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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 12/2019  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 11.12.2019. 
___________________________________________________________________________ 

 

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 návrhu - Dodatku č. 1 ku  VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za TKO.  

5. Prerokovanie správy audítora z auditu obce za rok 2018.  

6. Prerokovanie neuplatňovania si programového rozpočtu obce, odborného stanoviska 

ku Návrhu rozpočtu na rok 2020 a prerokovanie návrh rozpočtu na rok 2020.  

7. Prerokovanie návrh plánu kontrolnej činnosti HK  na I. polrok 2020 . 

8. Prerokovanie správy z kontroly HK v obci.  

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. 100/2019 :   
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. 
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4. Prerokovanie návrhu - Dodatku č. 1 ku  VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za TKO.  

5. Prerokovanie správy audítora z auditu obce za rok 2018.  

6. Prerokovanie neuplatňovania si programového rozpočtu obce, odborného stanoviska 

ku Návrhu rozpočtu na rok 2020 a prerokovanie návrh rozpočtu na rok 2020.  

7. Prerokovanie návrh plánu kontrolnej činnosti HK  na I. polrok 2020 . 

8. Prerokovanie správy z kontroly HK v obci.  

9. Rôzne. 

10. 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 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

Uznesenie č. 101/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:  
Zapisovateľa : Ing. Peter Kovács  

Overovateľ zápisnice : Gabriel Fulop, 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. 102/2019 :   
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  november  

je predložené.  

Ku uzneseniu 91/2019 – A, z rokovania 8.10.2019 - Odstúpenie zmluvy z OTP Bankou 

Slovensko- prechod do Slovenskej sporiteľni – splnené   

 Ku uzneseniu 91/2019 – B,  z rokovania 8.10.2019 - Návratný finančný príspevok vo výške 

115 000.-Eur na refinancovanie úverov z OTP Banky Slovensko do Slovenskej sporiteľne, 

s fixáciou na 5 rokov vo výške 0,39%. – už zrealizované ukončené – splnené   

Uznesenie č. 97/2019 S  c h v a ľ u j e: Pripraviť návrh – dodatok ku VZN o miestnych 

daniach a poplatkoch za TKO na budúce rokovanie. – splnené  
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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 

 

 

K bodu 4   Prerokovanie návrhu Dodatok č. 1 ku VZN č. 1/2017 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  a poplatok za SAT 

na území obce Rimavské Janovce.  

Uznesenie č. 103/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce v súlade zo zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

A.  s c h v a ľ u j e: 

Dodatok č. 1 ku VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  a poplatok za SAT na území obce Rimavské Janovce.  

Zmena sa týka  poplatkov za TKO :  

Za fyzickú osobou a kalendárny rok 20.-Eur  

Podnikateľský subjekt  jeden rok a jednu kupu – 100.-Eur  

Za fyzickú osobou a kalendárny rok  žijúca na samote 4.-Eur  

Záhradkárska osada  na jeden rok 14.-Eur , naďalej platí 50% zľava  po preukázaní 

nároku na zľavu určenú vo VZN,  

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:  

Nagy – v súvislosti zo zaslaným návrhom rozpočtu na rok 2020  navrhujem schváliť ešte 

vyššie zvýšenie poplatku za TKo nakoľko aj po zvýšení budeme ešte v sklze cca 4000.-Eur  

Fulop  G. – ja navrhujem 100%  

Čuvajová – nebude to postačovať na vykrytie všetkých výdavkov,  

Kovács – aj ja navrhujem 100% nakoľko budúci rok opäť sa budú zvyšovať ceny za odvoz 

TKO   

Cerovský – budúci rok je potrebné opätovne prerokovať výšku poplatku a tiež navrhujem 

o 100%  

Starosta obce – vývoz sa bude stále navyšovať nakoľko nie je povolené zakladať nové 

skládky ale miera separácie sa bude zase prepočítavať až koncom februára,  100% 

navyšovanie je dosť drastické voči ľuďom ale je pravda, že  množstvo ton odvážaných z obci 

sa zvyšuje,  

 

 

K bodu 5. Správy od audítora z auditu obce za rok 2018.  

