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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 28.4.2020. 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Stanislav Krahulec, starosta obce 

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

Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp 

Neprítomní:    Ing. Peter Kovács  

Ďalší prítomní: Ing. Michaela Gembická, hlavný kontrolór obce ,   

 

  Návrh programu OZ 
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .   

2. Kontrola plnenia uznesení.  

3. Informácia o Coronavíruse a opatreniach v obci.  

4. Ekonomická situácia v súvislosti z COVID 19.  

5. Prerokovanie pozastavenia investičných akcií z rozpočtu obce  na rok 2020.  

6. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Rimavské Janovce za rok 2019. 

7. Prerokovanie zmeny v rozpočte.  

8. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev.  

9. Prerokovanie budúcej obecnej zabíjačky a osláv  800 rokov od prvej zmienky o obci             

– termín, rozsah, program, hostia a iné.  

10. Prerokovanie správy z kontroly hlavnej kontrolórky.  

11 . Rôzne. 

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  6 a OZ je uznášania schopné. 

 

Uznesenie č. 134/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  

 
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .   

2. Kontrola plnenia uznesení.  

3. Informácia o Coronavíruse a opatreniach v obci.  

4. Ekonomická situácia v súvislosti z COVID 19.  
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5. Prerokovanie pozastavenia investičných akcií z rozpočtu obce  na rok 2020.  

6. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Rimavské Janovce za rok 2019. 

7. Prerokovanie zmeny v rozpočte.  

8. Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev.  

9. Prerokovanie budúcej obecnej zabíjačky a osláv  800 rokov od prvej zmienky o obci             

– termín, rozsah, program, hostia a iné.  

10. Prerokovanie správy z kontroly hlavnej kontrolórky.  

11 . Rôzne. 

12. Záver. 

 

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

Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     1-   Ing. Peter Kovács 

 

Rozprava:  

Starosta obce – predložil návrh programu  a navrhol jeden bod  na doplnenie.   

 

 

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

zápisu do kroniky obce za rok 2019.  

 

Uznesenie č. 135/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  

 
Rôzne  doplnenie – prerokovanie zápisu do kroniky na rok 2019.   

 

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

Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     1-   Ing. Peter Kovács 

 

Rozprava:  

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

 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 136/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 
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v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje:  
Zapisovateľa : Ivan Cerovský    

Overovateľ zápisnice : Roman Uhrin, Peter Fulop   

 

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

Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     1-   Ing. Peter Kovács 

 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení  

Uznesenie č. 137/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Predložená pokladňa a pokladničné doklady za mesiac marec – splnené 

 

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

Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     1-   Ing. Peter Kovács 

 

Rozprava:  

Gembická – predložila uznesenia z minulého rokovania na plnenie, okrem pokladne iné 

uznesenia na plnenie neboli,  

 

K bodu 4 Prerokovanie informácie o Coronavíruse a opatreniach v obci    

Uznesenie č. 138/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: Berie na vedomie : - informácie o opatreniach v obci počas opatrení vydaných KŠ SR.  

 

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

Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     1-   Ing. Peter Kovács 

 

 

Rozprava: 

Starosta obce informoval o všetkých opatreniach vykonaných v obci od 11.3.2020 , 

o hláseniach v rozhlase o zavedení opatrení na obecnom úrade o obmedzených úradných 

hodinách a o opatreniach  hygienických, o varení obedov pre dôchodcov a donáške stravy 

Monika Horváthová, o testovaní našich obyvateľov, o zverejňovaní všetkých informácií na 

úradnej tabuli v obci a web stránke obce, o zabezpečení rúšok pre našich dôchodcov, od 16.3. 

o uzatvorení škôl a škôlok,  
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K bodu 5 Prerokovanie informácie o ekonomickej situácií v súvislosti s Covid 19  

Uznesenie č. 139/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: Berie na vedomie – informácie o ekonomickej situácií v súvislosti s Covid 19 

 
 

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

Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     1-   Ing. Peter Kovács 

 

 

Rozprava: Starosta obce informoval o ekonomickej situácii v obci – výška podielových daní 

klesla za mesiac apríl o 8%, takže sa musíme týmto príjmom prispôsobiť a ešte budú 

rozhodujúce aj mesiace máj a jún nakoľko v týchto mesiacoch štát vypláca dane, po týchto 

mesiacoch uvidíme ako a čo ďalej. Navrhujem pozastaviť investičné akcie v obci vodovod na 

Močiari, výmenu VO na Jánošíkoch a Močiari, , VO smerom na Jesenské, a ostatné drobné 

akcie v nich pokračovať a to – výmena odkvapov na MŠ, a výmena odkvapov na ČOV, 

úprava terénu v okolí cintorína, asfaltovanie cesty – na to máme aj dotáciu ktorú treba 

vyčerpať do konca roka, a rekonštrukciu toaliet na obecnom úrade – ale vo vlastnej réžii.  

