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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 8.6.2021. 
___________________________________________________________________________ 

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 ,  Ing. Valér Cmorík 

 

  Návrh programu OZ:  

 
1. Návrh programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Rimavské Janovce za rok 2020.  

5. Prerokovanie žiadosti o doplnenie UPO na Močiari - p. Cmorík. 

6. Prerokovanie memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota (IÚS UMR). 

7. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti  na II. Polrok 2021.  

8  Prerokovanie správ z kontrol HK.  

9. Rôzne  

10. 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.232/2021 :   
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 návrhu záverečného účtu obce Rimavské Janovce za rok 2020.  

5. Prerokovanie žiadosti o doplnenie UPO na Močiari - p. Cmorík. 
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6. Prerokovanie memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota (IÚS UMR). 

7. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti  na II. Polrok 2021.  

8  Prerokovanie správ z kontrol HK.  

9. Rôzne  

10. 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.   Návrhy 

na doplnenie predniesol starosta obce .  

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu- doplnenie do programu  

Starosta obce predložil: Prerokovanie návrhu na zmenu rozpočtu č. 1. /2021 

 

Uznesenie č.233/2021 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Prerokovanie bodu – Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 /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:  

Starosta obce – predložil návrh na zmenu rozpočtu vyplývajúcu z daných skutočností 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu- doplnenie do programu  

Zástupca starostu obce predložil: Prerokovanie návrhu na odmenu starostku obce.  

 

Uznesenie č.234/2021 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Prerokovanie bodu – Prerokovanie návrh na odmenu starostu obce za sčítanie obyvateľstva .  

 

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

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    
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                                         neprítomní pri hlasovaní:    0   

Rozprava:  

Alexander Nagy  – predložil návrh na odmenu starostovi obce ako kontaktnej osobe  za 

sčítanie obyvateľstva.  

 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 235/2021 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zapisovateľa : Stanislav Kuric   

Overovateľ zápisnice : Ing. Peter Kovács, Ivan Cerovský   

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. 236/2021:   
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 máj – 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 uznesenia z minulého rokovania na plnenie,  

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

 

K bodu 4 Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Rimavské Janovce za rok 2020.  

 

 Uznesenie č. 237/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
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Berie na vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu obce za rok 

2020  

 

Schvaľuje: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Rimavské Janovce za  rok 

2020a   celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Schvaľuje:  Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 106 547,61 EUR.    

 

 

Odporúča : Hospodársky účtovný  výsledok za rok 2020  zisk  88 012,53  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 :  

Starosta obce – predložil záverečný účet obce za rok 2020 oboznámil poslancov zo zuo,  

Ing. Michaela Gembická – predložila stanovisko ku ZOU, vysvetlila dodržanie metodického 

postupu pri tvorbe ZUO navrhla schváliť bez výhrad, odporučila schváliť audítorom do konca 

roka 2021,  

Starosta obce – oboznámil poslancov z prebytkom , ktorý vznikol s hospodárenia s minulého 

roku, navrhol použiť na rezervný fond o ktorom použití budú rozhodovať poslanci v priebehu 

roku.   

 

K bodu 5 Prerokovanie žiadosti o doplnenie UPO na Močiari - p. Cmorík.  

Uznesenie č. 238/2021 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie:  žiadosti o doplnenie UPO na Močiari - p. Cmoríka  

Odporúča : prerokovať túto žiadosť na ďalšom rokovaní oz.  

 

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, ktorú podal Ing. Cmorík na rozšírenie UPO na Močiari na 

časť kde má p. Cmorík pozemky vo vlastníctve, bývalé záhradníctvo.  

