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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 2.3.2021. 
___________________________________________________________________________ 

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 žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021.  

5. Prerokovanie testovania COVID 19.  

6. Prerokovanie zapojenia do výzvy – výstavba zberného dvora, zberové vozidlá, drviče 

a pod.  

7. Prerokovanie organizovania osláv 800 výročia prvej písomnej zmienky obce.  

8. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.   

9. Prerokovanie správy o kontrolnej činnosti HK za rok 2020 správy z kontroly plnenia 

uznesení a prerokovanie správy z kontroly výberu správnych poplatkov.  

10. Prerokovanie zavedenia biologického odpadu v obci.  

11. Rôzne – informácie: splašková kanalizácia, vodovod Močiar, rozhľadňa, verejné 

osvetlenie, zapojenie sa do výzvy na vybavenie školskej jedálne.  

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.207/2021 :   
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 žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021.  

5. Prerokovanie testovania COVID 19.  

6. Prerokovanie zapojenia do výzvy – výstavba zberného dvora, zberové vozidlá, drviče 

a pod.  

7. Prerokovanie organizovania osláv 800 výročia prvej písomnej zmienky obce.  

8. Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.   
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9. Prerokovanie správy o kontrolnej činnosti HK za rok 2020 správy z kontroly plnenia 

uznesení a prerokovanie správy z kontroly výberu správnych poplatkov.  

10. Prerokovanie zavedenia biologického odpadu v obci.  

11. Rôzne – informácie: splašková kanalizácia, vodovod Močiar, rozhľadňa, verejné 

osvetlenie, zapojenie sa do výzvy na vybavenie školskej jedálne.  

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.   Neboli 

návrhy na doplnenie ani pozmenenie programu.  

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 208/2021 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zapisovateľa : Ivan Cerovský  

Overovateľ zápisnice : Ing. Peter Kovács, Stanislav Kuric 

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. 209/2021:   
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 Január – predložené   

Pokladničné doklady za mesiac február     – nepredložené – predložiť na ďalšie rokovanie oz.  

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. – nebol 

určený termín - neplní si.    

 

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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Gembická – predložila uznesenia z minulého rokovania na plnenie,  

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

 

K bodu 4 Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Rimavské Janovce  na rok 2021.  

 Uznesenie č. 210/2021 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: Schvaľuje: Dotáciu z rozpočtu obce  pre TJ Rimavské Janovce na rok 2021 vo výške 

2500.-Eur .  

B: Poveruje starostu obce:  podpísaním zmluvy s TJ Rimavské Janovce a zabezpečím 

všetkých úkonov vyplývajúcich zo  zmluvy.  

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: TJ Rimavské Janovce predložila  žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 

2021 vo výške 2500.-Eur na organizovanie futbalových zápasov. Teraz ešte dohrajú sezónu 

a potom sa uvidí. Máju momentálne 14 detí z obce, ktoré pravidelne na jeseň aj hrali. V roku 

2020 mali pridelenú dotáciu 2500.-Eur ale  minuli 1689.-Eur . 

Roman Uhrin- ak sa aj hrať nebude je potrebné porozmýšľať nad servisom kosačky, ktorý je 

dosť náročný, momentálne je už po záruke, takže si všetko musíme hradiť sami,  

Ivan Cerovský – navrhujem im dať toľko koľko minuli vlani čiže 1700,.-Eur 

Ing. Peter Kovács – navrhujem schváliť 2000.-Eur a potom sa uvidí a budeme to opätovne 

prerokovávať, 

Starosta obce- máme na SFZ tkz. mládežnícky kredit z toho nám poskytli lopty a teplákové 

súpravy.  

Alexander Nagy- pokiaľ to funguje navrhujem to nechať , sú to všetko deti z obce, aspoň 

takto podporiť športovú aktivitu,  

Ivan Cerovský – už sme nie raz riešili otázku futbalu a som myslel že sme ho už zrušili 

Alexander Nagy – navrhujem čiastku predkladanú – 2500.-Eur nechať, ale odporúčam  

servisovať kosačku  každú jeseň.  

