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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 7/2016 Obce Rimavské 

Janovce  

konaného dňa 15.8.2016 
Prítomní:          Stanislav Krahulec, starosta obce 

                           Poslanci : Tomáš Bozó, Ivan Cerovský,  Peter Fulop,  

                                            Roman Uhrin, , Alexander Nagy,. 

Neprítomní:  Ladislav Hajdú, Gabriel Fulop 

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

Občania: -0 

PROGRAM : 

1. Program zasadnutia OZ.  

2. Schválenie overovateľov zápisnice Tomáš Bozo, Roman Uhrin.  

3. Kontrola plnenia uznesení za predchádzajúce obdobie... 

4. Prerokovanie zmeny v rozpočte č III.  

5. Prerokovanie výmeny strešnej krytiny na KD z vlastných zdrojov 

6. Prerokovanie rekonštrukcie chodníkov v obci zámocká dlažba z vlastných zdrojov 

7. Prerokovanie úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií Jánošíky 

8. Prerokovanie zastrešenia obecného pódia 

9. Prerokovanie kúpy pozemku 

10. Prerokovanie organizovania OFF ROAD v Rim. Janovciach  

11. Prerokovanie cezhraničnej spolupráce z mestom Recsk v Maďarsku 

12. Prerokovanie linky na kompostovanie a výroby paliet.  

13. Prerokovanie plánu Hk na II polrok 2016 

14. Prerokovanie správ z kontrol HK.  

15. Diskusia. 

16. Záver.  

  

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ   otvoril Stanislav Krahulec, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

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

 

K bodu 1.2.  Schválenie programu a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  

Uznesenie č.42/2016 
Overovatelia zápisnice:   Roman Uhrin, Tomáš Bozó. 

Zapisovateľ:                    Ivan Cerovský 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A. S ch v a ľ u j e . 

program rokovania   a overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Hlasovanie:  za: 5- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 

Uhrin 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:      Gabriel Fulop, Ladislav Hajdú, 
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K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení  

Uznesenie č. 43/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . B e r i e   n a   v e d o m i e :  
Kontrolu plnenia uznesení  

Hlasovanie:  za: 5- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 

Uhrin 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:      Gabriel Fulop, Ladislav Hajdú, 

 

 

K bodu 4. Prerokovanie zmeny v rozpočte č, III  

Uznesenie č. 44/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  
Predloženú zmenu v rozpočte č. III / vid. príloha/  

Hlasovanie:  za: 5- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 

Uhrin 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:      Gabriel Fulop, Ladislav Hajdú, 

 

 

K bodu 5. Prerokovanie výmeny strešnej krytiny na KD z vlastných zdrojov  

Uznesenie č. 45/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . B e r i e   n a   v e d o m i e : 
- Strecha na kultúrnom dme je v havarijnom stave – je nutná oprava 

B. Ukladá starostovi obce: 

Doriešiť možnosť aj  zateplenia strechy,  

Prezistiť spoľahlivosť firmy na realizáciu projektu 

Prezistiť materiál – cenovú ponuku na plech – Trapez – ohľadom sklonu strechy.  

Hlasovanie:  za: 5- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 

Uhrin 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:      Gabriel Fulop, Ladislav Hajdú, 

 

K bodu 6. Prerokovanie rekonštrukcie chodníkov v obci z vlastných zdrojov zámkovovu 

dlažbou   

Uznesenie č. 46/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . B e r i e   n a   v e d o m i e:  
 Pripravovaný projekt rekonštrukcie chodníkov v obci.   
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B. Ukladá poslancom a starostovi obce :  
- Prezistiť možnosti  nápady realizácie tohto projektu, / spôsob, pracovné sily, 

trasy/  do roku 2017 

 

Hlasovanie:  za: 5- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 

Uhrin 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:      Gabriel Fulop, Ladislav Hajdú, 

 

K bodu 7. Prerokovanie úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií na Jánošíkoch.  

