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Zápisnica  
z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 8.2.2022. 
___________________________________________________________________________ 

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 výzvy - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry  

         5. Prerokovanie príspevku pre p. Roméra – historický strop.  

         6. Prerokovanie systému zberu TKO na Močiari.  

         7. Prerokovanie  výziev na kanalizáciu a vodovod na Močiari.  

         8. Prerokovanie výstavby stožiara pre RS NET na TUBE.  

         9. Prerokovanie vyradenia starého  hasičského auta.  

         10. Prerokovanie príspevku na denný stacionár pre OPORA G+N – pre nášho 

obyvateľa.  

        11. Prerokovanie refinancovania faktúry traktora.  

         12. Správy z kontroly.  

        13. Rôzne .  

        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.294/2022 :   
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. Kontrola plnenia uznesení.  

         4. Prerokovanie výzvy - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry  

         5. Prerokovanie príspevku pre p. Roméra – historický strop.  

         6. Prerokovanie systému zberu TKO na Močiari.  

         7. Prerokovanie  výziev na kanalizáciu a vodovod na Močiari.  
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         8. Prerokovanie výstavby stožiara pre RS NET na TUBE.  

         9. Prerokovanie vyradenia starého  hasičského auta.  

         10. Prerokovanie príspevku na denný stacionár pre OPORA G+N – pre nášho 

obyvateľa.  

        11. Prerokovanie refinancovania faktúry traktora.  

         12. Správy z kontroly.  

        13. Rôzne .  

        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.    

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu- doplnený bod do programu. 

 

Uznesenie č.295/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Prerokovanie žiadosti o vyplatenie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.  

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 doplnený bod do  programu , žiadosť bola doručená 2.2.2022.  
 

 
K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 296/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zapisovateľa : Peter Fulop   

Overovateľ zápisnice : Ivan Cerovský, Gabriel Fulop,  

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 
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                                         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. 297/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

BERIE NA VEDOMIE:  
 Pokladňa obce za mesiac január predložená,  

292/2022 -D) žiada :  

-zástupcu starostu obce, aby do vykonania nových volieb plnil úlohy starostu obce v plnom 

rozsahu- plní sa  

-zástupcu starostu obce, aby predsedovi Národnej rady SR prostredníctvom MV SR  predložil 

-žiadosť o vyhlásenie nových volieb starostu obce- zaslané – splnené  

inventarizačnú komisiu, aby vykonala fyzickú inventarizáciu majetku obce ku dňu 15.2.2022- 

plní sa .  

 
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 

 

K bodu 4. Prerokovanie výzvy - Podpora dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry  

Uznesenie č. 298/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zapojenie sa do výzvy na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-

PO6-SC611-2021-2, Ministerstvo vnútra SR - Európske programy 

 

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 zapojiť  menšie projekty – príjazdovú cestu z Novej ulice až ku 

materskej škole, chodník medzi  základnou školu maďarskou ku školskej jedálni, chodník 

okolo ocu aj schodisko, mostík pred obecným úradom, dámske toalety na obecnom úrade, 
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momentálne však pracujeme na oslovení majiteľa pozemku , na ktorom vy mal byť chodník 

cca 10m2 m  

Ivan Cerovský – mohlo by sa doplniť do výzvy aj kvetinový záhon pred Farkašom oproti 

obecnému úradu ,  

Roman Uhrin- výzva je na dobudovanie infraštruktúry nie na revitalizácie parkov,  

Peter Kovács- záhony môžeme zo zelených fin. prostriedkov realizovať,  

 

K bodu 5. Prerokovanie príspevku pre p. Roméra – historický strop.   

Uznesenie č. 299/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  

Príspevok na rekonštrukciu historického stropu v Romérovom dome 

v Bratislave vo výške 100.-Eur.  
 

Hlasovanie:                      za:        6-  , Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. Peter Kovács , 

Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  1- Ivan Cerovský                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 

Roman Uhrin  - prekladáme možnosť zapojiť sa do zbierky v minulosti tu pôsobil p. Romér, 

ktorý po požiari rímskokatolíckeho kostola v Rimavských Janovciach 1857 ho znovu obnovil, 

jeho pôvodný dom je v Bratislave a momentálne sa tam opravuje historický strop a bola na to 

vypísaná zbierka na obnovu stropu, prispieť by sme chceli ako obec, p. Romér keď  

obnovoval náš kostol tiež vypísal zbierku a z vlastných prostriedkov prispel sumou 

1000zlatých, navrhujem 300.-Eur  

Ivan Cerovský – nesúhlasím s týmto návrhom ,  

Peter Kovács – súhlasím s podporou,  

Gabriel Fulop – súhlasím ale znížme sumu, napr. 100.-Eur  

 

K bodu 6 Prerokovanie systému zberu TKO na Močiari..  

