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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 11.2.2020. 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Stanislav Krahulec, starosta obce 

                           Poslanci : Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp,  Ing. Peter Kovács,  Stanislav     

Kuric,  Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp 

Neprítomní:    -   

Ďalší prítomní: Ing. Michaela Gembická, hlavný kontrolór obce , Ekonómka obce - Edita 

Čuvajová,  

 

  Návrh programu OZ 
1. Návrh programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .   

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Prerokovanie poskytovania finančných príspevku za poskytnutú sociálnu službu pre                 

Oporu G+N.  

5. Prerokovanie realizácie  projektu Rimavské Janovce – Močiar, kanalizácia.  

6. Prerokovanie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2020.  

7.  Prerokovanie správu z kontroly HK za II. polrok 2019 a správy o kontrolnej činnosti 

za rok 2019.  

8 . Rôzne. 

9. 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. 115/2020 :   
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 poskytovania finančných príspevku za poskytnutú sociálnu službu pre                 

Oporu G+N.  

5. Prerokovanie realizácie  projektu Rimavské Janovce – Močiar, kanalizácia.  
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6. Prerokovanie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2020.  

7.  Prerokovanie správu z kontroly HK za II. polrok 2019 a správy o kontrolnej činnosti 

za rok 2019.  

8 . Rôzne. 

9. Záver. 

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

Rozprava:  

Starosta obce – predložil návrh programu  a vyzval poslancov o doplnenie.  

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 116/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zapisovateľa : Roman Uhrin   

Overovateľ zápisnice : Peter Kovács, Peter Fulop  

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

K bodu 3 kontrola plnenia uznesení  

Uznesenie č. 117/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Berie na vedomie :  
Kontrolu plnenia uznesení – pokladničné doklady a pokladničná kniha za mesiac  január je 

predložená.  

Ku uzneseniu č. 114/2019 zo dňa 7.1.2020:  

a) s ch v a ľ u j e 

návrh na vyradenie Základnej školy Rimavské Janovce  / bez právnej subjektivity/ so 

siete škôl a školských zariadení k  31. 8. 2020 

 

b) u k l a d á 

starostovi obce Rimavské Janovce  , aby zabezpečil zaslanie žiadosti na vyradenie 

Základnej   školy  Rimavské Janovce    zo  siete škôl  a  školských   zariadení k 31. 8. 

2020 na MŠVVaŠ SR so zámerom následného zrušenia školy k rovnakému dátumu 
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a zabezpečenia výchovy, vzdelávania a stravovania žiakov zrušenej školy v Základnej 

škole P. K. Hostinského v Rimavskej Sobote na ulici Družstevnej.  

 Plní sa  

 Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

Rozprava: 

Gembická- predložila na kontrolu plnenia uznesení   - predložená pokladňa za mesiac január – 

splnené,  uznesenie z januára  ku vyradeniu školy zo siete – plní sa – nakoľko je zvolaná 

školská rada na prerokovanie.  

 

K bodu 4   Prerokovanie poskytovania finančného príspevku za poskytnutú sociálnu službu 

pre Opora G+N.  

Uznesenie č. 118/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:  
Finančný príspevok na poskytnutie finančného príspevku pre Oporu G+N, na p. Bodnára / 

denný stacionár/ v sume 10.-Eur mesačne,  

 

Ukladá : Starostovi obce uzavrieť zmluvu o poskytovaní finančného príspevku  za poskytnuté 

sociálne služby a všetky príslušné úkony .  

 

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

Rozprava:  

Starosta obce : predložil žiadosť od Opory G+N na poskytnutie príspevku pre . p. Bodnára do 

denného stacionára, p. Bodnár je náš občan a navštevuje tento stacionár, je po vážnej 

dopravnej nehode,  zákon nám určuje že musíme prispievať  

Ivan Cerovský – navrhujem aspoň 10 .-Eur mesačne,  

Peter Kovács-  tiež navrhujem aspoň malou čiastkou prispievať na skvalitnenie služieb  

Roman Uhrin- máme potvrdené že ho navštevujem , ja podporím schválenie aspoň sumy 10.-

Eur  

 