Ing. Valér Cmorík – pôvodný zámer s týmito pozemkami bol, že si tam postavím rodinný 

dom, čas však ukázal, že by to bolo zdĺhavé. Plánujem tam pozemky revitalizovať a mojim 
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zámerom je individuálna výstavba rodinných domov, vo vlastníctve mám všetky pozemky 

okolo komína je tam jedna prístupová parcela k týmto pozemkom vo vlastníctve obce,  

celková výmera je 2,34ha, žiadosť o rozšírenie UPo som podal aby som vedel podniknúť 

ďalšie kroky či vôbec je možná IBV na týchto parcelách  

Ivan Cerovský – veľký problém na Močiari je infraštruktúra  

Starosta obce – chýba nám tam voda aj elektrina, momentálne sme vydali územné 

rozhodnutie pre rozšírenie elektriky na Močiari, a kolaudujeme jednu vetvu vodovodu, tlak 

vody na Močiari nie je postačujúci,   

Ivan Cerovský – hasiči tam nedovolia stavať, lebo nie je potrebný tlak vody,  

Ing. Valér Cmorík – samotné pozemky nie sú vhodné zatiaľ  na stavbu, plánujem dať 

vypracovať štúdiu, na vlastné náklady, po schválení UPO budem komunikovať aj s  STVPS 

a SSD,  

Alexander Nagy – podľa najnovších info z Mesta RS – majú záujem, aby sme sa podielali  na 

spolufinancovaní vodojemu v RS, nakoľko to pomôže aj RJ,  

Valér Cmorík- poznám tieto riziká na Močiari je to na moje náklady,  

Ivan Cerovský – momentálne ale ešte nemáme zaplnené všetky  plochy na výstavbu RD aby 

sme mohli povoliť rozšírenie UPO,  

 

 

K bodu 6 Prerokovanie memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej 

stratégie udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota (IÚS UMR). 

 

Uznesenie č. 239 /2021 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

A:  Súhlasí:  s vytvorením územia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota 

(UMR), 

B: Schvaľuje:  Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota (IÚS UMR), ktoré tvorí prílohu tohto 

uznesenia a poveruje starostu obce podpísaním Memoranda o spolupráci na príprave IÚS 

UMR Rimavská Sobota. 

C: Schvaľuje:  Štatút a rokovací poriadok Kooperačnej rady funkčnej mestskej oblasti 

(FMO) UMR Rimavská Sobota, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, 

D: Berie na vedomie:  Návrh členov Kooperačnej rady FMO UMR Rimavská Sobota, ktoré 

tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

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 a oboznámil poslancov z pripravovaným memorandom.  

Ivan Cerovský – bude sa od nás vyžadovať členské  

Starosta obce – vypracovali sme dotazník projektov, ktoré máme záujem realizovať, už sme 

sa zúčastnili aj stretnutí, k tejto problematike, ktorú iniciovalo mesto RS – p. Ing. Rusnák  
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Alexander Nagy – plánuje sa  spoločná akcia  

Starosta obce- plánuje sa cyklotrasa Muráň – až po maďarské hranice  

 

K bodu 7  Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti  na II. Polrok 2021.  

 Uznesenie č. 240/2021 :    
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

SCHVAĽUJE: Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 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 :  

Ing. Michaela Gembická – predložila návrh plánu na kontrolnú činnosť na II. polrok   

 

K bodu 8  Prerokovanie správ HK z kontrol 

 Uznesenie č. 241/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: Berie na vedomie: Správu o výsledku bankových prevodov na účtoch obce Rimavské 

Janovce za rok 2020. 

Správu o výsledku vybavovania sťažností a petícií 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 

Rozprava:  

Ing. Michaela Gembická - predložila výsledky správ na oboznámenie 

 

K bodu 9  Rôzne: doplnený bod: Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 /2021  

 

Uznesenie č. 242/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: SCHVAĽUJE: Zmenu rozpočtu č. 1/2021 podľa predloženej prílohy.  

