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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 9.3.2020. 
___________________________________________________________________________ 

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 ,   

 

  Návrh programu OZ 
1. Návrh programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .   

3.Kontrola plnenia uznesení  

4. Prerokovanie obecnej zabíjačky.  

5. Prerokovanie správy z kontroly hlavnej kontrolórky . 

6. Rôzne 

7. 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. 125/2020 :   
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 obecnej zabíjačky.  

5. Prerokovanie správy z kontroly hlavnej kontrolórky . 

6. Rôzne  

7. Záver. 

 

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

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

                                         proti :                                      0                           

                                         zdržal sa:                                 0                    



 

 2 

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

Rozprava:  

Starosta obce – predložil návrh programu  a navrhol tieto body na doplnenie.   

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu- doplnenie programu  

 

Uznesenie č. 126/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  

 
6. Rôzne  doplnenie – prerokovanie návrhu VZN č. 1/2020.  

 

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 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu- doplnenie programu  

 

Uznesenie č. 127/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  

 
6. Rôzne  doplnenie – prerokovanie petície za zachovanie ZS v Rim. Janovciach .  

 

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 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 128/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zapisovateľa : Peter Kovács   
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Overovateľ zápisnice : Alexander Nagy, Stanislav Kuric  

 

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. 129/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Uznesenie č. 124/2020 zo dňa 17.2.2020  

A: Schvaľuje: - odmietnutie dotácie  za podmienok že musíme uhradiť 20% DPH  + 5 % 

spoluúčasť / cca v sume 401. Tis. Eur / k projektu  -  Rimavské Janovce – Močiar Kanalizácia 

z dôvodu, že obec nemá v súčasnosti finančné prostriedky v tejto výške a prijatím úveru hrozí 

obci nútená správa.  – splnené bola zaslaná odpoved na Min.  

 

B: Ukladá : Vypracovať novú projektovú dokumentáciu na projekt :   Kanalizácia Rimavské 

Janovce  - Močiar, na terajší stav s vypracovaním kanalizačných prípojok už k jestvujúcim 

domom s čističkou na Močiari. Zabezpečiť  stavebné povolenie. – ešte sa neplní  

 

C: Schvaľuje : Vytvoriť osobitný účet – na projekt Kanalizácia RJ- Močiar – finančné 

prostriedky po ukončení roka – prebytok z hospodárenia / po odpočítaní 10%  rezervného 

fondu/ vložiť na tento osobitný účet – zabezpečiť tak financovanie neoprávnených výdavkov 

z projektu Kanalizácia Rimavské Janovce Močiar – 20 % DPH  a 5%  spoluúčasť na projekte.  

- Ešte sa neplní  

 

D: Schvaľuje: Obec dodávateľsky zabezpečí zvoz splaškov z Močiara do ČOV v obci :  

Podmienky :  

- Dovoz si občan z trvalým pobytom v obci bude hradiť sám, 

- Obec zdarma zabezpečí uloženie splaškov pre obyvateľov Močiara, ktorý majú trvalý 

pobyt v obci Rimavské Janovce  kde sú všetci prihlásený na  trvalý pobyt v obci 

Rimavské Janovce,    

- Občan, ktorý nie je prihlásený na trvalý pobyt v obci si bude hradiť všetko sám,  

Plnenie začína 16.3.2020.  

Uznesenie č. 118/2020 zo dňa 11.2.2020  

OZ uložilo starostovi obce - uzavrieť zmluvu o poskytovaní finančného príspevku  za 

poskytnuté sociálne služby a všetky príslušné úkony . – plní sa  

 

Uznesenie č. 120/2020 zo dňa 11.2.2020 

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

Janovce, zverejniť,  zabezpečiť úhradu fin. prostriedkov – čiastočne splnené – ku úhrade fin. 

ešte nedošlo.  

 

Predložená pokladňa a pokladničné doklady za mesiac február - splnené 

 

K bodu 4 Prerokovanie obecnej zabíjačky   
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Uznesenie č. 130/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: Berie na vedomie : - prebiehajúce prípravy obecnej zabíjačky  

 

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 program ešte nemáme zabezpečený ani ošípané som nerezervoval, ale keď sme 

mali starostovský ples tak nám prisľúbila účasť  spevácka skupina z obce Recsk. V priemere 

je účinkujúcich 100 a pomáhajúcich 60,  

Alexander Nagy – navrhujem počkať ešte aspoň 2 týždne, ako sa situácia ustáli, program ale 

navrhujem už predbežne zajednať,  

Gabriel Fulop- začiatkom apríla aj tak zasadáme tak potom sa uvidí,  

Ivan Cerovský – navrhujem ešte počkať uvidí sa začiatkom apríla,  

 

K bodu 5 Prerokovanie správy z kontroly HK.    