Uznesenie č. 300/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
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 .  

 

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   
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Rozprava: 

Roman Uhrin  - prekladám možnosť vytvoriť tzv. žetonóvý zber – ale len na Močiari, 

vznikajú nám tam odpady od obyvateľov, ktorý nie sú ešte prihlásený, bývajú tam vyložia si 

zberné nádoby a za odpad neplatia, odlišovali by sme tých ktorý majú trvalý pobyt na Močiari 

od tých, ktorý nemajú farbou žetónu, ktorý by pri zaplatení poplatku dostali a vyložili nádobu 

len s týmto žetónom, občan, ktorý nemá žetón by sa mu nevyniesla kupa,  

Ivan Cerovský – prečo sa teda neprihlásia, keď tam bývajú, všetci by mali platiť za smeti  

Alexander Nagy- chceme docieliť aby občan hoci nie je prihlásený aby prispieval do systému 

zberu,  

Ivan Cerovský – potom je ale potrebné ich informovať o tomto systéme, ja navrhujem 

nálepku s logom obce,  

Roman Uhrin- môžeme navrhnúť aj nálepky, s poradovým číslom na podpis po zaplatení aby 

sa nestalo že si niekto vyrobí tú nálepku a nalepí kupu, aby sa to všetko stihlo cca od 1.5.2022 

aby stihli vyplatiť aj poplatok,  

 

 

K bodu 7 Prerokovanie výziev na kanalizáciu a vodovod na Močiari.  

Uznesenie č. 301/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  

Vypracovanie projektovej dokumentácie na verejný vodovod Rimavské 

Janovce- Močiar hlavná vetva  

BERIE NA VEDOMIE : Projektovú dokumentáciu na kanalizáciu Rimavské 

Janovce – Močiar je neaktuálna – momentálne ju nebudeme aktualizovať.  
 

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  - momentálnej dobe nás tak kanalizácia netlačí ako vodovod, zistili sme že už 

vodárne nových stavebníkov na Močiari nebudú pripájať na vodovod lebo nebude potrebný 

tlak a staré rozvody, ktoré sú nevyhovujúce, máme ale možnosť vybudovať novú vetvu cca 

986m od močiara je šachta, ešte potrebujeme odobriť túto možnosť s vodárňami, je to zatiaľ 

najkratšia vetva nakoľko p. Faško s vodárni nám ponúkol možnosť 2km vetvu.  

 

Alexander Nagy- mal som rokovanie s p. Hazuchom, ktorý vravel že mesto nemá záujem sa 

zapojiť do tejto vetvy, vodojem pre nás nič nerieši, pre nás má význam nove vedenie od RJ 16 

rúrou, tá vetva 2km by bola v cene cca 150tis. Eur, keby sme vedeli vybudovať tú kratšiu 

vetvu 986m mali by sme už navždy pokoj aj keby sa veľa domov z Močiara napojilo, a ešte 

by bola možnosť prevádzkovania verejného vodovu, kde URSO určuje najnižšiu cenu vody 

ale my ju môžeme predávať za iné ceny,  

 

Peter Kovács- ešte vieme za pripojenie na vodovod od  obyvateľa  stanoviť cenu za prípoj  
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Ivan Cerovský – my ako obec by sme mohli pripájať a predávať vodu,  

 

Roman Uhrin- mohli by sme mať zriadený podnik pri obci, vyrubovať poplatok za vodu ,  

 

Alexander Nagy – na tom vodovode sa nemá čo pokaziť už od kedy máme vodovod v obci 

a neboli žiadne poruchy,  

 

Roman Uhrin- túto vetvu 2km máme potvrdenú máme len ústne, musíme žiadať o písomne 

stanovisko,  

 

Ivan Cerovský – boli s Romanom pozrieť tú šachtu pri Močiari odkiaľ by bolo len 986m 

pripojenie kde je a asi ani vodárne nevedia že ju tam majú, pravdepodobne táto šachta bola už 

v minulom období plánovaná na pripojenie na Močar,  

 

Roman Uhrin- pôvodná vetva plánovaná od p. Faška tých cca 2km, to začína na pozemku p. 

Pálkovácsa a ďalej ide po našich pozemkoch až po Močiar, dôležité je naprojektovať aj uličky 

aby sme mohli zaviesť vodu už každému,   

 

 

K bodu 8 Prerokovanie výstavby stožiara pre RS NET na TUBE.   

Uznesenie č. 302/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Výstavbu stožiara na Tube firmou RS NET čo najbližšie ku rozhľadni za odplatu : 

osvetlenie  rozhľadne, kamerový systém na rozhľadni a hromozvody.  

