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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 10.11.2020. 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Stanislav Krahulec, starosta obce 

                           Poslanci : Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp,  Stanislav     Kuric,  Alexander 

Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp, Ing. Peter Kovács 

Neprítomní:    0 

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 predbežného návrhu rozpočtu na rok 2021 – 2023. 

5. Prerokovanie rekonštrukcie MK ul. Cintorínska . 

6. Prerokovanie programu osláv 800 výročia prvej zmienky o obci.  

7 . Prerokovanie zavedenia  biologicky rozložiteľného odpadu v obci od 1.1.2021.  

8. Prerokovanie správy z kontroly 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. 187/2020 :   
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 predbežného návrhu rozpočtu na rok 2021 – 2023 

5. Prerokovanie rekonštrukcie MK ul. Cintorínska  

6. Prerokovanie programu osláv 800 výročia prvej zmienky o obci.  
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7 . Prerokovanie zavedenia  biologicky rozložiteľného odpadu v obci od 1.1.2021.  

8. Prerokovanie správy z kontroly HK.  

9. Rôzne.  

10. Záver. 

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

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

                                         proti :                                    0                           

                                         zdržal sa:                              0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0    

 

Rozprava:  

Starosta obce – predložil návrh programu  a predložil nový bod na prerokovanie  

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu- doplnenie programu – prerokovanie 

Návrhu zmeny v rozpočte č. 3 za rok 2020.  

Uznesenie č. 188/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  

 
Doplnenie do programu  – nový bod – prerokovanie Návrhu zmeny v rozpočte č. 3 za rok 

2020.  

 

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

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

                                         proti :                                    0                           

                                         zdržal sa:                              0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0    

 

Rozprava: Starosta obce predložil podklady od ekonómky obce na zmenu v rozpočte týkajúcu 

sa hlavne príjmovej oblasti návratnú fin. výpomoc od Min. SR, zmeny sa týkajú aj 

kapitálových výdajov určených na rekonštrukciu MK,  

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 189/2020 :   
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 : Ing. Peter Kovács, Gabriel Fulop,  

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

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

                                         proti :                                    0                           

                                         zdržal sa:                              0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0    
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K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení  

Uznesenie č. 190/2020 :   
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 október     – splnené 

 

Uznesenie č. 171/20- B: Odporúča : Starostovi obce : osloviť firmu RS NET a firmu 

Husztiho na predloženie podmienok  ponúk na prebratie káblovej televízie v obci. –zatiaľ  sa 

neplní.    

 

 

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

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

                                         proti :                                    0                           

                                         zdržal sa:                              0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0    

Rozprava:  

Gembická – predložila uznesenia z minulého rokovania na plnenie,  

Starosta obce – oboznámil poslancov z  plnením uznesení z minulého rokovania oz  

 

K bodu 4 Prerokovanie predbežného návrhu rozpočtu obce na roky 2021  

 

Uznesenie č. 191/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: Berie na vedomie:  Návrh rozpočtu na rok 2021  

B: Odkaldá rokovanie o návrhu rozpočtu na budúce rokovanie –december 2020  

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

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

                                         proti :                                    0                           

                                         zdržal sa:                              0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0    

 

Rozprava: Starosta obce predložil návrh plánu rozpočtu, rozpočet bude prerokovaný až po 

zverejnení na web stránke obce- toto je len náhľad, nie sú známe ešte ani výška podielových 

dani, ešte nemáme vyčerpané fin. prostriedky zelených peňazí,  

Alexander Nagy – kanalizácia je stále  nevyrovnaná, aj prijem z odpadu je nižší ako výdaj aj 

napriek tomu že sme o sto % zvyšovali  

 

K bodu 5 Prerokovanie  rekonštrukcie MK na ul. Cintorínskej  

Uznesenie č. 192 /2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A:Berie na vedomie: Rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. Cintorínskej v Rimavských 

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

Peter Kovács , Alexander Nagy, , Peter Fülöp,            

                                         proti :                                    0                           

                                         zdržal sa:                              1- Roman Uhrin                  

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0    

 

Rozprava: 

Starosta obce – Plánujeme už sme vyhlásili výzvu je to aj z dotácie a ostatné dofinancujeme,  

rozpočet máme vo výške 13500.-Eur  

 

K bodu 6  Prerokovanie programu osláv 800 výročia o prvej zmienke o obci  

 Uznesenie č. 193/2020 :    
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

A: Berie na vedomie :  

 

 

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

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

                                         proti :                                    0                           

                                         zdržal sa:                              0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0    

 

Rozprava:  

Starosta obce – máme zabezpečený program folklórny,  osobne som bol pozvať p. biskupa 

Rímskokatolíckej cirkvi,  budeme pozývať aj bežných hostí poslancov BBSK, NRSR, 

kolegov starostov,  

Alexander Nagy – ekunumická omša je plánovaná v ten deň.  