Roman Uhrin – keď bude potrebné zvýšiť dotáciu tak prerokujeme znovu. 

 

 

K bodu 5 Prerokovanie testovania COVID 19 

Uznesenie č. 211/2021 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: Berie na vedomie: Možnosť testovania antigénovými testami v  obci Rimavské Janovce  
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B: Odporúča starostovi obce:  Nezabezpečiť testovanie v obci Rimavské Janovce pokiaľ to 

nie je povinné , nakoľko dostupnosť testovacích miest – MOM je prístupná na viacerých 

miestach v meste Rimavská Sobota.  

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 : predkladám  otázku – štát nám dáva možnosť testovania v obci ,antigénovými 

testami – môžeme sa rozhodnúť či áno alebo nie, chcel by som počuť Váš názor,  

Ivan Cerovský -  ja navrhujem netestovať nakoľko v meste Rimavská Sobota je cca do 20 

odberných miest, a mám osobnú skúsenosť – čakacie doby sú minimálne, 

Peter Kovács – pokiaľ to nie je náročné zabezpečiť a má to prínos pre obec – finančný  

Peter Fulop- mohli by sme testovať aj každý deň?  

Roman Uhrin- podľa mňa nemá význam testovať – už vôbec každý deň, a ani raz za týždeň.  

Alexander Nagy- nemyslím si že má význam testovať na poslednom testovaní bolo okolo 376 

obyvateľov, a preplácajú nám 5.- Eur 

 

 

K bodu 6 Prerokovanie zapojenia do výzvy – výstavba zberného dvora, zberové vozidlá, 

drviče a pod.  

   

Uznesenie č. 212 /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: Výzvu na výstavbu zberného dvora- obec sa nebude momentálne 

zapájať do tejto výzvy . 

 

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- ako sme Vám poslali do emailu k nahliadnutiu aktuálne výzvy je práve teraz 

vypísaná výzva na zberný dvor a nákup techniky na zberový dvor, momentálne nemáme 

pripravený projekt na zapojenie sa do tejto výzvy, okrem tejto výzvy sú aj iné – hlavne na 

podporu vzdelávania a pod.  

Ivan Cerovský – nemáme ani plochu kde by sme mohli realizovať takýto zberný dvor,  

Alexander Nagy – ja navrhujem sa pripraviť na výzvy, ktoré obec potrebuje viac ako zberný 

dvor ako je kanalizácia Močiar a Jánošíky, vodovod na Močiari.  

 

K bodu 7  Prerokovanie organizovania osláv 800 výročia prvej písomnej zmienky obce 

 Uznesenie č. 213/2021 :    
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 
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v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

A- Berie na vedomie : Preloženie organizovania osláv pri príležitosti 800 výročia od 

prvej zmienky o obci na 30.4.2022.  

B- Odkladá : Prerokovanie tohto bodu na január 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 :  

Starosta obce:  - nakoľko situácia je ohľadom pandemickej situácie je vážna, ja navrhujem 

aby sme tieto oslavy preložili na rok 2022, aj keď by sa to upokojilo aj tak si nemyslím, že by 

to bolo dovolené už 1.5.2021. FS, ktoré som už pozýval  v tomto čase ani nenacvičujú, takže 

by neboli dostatočne pripravené,  

Alexander Nagy – nie je to bezpečné,  

Ivan Cerovský – to určite nebudú dovolené ešte tento rok také oslavy,  

Peter Fulop – súhlasím – neorganizovať tento rok,  

Gabriel Fulop – je to teraz nereálne dobre zorganizovať a ani bezpečné, 

Peter Kovács – to ešte nebude v máji ani núdzový stav zrušený,  

 

K bodu 8  Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

Uznesenie č. 214/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: SCHVAĽUJE: Plán kontrolnej činnosti na I. 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:  

Gembická - predložila a prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti na 1 polrok 2021, 

upozornila že je tam konkrétnych 10 kontrol, niektoré sa opakujú niektoré sú predložené ako 

nové, cieľom je nahliadnuť a skontrolovať čo najviac sfér v rámci časových možností. 