 

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- firma RS NET už má dávnejšie schválenú výstavbu stožiara na Tube 

v blízkosti stožiara, teraz od nás   chcú stanovisko že môžu ju postaviť čo najbližšie a keď my 

postavíme rozhľadňu aby stožiar mohli preložiť na rozhľadňu, oni nám za to vybudujú 

osvetlenie na rozhľadni, kamerový systém a hromozvod,  

 

K bodu 9 Prerokovanie vyradenia starého  hasičského auta.   

Uznesenie č. 303/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Vyradenie a odpredaj starého hasičského auta ŠKODA – v hodnote 4500.-Eur.  

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, Ing. 

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 
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                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

 

Rozprava: 

Roman Uhrin  - p. Pálkovács nemá záujem o staré hasičské auto, dostali sme ponuku od oinej 

firmy,  

Ivan Cerovský – aspoň hodnota  5000.-Eur  

 

 

K bodu 10 Prerokovanie príspevku na denný stacionár pre OPORA G+N – pre nášho 

obyvateľa.  

Uznesenie č. 304/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Príspevok pre Denný stacionár  OPORA G+N pre nášho obyvateľa v sume 120.-Eur na 

rok 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  - prišla žiadosť ako každý rok, jeden náš obyvateľ TB ho navštevuje denne,  

Zo zákona musíme prispievať min. 10.-Eur na mesiac,  

 

 

K bodu 11 Prerokovanie refinancovania faktúry traktora – nákup  príslušenstva ku 

traktoru.  

Uznesenie č. 305/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
 Nákup príslušenstva ku traktoru – vlečka, bubnová kosačka, mulčovač  

 

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: 
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Roman Uhrin  - traktor sme odniesli do Martina na doriešenie tých chýbajúcich veci, teraz je 

ale traktor bez ničoho potrebujeme dokúpiť vlečku, bez toho sa nepohneme, a aby sme vedeli 

kosiť takú bubnovú kosačku a mulčovač,  

Gabriel Fulop- tak traktor bez príslušenstva nemá význam,  

Alexander Nagy- ako vyriešime uskladnenie,  

Roman Uhrin- môžeme byť v nájme dole na družstve u Ivana,  

 

K bodu 12 Prerokovanie správ z kontroly  

Uznesenie č. 306/2022 :   
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 – správnosť vyplácania z bankových účtov obce  

Správa o kontrolnej činnosti 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 – predložila správy z kontroly, vysvetlila poslancom ako postupovala pri kontrole, 

čo všetko kontrolovala, zároveň predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 čo je 

potrebné do 60 dní od ukončenia kalendárneho roka ,  

 

K bodu 13 Prerokovanie doplneného bodu – Príspevku na osamostatnenie mladého 

dospelého.  

Uznesenie č. 307/2022 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

SCHVAĽUJE:  
Príspevok pre osamostatnenie mladého dospelého pre JČ jednorázovo vo výške 298,68.-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  - bola na obec doručená žiadosť o vyplatenie príspevku na osamostnenie 

mladého dospelého, nám to vychádza vo výške 293,68.-Eur, prišlo k tomu aj rozhodnutie zo 

súdu, momentálne p. JČ býva už v Banskej Bystrici, zo zákona musíme min. tých 30%, 

jednorázovo, finančne alebo iným spôsobom,  

   

 



 

 9 

 14. Rôzne :  

Roman Uhrin- Za posledný mesiac sme vyriešili jednu nelegálnu skládku v našom katastri, 

našli sme toho kto ju založil a aj  ju hneď  odstránil. Traktor sme odviezli na 

skompletizovanie do Martina, vyriešili sme kontajnery na cintoríne v počte 5 ks - budú sa 

používať na zber a odvoz TKO z cintorína. Momentálne prebieha kolaudácia  vodovodu na 

Močiari vetva C 3. Pripravili sme odpoveď  v spolupráci s právnikom na žalobu za pracovný 

úraz, uzavreli sme s právnikom dohodu o zastupovaní na súde, plánujeme sa zapojiť do výzvy 

na COOP jednotu takými jednoduchými projektami,   

Ivan Cerovský – či by sa nedalo určiť jasne na cintoríne miesta a uličky na cintoríne, tzv. 

rozparcelovať,  

Alexander Nagy – ako a kedy sa budú riešiť stĺpy na VO na Močiari,  

Peter Kovács- kedy sa plánuje verejné osvetlenie na zákrute ku družstvu,  

Roman Uhrin.-  Osadenie stĺpov na VO zabezpečuje p. Zubáč na Močiari a vtedy sa to osadí 

aj na zákrute v RJ,  

Alexander Nagy – nevieme ako stojíme z nedoplatkami za rok 2021 ? prosím o doplnenie 

tejto informácie na ďalšie zastupiteľstvo,  

15 Záver 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20.00 h. 

 

Zapísal:      Peter Fulop           ................ 

 

 

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

 

 

Overovatelia:  

 

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

                                      

Gabriel Fulop        ................................................... 


