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Zápisnica  
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

Obce Rimavské Janovce  zo dňa 13.3.2023. 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:  

 Poslanci : Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová, Ing. Peter Kovács, Alexander Nagy. Peter 

Fülöp    

Neprítomní: Tomáš Bozó, Stanislav Krahulec , 

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

  Návrh programu OZ:  
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia návrh programu. 

 
Rokovanie MZ  otvoril Roman Uhrin ,zástupca  starostu obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  5 a OZ je uznášania schopné. 

 

Uznesenie č. 40/4/2023 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje:  
 

1. Otvorenie a schválenie návrhu programu. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4.  Prerokovanie všeobecne záväzného nariadenia obce Rimavské Janovce č. 1/2023, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.3   

 5. Prerokovanie vyhodnotenia stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní 

Územného plánu obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.3 a prerokovanie Územného 

plánu obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.3,  podľa § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 

369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení), § 26 ods. 3 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(Stavebný zákon) 

6. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa  do 1 ročníka  

základných škôl v pôsobnosti obce Rimavské Janovce.  

7. Prerokovanie žiadosti od Opora G+N o dotáciu na rok 2023 na denný stacionár.   

8. Prerokovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2022 a správy z kontroly plnenia uznesení 

za II. Polrok 2022.  

9. Prerokovanie termínu a programu dní obce  

10.  Rôzne  

11 .  Záver.  
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Hlasovanie:                      za:        5-  , Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  Ing. Peter 

Kovács, Alexander Nagy, Peter  Fülöp 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    2-Tomáš Bozó, Stanislav Krahulec , 

Rozprava:  

Roman Uhrin  – predložil návrh programu na riadne rokovanie oz ,  

 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa  a overovateľov  zápisnice:  

 

Uznesenie č.  41/4/2023 :   
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 : Mgr. Beáta Fulopová , Alexander Nagy  

 

Hlasovanie:                      za:        5-  , Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  Ing. Peter 

Kovács, Alexander Nagy, Peter  Fülöp 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    2-Tomáš Bozó, Stanislav Krahulec 

Rozprava: 

Roman Uhrin  predložil návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení   

 

Uznesenie č.  42/2/2023 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

BERIE NA VEDOMIE:  
Pokladňa obce za mesiac  január a február   predložená v predpísanom formáte . 

Uznesenie č. 34/3/2023- schválená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Rimavské 

Janovce – zmluva bola podpísaná, zverejnená,  

Uznesenie 38/3/2023 – predloženie žiadosti o NNFP – Rozšírenie verejného vodovodu 

Rimavské Janovce, časť Dolný Močiar projektová dokumentácia – predložená  

 

Hlasovanie:                      za:        5-  , Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  Ing. Peter 

Kovács, Alexander Nagy, Peter  Fülöp 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    
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                                         neprítomní pri hlasovaní:    2-Tomáš Bozó, Stanislav Krahulec 

Rozprava: 

Gembická – predložila a oboznámila poslancov s plnením  uznesením  

 

K bodu 4. Prerokovanie zrušenia  uznesenia 352/2022 zo dňa 28.6.2022  všeobecne 

záväzného nariadenia obce Rimavské Janovce č. 3/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.3    

 

Uznesenie č.  43/4/2023 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Schvaľuje:  
Zrušenie uznesenia č. 352/2022 zo dňa 28.6.2022 - VZN obce Rimavské Janovce č. 3/2022, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Rimavské Janovce - Zmeny a 

doplnky č.3  z roku 2022 
 

Hlasovanie:                      za:        5-  , Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  Ing. Peter 

Kovács, Alexander Nagy, Peter  Fülöp 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    2-Tomáš Bozó, Stanislav Krahulec 

Rozprava: 

Uhrin- oboznámil poslancov z pripravovaným upo č. 3 kde sme vlani neschválili celú časť, je 

potrebné teraz schaliť upo 3 nanovo  

 

K bodu 4. Prerokovanie všeobecne záväzného nariadenia obce Rimavské Janovce č. 1/2023, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Rimavské Janovce - Zmeny a 

doplnky č.3    

 Uznesenie č.  44/4/2023 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

.   A.  schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavské Janovce č. 1/2023, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Územného plánu obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.3   

B.    odporúča   starostovi obce 

Vyhlásiť záväzné časti Územného plánu obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.3  

všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) a b) zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie:                      za:        5-  , Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  Ing. Peter 

Kovács, Alexander Nagy, Peter  Fülöp 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    
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                                         neprítomní pri hlasovaní:    2-Tomáš Bozó, Stanislav Krahulec 

Rozprava: 

Uhrin- územný plán č. 3 predkladáme upravenú šírku komunikácie na 9 m, táto časť upo 3 – 

sa týka rozšírenia od p. Cmoríka  

 

K bodu 5. Prerokovanie vyhodnotenia stanovísk a pripomienok uplatnených pri 

prerokovaní Územného plánu obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.3 

a prerokovanie Územného plánu obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.3,  podľa § 4 

ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom 

zriadení), § 26 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) 

 

 Uznesenie č.  45/4/2023 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

A. berie na vedomie 

Stanovisko Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru výstavby a bytovej politiky zn. 