K bodu 5. Prerokovanie realizácie projektu Rimavské Janovce- Močiar kanalizácia  

 Uznesenie č. 119/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Odkladá : Prerokovanie tohto bodu na rokovanie oz – pondelok 17.2.2020.  
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Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

Rozprava:  

 

Starosta obce – predložil vyjadrenie Ministerstva pôdohospodárstva  ku našej žiadosti 

o dotáciu na kanalizáciu RJ- Močiar, tiež oboznámil poslancov z výzvou na predloženie 

dokumentácie ku zmluve z NFP. Jedným z bodov je aj úhrada DPH vo výške 20% z celého 

projektu spolu aj s spoluúčasťou vo výške 5% m, celková výška projektu je vo výške 1 604 

602,0.-Eur .  

Čuvajová – oboznámila poslancov ako sa podľa § 17 zákona o rozpočte v obci počíta 

zadlženosť v obci a pri hranici na 50% je potrebné hlásiť finančnej správe a min. túto 

skutočnosť, prípadne keď sa % zvýši a blíži sa ku 58% zadlženosť obec musí prijať opatrenia 

na zníženie zadĺženosti predložila celkovú kalkuláciu s výpočtom DPH a spoluúčasti 

v projekte čo je cca 401 tis. Eur, pri momentálnom stave na účtoch / priemerný stav 350 tis. 

Eur/,  a zostatkovej sume na úvere ktorý ešte máme by bolo možne túto sumu vyplatiť ,  

zadĺženosť obce by bola cca 44% , ale nesmie sa celková cena nijako navýšiť, lebo nám hrozí  

že pôjde obec do nútenej správy ,  

Celková kalkulácia vychádza  zo skutočných bežných nákladov za minulý rok t.j. za rok 2019 

sme mali cca 800. Tis. Eur, ale len vďaka prijatiu dotácie na úseku ochrany životného 

prostredia. Keď reálne zhodnotíme skutočné bežné príjmy  teda skutočné bežne príjmy su vo 

výške cca 650. Tis – sme blízko hranice 55% zadĺženosti obce.  

Otázne je ako sa bude projekt navyšovať  počas realizácie.  

Alexander Nagy – podľa mojich výpočtov v priebehu troch rokov kým príde k realizácii 

projektu nám klesne aj splátka úverov  a finančné prostriedky  ktoré máme teraz na účtoch by 

sme vedeli odložiť na iný účet  a v priebehu  troch rokov by sme vedeli použiť  fin. 

prostriedky na kapitálkach a v rozpočte, je to reálne že by sme to vedeli vyplatiť,   

Ivan Cerovský – my ako obec máme zaplatiť DPH čo je 320tis. Eur ? to je bežný postup?  

Edita Čuvajová – už mám predbežne urobené podklady na záverečný účet obce  tak za rok 

2019 budeme v prebytku  cca 19000.-Eur ktoré vieme použiť,  potom ale v obci nebudú 

možné žiadne realizácie kapitálky,  

Ivan Cerovský – a keď sa stane že sa projekt navýši a nebudeme vedieť zaplatiť potrebnú 

sumu ako sa pozrieme občanov v obci do očí, prípadne  na úkor jendej miestnej časti 

nebudeme môcť robiť v obci nič,  

Starosta obce – áno to čo máme naplánované nebude vedieť realizovať výmena verejného 

osvetlenia na Močiari a Jánošíkoch, vodovod na Močiari, rekonštrukciu toaliet v KD, 

a ostatné plánované aktivity v obci,  

Roman Uhrin- keď ale teraz do projektu nepôjdeme už ho nebudeme vedieť zrealizovať – už 

to bude len a len drahšie,  

Starosta obce- projekt bol vypracovaný v roku 2012 – a rozpočet prerobený v roku 2017- 

takže určite budú nejaké zmeny.  