 

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

Peter Kovács , Alexander Nagy, Peter Fülöp, - Roman Uhrin, 

                                         proti :                                  0                           



 

 7 

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    0 

Rozprava:  

Starosta obce – predložil návrh na zmeny, úpravy sa týkajú ako aj príjmov tak aj výdajov,  

príjem na kapitálovkách zo zriadenia vecného bremena na realizáciu vysokého vedenia, 

a kapitálových výdajoch – realizácia výmeny chladiarenského boxu v dome smútku  

 

K bodu 9  Rôzne- doplnený bod - Prerokovanie návrhu na odmenu starostku obce 

Uznesenie č. 243/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: SCHVAĽUJE: starostovi obce odmenu vo výške 1000 eur za vykonávanie činnosti 

kontaktnej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. b) opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky 

č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného 

výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v 

roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania, 

 

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:  

Alexander Nagy – navrhol odmenu starostovi obce na základe pokynov od štatistického úradu 

, nakoľko sa vyžaduje súhlasné stanovisko od obecného zastupiteľstva, odmena je vypočítaná 

od počtu asistentov, ktoré obec má zriadených ku sčítaniu.  

 

K bodu 9 rôzne    

 

Uznesenie č. 244/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: SCHVAĽUJE: Vydanie knihy ku 800 výročiu od prvej zmienky o obci .  

 

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 poslancom návrh na vydanie brožúrky / cca 60 listov / alebo knihy / 

prikláňam sa k tejto variante/ ku 800 rokov od 1 zmienky obce. Náklady by boli cca 5-6000.-

Eur na náklad 450 ks, navrhujem náklad 250ks, kniha bude predávaná nie roznášaná.  
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Alexander Nagy – ja navrhujem knihu, je to dôstojnejšie, ostne pre ďalšie generácie – 

súhlasím s predajom  

Starosta obce- cena knihy by bola cca  20.-Eur  

Ing. Peter Kovács- pekná myšlienka podporujem vydanie knihy,  

Peter Fulop – som za vydanie knihy,  

Gabriel Fulop- súhlasím z vydaním knihy,  

Starosta obce – oboznámil poslancov z prebiehajúcimi akciami v obci :  

- práve riešime kolaudačné konanie na vodovod Močiar Vetva A, 17.5.2021 bolo 

zasadanie u nás na obecnom úrade, kde boli prizvané všetky strany, vodárne žiaľ 

neprišli, museli sme na požiadanie dorobiť rozbor vody,  čakali sme na tento rozbor, 

ktorý je potrebný pre hygienu na vydanie stanoviska ku kolaudačnému, momentálne 

čakáme na vyjadrenie od hygieny,  

- riešime už od roku 2020 sťažnosť od p. Svinčiaka, ktorý pravidelne podáva na Krajský 

odbor výstavby do BB za pozemky záhradkárov, dožaduje sa nápravy, ktorá je však 

závislá hlavne od neho – je potrebný geometrický plán, ktorý nie je ochotný zaplatiť.  

- Máme problém na ČOv, musíme rekonštruovať, lebo z tým meraní ktoré nám prišli 

robiť vyšli vyššie  hodnoty, okresný úrad ŽP potrebuje ale projekt , aby bolo možné 

túto realizáciu urobiť, tento projekt robí p. Magic,  

- Vypísali sme výberové konanie na riaditeľku ms, do 22.6. môžu sa podávať prihlášky,  

- Práve v týchto dňoch sme rozniesli po obci nádoby na BIO odpad, začíname 

15.6.2021,  

Roman Uhrin – pri kosení ihriska vzniká veľké množstvo a nie je to kde odkladať  

Alexander Nagy – verejné osvetlenie na močiari nesvieti na dvoch miestach  

Peter Kovács – na kostol sme dostali fin. prostriedky na opravu veže a bude potrebné 

odstrániť stromy, či obec bude nápomocná  

 

 

 

12. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00 h. 

 

 

Zapísal:      Stanislav Kuric     ................ 

                         

                                                                             

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

                                                                                     starosta obce – Stanislav Krahulec 

 

Overovatelia:  

 

Ing. Peter Kovács   ...............................................                                           

 

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