OU-BB-OVBP1-2022/008805-002, zo dňa 22.02.2022   k Územnému plánu obce 

Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.3  . 

B. schvaľuje 

1. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Územného plánu 

obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.3   

2. Územný plán obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.3,  podľa § 4 ods. 3 písm. j) 

zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení), § 26 

ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (Stavebný zákon) 

C. Odporúča starostovi obce 

1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu Územného plánu obce Rimavské Janovce - Zmeny a 

doplnky č.3  a jeho uloženie na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, odbore výstavby a 

bytovej politiky, Obecnom úrade v Rimavských Janovciach a zaslať registračný list 

Územného plánu obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.3 spolu s kópiou uznesenia 

o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR. 

 
Hlasovanie:                      za:        5-  , Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  Ing. Peter 

Kovács, Alexander Nagy, Peter  Fülöp 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    2-Tomáš Bozó, Stanislav Krahulec 

 

Rozprava –  

Mgr. Beáta Fulopová – tento upo č. 3 sa týka len tej jednej časti – Močiar 4 a celú technickú 

infraštruktúru vybuduje žiadateľ t.j. p. Ing. Cmorík  

Alexander Nagy – chcem upozorniť na vybudovanie a financovanie technickej infraštruktúry 

na tejto časti je výlučne na vlastníkovi t.j. p.  Cmoríkovi, obec sa nebude podieľať na 

akýchkoľvek prácach.  
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K bodu 6. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa  do 1 ročníka  

základných škôl v pôsobnosti obce Rimavské Janovce.  

 Uznesenie č.  46/4/2023 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:   
VZN č. 2/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa  do 1 ročníka  základných škôl v pôsobnosti 

obce Rimavské Janovce.  

Hlasovanie:                      za:        5-  , Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  Ing. Peter 

Kovács, Alexander Nagy, Peter  Fülöp 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    2-Tomáš Bozó, Stanislav Krahulec 

Rozprava –  

Uhrin- predložil návrh VZN na zápis do školy, je to VZN obligatórne t.j. musíme ho mať, 

a umožniť deťom zápis do školy zriedených obcou.   

 

K bodu 7. Prerokovanie žiadosti od Opora G+N o dotáciu na rok 2023 na denný stacionár 

 Uznesenie č.  47/4/2023 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

Schvaľuje:   

žiadosť od Opora G+N o dotáciu na rok 2023 na denný stacionár  vo výške 120.-Eur na 

rok 2023  

Hlasovanie:                      za:        5-  , Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  Ing. Peter 

Kovács, Alexander Nagy, Peter  Fülöp 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    2-Tomáš Bozó, Stanislav Krahulec 

 

Rozprava –  

Uhrin- dostali sme žiadosť ako každý rok na dotáciu z rozpočtu na denný stacionár  OPORA 

G+N, kde jeden náš občan denne navštevuje,  

 

K bodu 8. Prerokovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2022 a správy z kontroly 

plnenia uznesení za II. Polrok 2022.  

Uznesenie č.  48/4/2023 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie:   

Správu o kontrolnej činnosti na rok 2022  

Správu z kontroly plnenia uznesení na II: polrok 2022  
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Hlasovanie:                      za:        5-  , Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  Ing. Peter 

Kovács, Alexander Nagy, Peter  Fülöp 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    2-Tomáš Bozó, Stanislav Krahulec 

 

Rozprava –  

Gembická predložila správu z kontroly,  

K bodu 9. Rôzne termínu a programu dní obce.   

Uznesenie č.  49/4/2023 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce 

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

 

Berie na vedomie:   

Termín 24.6.2023 

Hlasovanie:                      za:        5-  , Ivan Cerovský, Mgr. Beáta Fülöpová,  Ing. Peter 

Kovács, Alexander Nagy, Peter  Fülöp 

                                         proti :                                  0                           

                                         zdržal sa:                             0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:    2-Tomáš Bozó, Stanislav Krahulec 

 

Rozprava –  

Uhrin- predložil termín zabíjačky  s prípadným programom, ktorý je možné ešte meniť,  

Fulopová – súhlasím s usporiadaním dna obce  s termínom 24.6.2023 

Nagy- tiež súhlasím s usporiadaním dna obce  

 

 

Záver 

Na záver  poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:30 hod  

 

 

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

 

Dňa 16.3.2023                                      Roman Uhrin starosta obce ........................................ 

 

 

Overovatelia:  

 

 

 

Mgr. Beáta Fulopová           ...............................................      

                                      

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


