... 
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