 

 

K bodu 9  Prerokovanie správy o kontrolnej činnosti HK za rok 2020 správy z kontroly 

plnenia uznesení a prerokovanie správy z kontroly výberu správnych poplatkov  
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Uznesenie č. 215/2021 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: BERIE NA VEDOMIE :  

a) Správu z kontroly výberu správnych poplatkov za stavebné konania za rok 2018, 2017, 

a I. polrok 2020. 

b) Správu z kontrolnej činnosti za rok 2020. 

c) Správu z kontroly plnení uznesení za II. polrok 2020. 

d) Správu z kontroly inventarizácie pokladničnej hotovosti na obecnom úrade 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:  

Gembická – predložila správu o kontrolnej činnosti za rok 2020, v ktorej sú zosumarizované  

všetky kontroly z roku 2020, čo  vyplýva aj podľa zákona vypracovať správu za 

predchádzajúci rok do 60 dní,  

Gembická  - Predložila správu z kontroly ešte z roku 2020- týkala sa kontroly evidencie 

správnych poplatkov za stavebné konania/ tam bol v minulosti problém z jednou platbou/ - 

v tejto kontrole to bolo bez kontrolných zistení- roky 2017, 2018 a I. polrok 2020. 

Ďalej predložila kontrolu naplánovanú na rok 2021 a to kontroly plnenia uznesení za 2. Polrok 

2020, kde je potrebné sa venovať ešte 3 uzneseniam a určiť hlavne termíny plnenia týchto 

uznesení . 

Posledná predkladaná kontrola bola bez kontrolných zistení a to inventarizácia pokladničnej 

hotovosti na obecnom úrade za rok 2020.  

                                                                   

K bodu 10 Prerokovanie zavedenia biologického zberu  odpadu v obci Rimavské Janovce 

Uznesenie č. 216/2021 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: SCHVAĽUJE :  

Zavedenie zber biologického zberu odpadu v obci nasledovne: Občan si môže zvoliť  

A: kompostovať – zabezpečí na vlastnom pozemku kompostovisko a bude kompostovať,  

Alebo 

B: bude mu odovzdaná  zberná nádoba na BIO odpad, tento zber odpadu bude občanovi 

spoplatnený.  

Termín zavedenia zberu Bio odpadu : apríl 2021 

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:  

Starosta obce:  ako ste sami videli  rozposielali sme anketu za BIO odpady v obci, je potrebné 

aby každá domácnosť mala vypísaný tento dotazník, nakoľko je to potrebné ku evidencii 

odpadov aj ku zisteniu záujmu, zatiaľ prejavilo o zberné nádoby na Bio odpady cca 20 

domácností,  

Ivan Cerovský – ako to bude spoplatnené  

Starosta obce- to ešte nevieme – nemáme ponuku od Brantner Gemer ,  

Roman Uhrin – ako dopadla anketa,  

Starosta obce – ešte neodpovedali všetci , Brantner Gemer nakúpil cca  2000 zberných nákup, 

ale žiaľ momentálne nemajú správne otvory/ nespĺňajú normy / musia ich vymeniť, 

samozrejme keď občan požiada tak mu bude vyhovené a kupa sa mu bude zbierať  2x do 

mesiaca, ostatný budú kompostovať, Preto Vás nabádam aby v čo najkratšom čase sa nám 

tieto ankety vrátili, a ak máte možnosť nabádať ľudí aby anketu odovzdali, 

Alexander Nagy – nádoby budú zadarmo? Alebo budú spoplatnené,  

Starosta obce- plánujeme každé 2 týždne zber,  v súčasnej dobe riešime aj otázku zberu TKO 