Ivan Cerovský – koľko v eurách sú tie akcie ktoré sa navrhujú ako urobiť  

Starosta obce – Verejné osvetlenie –cca 3500.-Eur, výmena odkvapov – 500.-Eur,  cesta cca 

12000.-Eur , a rekonštrukcia toaliet – len cena materiálu,  

Alexander Nagy- príjem od štátu iste nebude ako doteraz,  

Starosta obce – napr. MAS Cerovina ešte výzvu na vodovod neukončila stále pracujeme aj na 

tom predpokladám že to tento rok nebude ukončené  

Alexander Nagy – navrhujem ešte prehodnotiť projektovú dokumentáciu na vodovod na 

Močiari na tej strane od p. Zubáča/ prejsť ku pôvodnej verzii/   a viesť ho po druhej strane 

s tým že by tam boli osadené 2 šachty, a k tejto verzii už máme aj všetky vyjadrovačky a teraz 

sa vlastne čaká na vyjadrenie SPF čo môže trvať aj jeden rok.  

Roman Uhrin- navrhujem počkať na podielové dane a potom riešiť investičné akcie.  

 

 

K bodu 6 Prerokovanie pozastavenia investičných akcií z rozpočtu obce na rok 2020     

Uznesenie č. 140/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie : pozastavenia investičných akcií z rozpočtu obce na rok 2020     

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

Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           
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                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     1-   Ing. Peter Kovács 

 

 

Rozprava:  

Alexander Nagy – navrhujem počkať na príjem obce do pol roka a potom je ešte dosť času na 

realizáciu – opätovne prerokovať na ďalšom rokovaní  

 

K bodu 7 Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Rimavské Janovce na rok 2019 

Uznesenie č. 141/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu  Záverečnému účtu obce 

Rimavské Janovce  za rok 2019.  

 

Schvaľuje  :  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a   celoročné hospodárenie  

  bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 51 837,99 EUR.    

Hospodársky účtovný  výsledok za rok 2019  zisk 35 537,29  eur  zúčtovať na účet 

428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období. 

              

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

Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     1-   Ing. Peter Kovács 

 

Rozprava:  

Gembická – predložila stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce na rok 2019, kde uvádza 

splnenie všetkých podmienok na tvorbu a úplnosť ZUO za rok 2019. Boli dodržané pravidlá 

aj zverejňovanie návrhu na web stránke a úradnej tabuli v obci .  

Starosta obce –  informoval o predloženom návrhu ZUO na rok 2019, oboznámil poslancov 

o prebytku a o použití prebytku do rezervného fondu, o výške rezervného fondu o výške 

peňažných fondov obce o fin. prostriedkoch vylúčených z prebytku.   

 

K bodu 8 Prerokovanie zmeny v rozpočte obce č. 1 na rok 2020  

Uznesenie č. 142/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje  : Zmenu rozpočtu č. 1 – podľa predloženej prílohy  

 

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

Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     1-   Ing. Peter Kovács 
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Rozprava:  

Starosta obce – predložil návrh na zmenu rozpočtu  č. 1, informoval poslancov o vyplatení 

korekcie za Cyklotrasu z toho dôvodu si od 1.4.2020 znížil plat na základný,  

Naďalej  však budeme riešiť korekciu za cyklotrasu  a budeme vyžadovať uhradenie od firmy 

ktorá realizovala VO.  

Alexander Nagy – vieme všetci že VO na Cyklotrasu sa nedalo ovplyvniť, a aparát ocu a ani 

štatutár nemá možnosť celé VO ovplyvniť , podľa mňa nebola potrebná zmena v podobe 

zníženia platu na základný  

Ivan Cerovský – tiež si myslím že nebola potrebná korekcia platu,  

 

 

K bodu 9 Prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Rimavské Janovce na rok 2020   

Uznesenie č. 143/2020 :   
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 vo výške 1000.-Eur na nákup akustických zvonov na 

rímskokatolícky kostol v Rimavských Janovciach.   

 

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

Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     1-   Ing. Peter Kovács 

 

Rozprava:  

Starosta obce: predložil žiadosť od Rímskokatolíckej farnosti v Jesenské o príspevok na 

nákup akustických zvonov na rímskokatolíckom kostole v Rimavských Janovciach, nakoľko 

sme v minulosti prispievali aj na iné cirkvi som túto žiadosť aj prijal  prosím aby ste sa 

vyjadrili aj vy. 