 Uznesenie č. 104/2019 :   

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 audítora za audit obce za rok 2018 
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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:  

Gembická – prečítala správu od audítora  určenú pre obecné zastupiteľstvo  

Čuvajová – audítorka nám vlastne vytýka množstvo pohľadávok ktoré máme za TKo, 

a kanalizáciu , účtovanie Drobného hmotného majetku  do 1700.-Eur a jeho zaradenie  

 

 

K bodu 6 Prerokovanie neuplatňovania si programového rozpočtu na rok 2020, 

prerokovanie odborného stanoviska  HK ku návrhu rozpočtu obce za rok 2020, 

prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021, 2022 

Uznesenie č. 105/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

A. Schvaľuje     :  

Neuplatňovanie programového rozpočtu obce na rok 2020  

B. Berie na vedomie :  

Odborné stanovisko HK ku návrhu rozpočtu na rok 2020  

C. Schvaľuje:  

Návrh rozpočtu na rok 2020,  podľa priloženej prílohy.  

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 –  predkladáme Vám takýto návrh rozpočtu , bol Vám zaslaný emialom, bol 

zverejnený  

Čuvajová – vychádzala som  trochu z nepriaznivých prognóz čo sa týka podielových daní  

zato príjem som dala len o 1000.-Eur vyšší –lebo ešte nám štát neoznámil presnú výšku,  

v tomto rozpočte je spracovaná zmena poplatkov TKO na 50% , pri schvaľovaní ZOU  

budeme prerokovávať zmenu aj čo sa týka poplatkov na 100%,  pri návrhu som zohľadnila aj 

navyšovanie platov vo verejnej správe, nevieme kedy nám odsúhlasia projekt TSP, nevieme 

ako  sa bude navyšovať elektrika a plyn,  

Nagy – ešte mám veľké výdavky na Kanalizáciu  

Čuvajová – tam sa v roku 2020 počíta z opravami a investíciami do rekonštrukcie a cenu  

určuje regulačný úrad,  

 

 

 

K bodu 7 Prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020  

Uznesenie č. 106/2019 :   
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. Schvaľuje     :  

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 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:  

Gembická – predložila návrh plánu, kde zohľadnila aj ostatné činnosti ktoré podľa zákona 

musí vykonávať počas roka  

K bodu 8 Prerokovanie správy z kontrolnej činnosti HK. 

Uznesenie č. 107/2019 :   
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 z kontrolnej činnosti  plnenia uznesení za I. 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 

 

Gembická : predložila správ z kontrolnej činnosti – je tam jedno uznesenie ktoré by sme mali 

prerokovať pri rokovaní rozpočtu , navrhujem sa k nemu vrátiť 

Starosta obce – oboznámil poslancov o prerokovanom uznesení ohľadom kúpy pozemkov 

cesty na Močiari,  

K bodu 8 Prerokovanie uznesenia č. 44/2019 upozornenie z kontroly plnenia uznesení  

Uznesenie č. 108/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

A. Neschvaľuje       :  

Kúpu pozemkov CKN v katastri obce Rimavské Janovce č. 6472/9 a 6745/3, nakoľko 

obec plánuje investičné akcie už dlhodobo  v  momentálnej situácii   nemá dostatok 

finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok 2020 na kúpu pozemkov.  

 

Hlasovanie:                      za : 0 

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

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

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 
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K bodu 9 Prerokovanie  návrhu na odmenu pre HK   

Uznesenie č. 108/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

A. Schvaľuje       :  

Obmenu pre Hlavného kontrolóra vo výške 209.-Eur jednorázovo .  

Hlasovanie:                      za : 0 

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

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

                                         zdržal sa:                                 0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

Rozprava:  

 

 

Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00 h. 

 

 

 

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

                          

 

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

                                                                                     starosta obce – Stanislav Krahulec 

 

Overovatelia:  

 

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

 

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