– chceme aby sa vážilo auto pred a po zbere nakoľko máme naozaj veľa TKO, a je hlavne aj 

okolo kupy vo vreciach aj taškách, a na faktúre je to tak že sa počíta aj igelitová taška ako 

jedna veľká kupa,  

Alexander Nagy – navrhujem isť s vývozným autom spočítať počet vriec aj kup vyklopených  

a potom by sa podľa toho na konci roka rozúčtovalo ,  

Ivan Cerovský – určite by sa našli občania, ktorý by nechceli platiť tak by to potom bolo 

v okolí obce vyhádzané, ja mám skúsenosti, že u nás v obci sa neseparuje ľudia ani plastové 

fľaše nestlačia ,  

Starosta obce- obyvatelia vykladajú poloprázdne kupy , niektorý ale vykladajú veľa vriec 

a tašiek – a Brantner má už iné ceny ako sme mali vlani , 

Peter Kovács- navrhujem vyhlásiť v rozhlase a urobiť leták, aby vykladali len plné kupy, 

a nevykladali vrecia a igelitky pokiaľ to je možné, 

Alexander Nagy – a upozorniť v letáku aj na to že budú vyššie poplatky ak nebudú separovať 

Starosta obce- samozrejme kto si neobjednal kupu tomu nebudeme zvyšovať sumu za odpad.  

 

 

K bodu 11 Rôzne:  Prerokovanie informácie -splašková kanalizácia, vodovod Močiar, 

rozhľadňa, verejné osvetlenie, zapojenie sa do výzvy na vybavenie školskej jedálne. iné. 

Uznesenie č. 217/2021 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

A: BERIE NA VEDOMIE :  

a) Informáciu o nákupe traktora na obec , 

b) Prebiehajúce práce na oprave poklopoch v obci na kanalizácii,  

c) Informáciu o príprave kolaudácie na vodovode na Močiari Vetva A,  

d) Informáciu o zapojení sa do výzvy na zabezpečenie vybavenia do školskej 

jedálne,  

e) Informáciu o príprave stavebného povolenia na rozhľadňu na TUBE,  

f) Verejné osvetlenie na Močiari a Jánošíkoch  začíname realizovať hneď ako 

počasie dovolí , všetky materiály máme pripravené  

g) Práve prebieha sčítanie obyvateľov aj v našej obci – apelujem aj nás aby ste 

povzbudzovali verejnosť ak je to možné aby sa sčítali.  
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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: oboznámil poslancov z pripravovanými aktivitami ,  

a) Práve prebieha verejné obstarávanie traktora zajtra bude otváranie obálok,  a podľa 

toho budeme vedieť ako postupujeme ďalej  v nákupe traktora,  

b) V obci máme pokazené poklopy na kanalizácii, ako ste si všimli jeden už je ohradený, 

ten nám opraví správa ciest, ale je potrebné  opraviť všetky sú už v dezolátnom  stave 

a môžu ohrozovať vodičov, jeden poklop a jeho výmena stojí cca 500.-Eur,  budem ale 

žiadať o pomoc aj BBSK,  budem Vás informovať, 

c) Pripravujeme kolaudáciu vodovodu na Močiari len pani čo to má na starosti bola dlho 

PN , 

d) Zapojili sem sa do výzvy na vybavenie jedálne, chceli by sme dokúpiť ele. panvicu 

a konvektomat na ohrev jedla v hodnote 3800.-Eur , 

e) Keďže prebehol už predaj pozemku pod rozhľadňou pripravujeme podklady ku stav. 

povoleniu na rozhľadňu, 

f) Máme nakúpené všetko potrebné na svojpomocnú realizáciu rekonštrukcie VO na 

Močiari a Jánošíkoch – už len čakáme na dobré počasie,  

g) Práve prebieha sčítanie obyvateľov, prosím Vás aby ste sa sčítali je to dôležité, je to 

údaj ktorý sa potom odzrkadľuje aj výška podielových dani v budúcich rokoch.  

 

 

12. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00 h. 

 

 

Zapísal:      Ivan Cerovský   ................ 

                         

                                                                             

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

                                                                                     starosta obce – Stanislav Krahulec 

 

Overovatelia:  

 

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

 

Stanislav Kuric............................................... 