Alexander Nagy- nakoľko je to kultúrna pamiatka a zvelebíme tým obec ja som za tento 

návrh,  

Ivan Cerovský – súhlasím z návrhom  

Gabriel Fulop- súhlasím z návrhom  

 

 

K bodu 10 Prerokovanie budúcej obecnej zabíjačky a osláv 800 rokov od prvej zmienky 

o obci – termín , rozsah akcie, hostia a pod.    

Uznesenie č. 144/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje  : Termín osláv a obecnej zabíjačky – 1.5.2021 

 

Berie na vedomie: Spojenie akcií obecnej zabíjačky a osláv do jedného termínu 

 

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

Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           
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                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     1-   Ing. Peter Kovács 

 

Rozprava:  

Starosta obce: oboznámil poslancom o blížiacom sa termíne 800 rokov od prvej zmienky 

o obci na budúci rok , či spojiť to s obecnou zabíjačkou, a termín týchto akcií  

Roman Uhrin- ja navrhujem tieto akcie spojiť do jednej  

Ivan Cerovský – ja tiež navrhujem spojiť do jednej akcie  

Alexander Nagy – musíme si povedať na akej úrovni to chceme mať koľko hostí chceme 

pozvať, a keď chceme tie akcie spojiť bude to vyžadovať dôkladnú prípravu  

Starosta obce – mali by sme dostať od BBSK cca 5. Tis. Eur na túto akciu , ja by som mal 

takú predstavu že by to mohlo byť ako keď je zabíjačka , plus ekumenickú omšu,  

Alexander Nagy- navrhujem zvážiť odhalenie pamätnej tabule, odovzdať pamätné listy 

obyvateľom, ktorý sa pričinili o rozvoj obce,  bývalí učitelia, starostovia, poslanci a pod. ešte 

zvážiť počet, vystúpenie folklórnych súborov, pozvať predstaviteľov mesta a okolitých obci,  

Starosta obce – zabezpečiť slávnostný obed pre hostí, a občerstvenie niekde v stane na okraji 

námestia, akcia by prebiehala vonku  

Ivan Cerovský – pripraviť nejaký informačný leták prípadne mapku akcie, prezenty a pod.   

Gabriel Fulop- navrhujem do budúceho rokovania zistit kto boli poslanci v obci a urobiť taký 

zoznam  

Alexander Nagy – navrhujem pripraviť zoznam hostí, podľa ktorého by sme zhruba vedeli 

počet, a pripraviť si návrhy na kultúrny program  

Roman Uhrin- kultúrny program bohatší a hlavne dlhší,  

 

 

K bodu 11 Prerokovanie správy z kontroly HK.  

Uznesenie č. 145/2020 :   
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 vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce za rok 2019.  

 

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

Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     1-   Ing. Peter Kovács 

 

Rozprava  

Gembická – predložila správu z kontroly vyúčtovania dotácií – poslanci bez pripomienok 

 

 

K bodu 12 Rôzne  - Prerokovanie zápis do kroniky na rok 2020 

Uznesenie č. 146/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie : Zápis do kroniky obce Rimavské Janovce za rok 2019  
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Hlasovanie:                      za:        6-  Ivan Cerovský, Gabriel Fülöp, , Stanislav Kuric, 

Alexander Nagy, Roman Uhrin, Peter Fülöp,            

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:     1-   Ing. Peter Kovács 

 

 

Rozprava:  

Starosta obce – predkladám zápis do kroniky, od p. Borošovej,  

 

K bodu 12 Rôzne  - Informácie:  

 

Starosta obce :požiadal poslancov o vyjadrenie – podľa  zákona už musíme si dať urobiť 

revízie na detské ihriská a multifunkčné ihriská – má význam ešte dať robiť na naše 

multifunkčné ihrisko revíziu .resp. certifikát?  

Ivan Cerovský – určite nie , neodporúčam už investovať do multifunkčného ihriska,  

Alexander Nagy – neodporúčam, radšej ho treba rozobrať  

Roman Uhrin- nemá význam investovať do ihriska – ešte sa môže niekomu niečo stať, nie je 

to bezpečné 

Alexander Nagy – budú sa realizovať vyplnenie výtlkov na Dolnom Močiari, po zime sú už 

veľmi hlboké,  

Alexander Nagy – stavebné povolenia sa na Močiari vydávajú ak áno či nie je potrebné 

stanovisko od elektrární, lebo je tam problém z elektrikou,  

Roman Uhrin- elektriku si každý rieši sám, - stavebník  

Starosta obce- stavebné povolenie nepodlieha zisťovaniu pripojenia elektriky, pripojenosť na 

elektriku má doriešiť majiteľ pozemkov čiže predávajúci nie obec,  

 

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:  

 

Roman Uhrin       ...............................................                                           

 

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