Uznesenie č. 131/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

A: Berie na vedomie – správy z kontroly plnenia uznesení prijatých na rokovaniach 

obecného zastupiteľstva za II. polrok 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 Michaela predložila správu z kontroly plnenia uznesení, správa bola zaslaná aj 

emailom, bez pripomienok  

 

K bodu 6 Rôzne – prerokovanie návrhu VZN č. 1/2020 o mieste a čase zápisu detí do 1. 

ročníka základných škôl v pôsobnosti obce Rimavské Janovce .    

Uznesenie č. 132/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje: VZN č. 1/2020  o mieste a čase zápisu detí do 1. Ročníka základných škôl 

v pôsobnosti obce Rimavské Janovce .    
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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 – oboznámil poslancov z návrhom VZN, zápis bude od 1.4.- 30.4.2020.  

 

K bodu 6 Rôzne – prerokovanie petície od rodičov detí  za zachovanie základnej školy 

v Rimavských Janovciach     

Uznesenie č. 133/2020 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie : petíciu za zachovanie základnej školy v Rimavských Janovciach 

 

OZ opätovne prerokovalo vyradenie  základnej školy v Rimavských Janovciach  zo siete škôl 

ku 31.8.2020 a naďalej trvá na platnosti uznesenia č. 114/2019 zo dňa 7.1.2020.  

 

Rozprava:  

Starosta obce – oboznámil poslancov o petícií o zachovaní základnej školy , ktorú priniesli 

nespokojní rodičia tejto školy, podpísaný v počte 8, táto petícia nesplňa charakter petície.  

Následne nato sme urobili zoznam detí, ktoré by pripadali do úvahy a išli sme osobne za nimi 

sa informovať – tak 4 deti sú iste lebo pokračujú v povinnej školskej dochádzke a ďalšie sú 

prisľúbene v počte 4. Po finančnej analýze sme dospeli k záveru že 8 detí nepokryje fin. 

Výdavky ani na mzdy učiteľa na kalendárny rok, aby bol reálny chod školy potrebovali by 

sme 12 deti  

Ivan Cerovský – my sme zriaďovateľ my rozhodujeme  

Peter Kovács- nemali by sme sa rozhodnúť inak ako pred tým, ako sme sa rozhodli  

Gabriel Fulop – 7 detí je vlastne istých  

Alexander Nagy – dobre urobíme pre tie deti ked ich pošleme do RS  

Starosta obce – sú tam v tom zozname aj deti z Močiara ale tie sme ani neoslovili pretože 

bližšie majú do RS ,  

Ivan Cerovský  - nástupom novej vlády sa môže stať že táto škola  sa zruší  

Roman Uhrin- som za zrušenie  

Peter Kovács- som za zrušenie   

Starosta obce – ešte môžeme počítať  s detmi z Pavloviec  

Gabriel Fulop- oboznámil o priebehu rokovania na Rade školy, prítomný rodičia boli proti 

zrušeniu školy nakoľko je tu individuálny prístup  je to blízko, hnevali sa na jedneho rodiča 

ktorý pred nedávnom zobral dve deti z tejto školy že im len poškodil,   

Roman Uhrin- k by sa jednalo o jednorázový pokles detí tak neuvažujem o zrušení ale ak je to 

dlhodobý trend tak si nemyslím že je správne pokračovať z 4 deťmi v škole,  

Starosta obce –niektoré deti pri nástupe nevedia po slovensky a nastúpia do slovenskej školy, 

hovoria po maďarsky a potom tá výučba je veľmi náročná, keď by bolo 12 deti tak by sme 

mohli zmeniť už platne uznesenie, žiaľ nie sú .  

 

K bodu 6 Rôzne-  
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Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Ocenil ich snahu hľadať 

riešenia a zdôraznil že mu je veľmi ľúto že nemôžeme sa pustiť do realizácie kanalizácie  

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00 h. 

 

Zapísal: Ing. Peter Kovács      ................ 

                          

 

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

                                                                                     starosta obce – Stanislav Krahulec 

 

Overovatelia:  

 

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

 

Alexander Nagy      ............................................... 