Alexander Nagy- ale my si kladieme podmienky realizácie aj vo VO a ak sa nám niekto 

prihlási do VO tak súhlasí z podmienkami, ak teda nepôjdeme do tejto výzvy tak sa zapíšeme 

negatívne a je možné že už nedostaneme možno 10 rokov nijaké fin. prostriedky  

Ivan Cerovský – ak teda sa s tým nebudeme vedieť popasovať z realizáciou tak budeme 

zadlžený 20rokov,  
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Alexander Nagy – 50rokov sa na Močiari nič neurobilo okrem zastávky, cestu si tam urobili 

svojpomocne aj vodovod si vybavili sami, 

Peter Kovács- a ako sa to bude refundovať,  

Starosta obce – to bude jasne až zo zmluvy, neviem zatiaľ,  

Alexander Nagy- väčšinou je prefinancované čiastkovými faktúrami, po jednotlivých 

úhradách  

Ivan Cerovský – to určite bude tak že na nákup materiálu budú potrebovať fin. prostriedky 

vopred,  

Gabriel Fulop- to sú všetko len dohady, keď nevieme ako to bude financované mali by sme 

najskôr prezistiť,  

Alexander Nagy – mali by sme zistiť spôsob prefinancovania projektu a ako je potrebné platiť 

daň.  

Peter Kovács – ja nie som za schválenie tohto projektu nakoľko to môže ovplyvniť chod obce 

celej,  

Ivan Cerovský – ja som tiež proti aby sme nezastavili všetky aktivity a investície v obci na 

úkore miestnej časti Močiar – a znevýhodnili ostatných občanov,  

Roman Uhrin- ja si myslím, že keď teraz do toho nepôjdeme potom to už bude oveľa drahšie, 

Starosta obce – projektová dokumentácia je už od roku 2012,  10 rokov sme sa pripravovali 

na túto akciu, ale nepredpokladali že budeme mať uhradiť DPH, ešte v žiadnom projekte to 

tak nebolo,  

Peter Fulop- ja tiež navrhujem počkať a prezistiť bližšie info ohľadom financovania  

Gabriel Fulop-  navrhujem sa znova stretnúť prezistiť čo sa dá a znova prerokovať, do kedy 

máme termín,  

Starosta obce – termín do 20.2 musíme odpovedať a predložiť dokumenty  ku výzve, 

navrhujem sa znova stretnúť v pondelok 17.2.2020,  

 

 

K bodu 6. Prerokovanie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2020 pre TJ Rimavské 

Janovce  

 Uznesenie č. 120/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  

Dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 pre TJ Rimavské Janovce vo výške 2500.-Eur,  

Ukladá:  starostovi obce : zabezpečiť všetky úkony -uzavrieť zmluvu s TJ Rimavské Janovce, 

zverejniť,  zabezpečiť úhradu fin. prostriedkov.  

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

Rozprava:  

Starosta obce – oboznámil poslancov z predloženou žiadosťou o dotáciu z rozpočtu obce na 

rok 2020 vo výške 2500.-Eur, to je na žiadosť telovýchovy na činnosť detí  - oni súťažia 

naďalej a v júni bude koniec súťaže a uvidíme ako to bude pokračovať, v roku 2019  mali 

schválenú dotáciu na vo výške 3000.-Eur , a vyčerpali celú,  
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Roman Uhrin- chlapci sa celkom nazbierali, pravidelne hrajú  stretávajú sa pod vedením 

Elemira,  

 

 

K bodu 7. Prerokovanie správy HK z kontroly a preokovanie správy z kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra za rok 2019.  

 Uznesenie č. 121/2020 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie:  

a) Správu z kontroly HK k hospodáreniu na vybratých položkách  za rok 2019.  

b) Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019  

Hlasovanie:                      za:        7-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, Ing. Peter Kovács, 

Stanislav Kuric, Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

Rozprava:  

Gembická – predložila obecnému zastupiteľstvu na  prerokovanie výsledky kontroly 

z hospodárenia na vybratých položkách , kontrola z obdobia II. polrok 2019, bez kontrolných 

zistení, a predložila na rokovanie aj správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 – výsledky 

všetkých kontrol z celého roka,  

 

Rôzne:  

Starosta obce-  poďakoval  všetkým členom DHZ o za aktívnu činnosť,  v prípravách 

oblastného kola a v previerkách pripravenosti, účasťou na ostrom zásahu  na prípravách 

a realizácii obecnej zabíjačky, a organizovaní plesu.  

 

Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:00 h. 

 

Zapísal: Roman Uhrin     ................ 

                          

 

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

                                                                                     starosta obce – Stanislav Krahulec 

 

Overovatelia:  

 

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

 

Peter Fulop     ............................................... 