Ivan Cerovský – a evanielická cirkev bude mať zástupcov,  

Alexander Nagy- chceli by sme pozvať osobne aj zástupcov reformovanej cirkvi, a niekedy 

pôsobil v RJ aj Miklos István- bol obľúbený v obci,  

 

 

K bodu 7  Prerokovanie zavedenia biologický rozložiteľného odpadu v obci Rimavské 

Janovce  

Uznesenie č. 194/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: Odkladá  :  prerokovanie zavedenia BRKO na ďalšie rokovanie.  

 

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

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

                                         proti :                                    0                           

                                         zdržal sa:                              0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0    
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Rozprava:  

Starosta obce- máme pripravené podklady pre obyvateľov o zavedení BRK zberu a zistenie 

ich záujmu ale žiaľ v tejto dobe nie je možne to veľmi osobne roznášať  

Chceli sme zistiť záujem a podľa toho sa ďalej odvíjať, zber by sa mal zaviesť od 1.3.2020 do 

30.11 v roku trvá,  

Peter Kovács- tak to nechajme na január alebo február a potom sa podľa situácie uvidí  

Ivan Cerovský – zistime záujem a rozhodneme sa , cca rozpočet je na tento zber koľko ?  

Starosta obce – 5-6000.-Eur + plus nájom nádoby  

Alexander Nagy – a tento zber bude premietnutý vo výške poplatkov za odpad- budú platiť 

viac? Lebo ak sa prihlási že chce aby sa mu zbieral ten BRKO a nazbiera sa malo obyvateľov 

tak na jedného suma sa môže vyšplhať aj dosť vysoko,  

 

 

K bodu 8  Prerokovanie správy z kontroly HK  

Uznesenie č. 195/2020 :   
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 HK z kontroly pracovného poriadku v materskej škole v obci Rimavské Janovce  

 

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

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

                                         proti :                                    0                           

                                         zdržal sa:                              0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0    

 

Rozprava:  

Gembická –predložila správu z kontroly, ktorej podnetom bola zmena pracovnej doby 

u jedného zamestnanca  v mš, overila som si opravu pracovného poriadku a pri tej príležitosti 

som zistila že nepredkladajú evidenciu pracovného času,  

 

                                                                   

K bodu 9   - Rôzne  - Prerokovanie návrhu zmeny v rozpočte č. 3 za rok 2020 

 Uznesenie č. 196/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

A: SCHVAĽUJE : 

Zmenu v rozpočte č. 3 – viď.  príloha  

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

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

                                         proti :                                    0                           

                                         zdržal sa:                              0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     0    

 

   Starosta obce- predložil návrh na zmenu rozpočtu č. 3 podľa predloženého zoznamu,   
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Rôzne:  

Starosta obce oboznámil s realizáciami v obci a pripravovanými akciami,  

Realizujeme rekonštrukciu WC v KD svojpomocne, máme stavebné povolenie ne verejné 

osvetlenie – už sme objednali aj stožiare a svietidlá, čo sa týka kanalizácie na Močiari 

zisťovali sme možnosť ČOV na Močiari ale nie je možný výpust do Ľukvy nakoľko ma malý 

prietok, ohľadom vodovodu na Močiari sme na hodnotení mali najviac bodov, ale ešte to ide 

na PPA,  

Alexander Nagy – prečítal list od občana ktorý predniesol problém z bocianom- Starosta obce 

ho oboznámil z touto problematikou ktorú riešime zo štátnou ochranou prírody od septembra.  

 

10. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:30 h. 

 

 

 

 

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

                          

 

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

                                                                                     starosta obce – Stanislav Krahulec 

 

Overovatelia:  

 

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

 

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