Uznesenie č. 47/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  
Uver na rekonštrukciu miestnych komunikácií Jánošíky vo výške 69.999.-Eur  

Hlasovanie:  za: 5- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 
Uhrin 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:      Gabriel Fulop, Ladislav Hajdú, 

 

 

K bodu 8. Prerokovanie zastrešenia obecného pódia  

Uznesenie č. 48/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . B e r i e   n a   v e d o m i e::  
Zaobstarania zastrešenia obecného pódia  - rozoberateľné, oceľovej konštrukcie 

z plachtou.  

Hlasovanie:  za: 5- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 

Uhrin 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:      Gabriel Fulop, Ladislav Hajdú, 

 

K bodu 9. Prerokovanie kúpy pozemku vedľa multifunkčného ihriska.   

Uznesenie č. 49/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . B e r i e   n a   v e d o m i e:  
Možnosť kúpy pozemku na parcele č. 412/1 výmera /1177m2/ a č. 412/2 výmera 

1556m2 na LV č. 308 

B  Ukladá starostovi obce:  

Vyrokovať cenu 1.-Euro za m2,  

Hlasovanie:  za: 5- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 

Uhrin 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    
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                                         neprítomní pri hlasovaní:      Gabriel Fulop, Ladislav Hajdú, 

 

K bodu 10. Prerokovanie organizovania OFF ROAD – 9.10.2016 v Rim. Janovciach .   

Uznesenie č. 50/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  
1. Zorganizovanie OFF ROAD 9.10.9.2016 na ihrisku a na obecnom pozemku pod 

Jánošíkmi  

2. Zapožičanie pódia a ozvučenia  na túto akciu  na vystúpenie kapely za 500.-Eur.  

Hlasovanie:  za: 5- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 

Uhrin 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:      Gabriel Fulop, Ladislav Hajdú, 

 

 

 

K bodu 11. Prerokovanie   cezhraničnej spolupráce z mestom Recsk v Maďarsku 

Uznesenie č. 51/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e 
cezhraničnú spoluprácu  z mestom Recsk v Maďarsku a následné podpísanie zmluvy z touto 

obcou.  

Hlasovanie:  za: 5- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 

Uhrin 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:      Gabriel Fulop, Ladislav Hajdú, 

 

K bodu 12. Prerokovanie    linky na kompostovanie a výrobu paliet.  

Uznesenie č. 52/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . B e r i e   n a   v e d o m i e:  
Možnosť zapojenia sa do výzvy na získanie fin. prostriedkov na linku na kompostovanie 

a výrobu paliet v obci.  

Hlasovanie:  za: 5- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 

Uhrin 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:      Gabriel Fulop, Ladislav Hajdú, 

 

 

 

K bodu 13. Prerokovanie    plánu kontrolnej činnosti  HK na II polrok 2016 

Uznesenie č. 53/2016 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e :  

Plán kontrolnej činnosti na II polrok 2016/ vid. Príloha /  

Hlasovanie:  za: 5- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 

Uhrin 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:      Gabriel Fulop, Ladislav Hajdú, 

 

K bodu 14. Prerokovanie    správ z kontrol HK 

Uznesenie č. 54/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . B e r i e   n a   v e d o m i e::  

Správu z kontrol: č. 5 kontrola plnenia uznesení prijatých na rokovaní oz za II polrok 2015 

Č. 6 kontrola pokladne na obecnom úrade za II polrok 2015 

Č. 6A kontrola pokladne v školskej jedálni za II polrok 2015.  

Hlasovanie:  za: 5- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 
Uhrin 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:      Gabriel Fulop, Ladislav Hajdú, 

 

K bodu15 – Diskusia: 

K výmene strešnej krytiny: Starosta obce: strecha na KD je už v havarijnom stave dnes ráno 

keď bola búrka museli sme podkladať lavór a vedrá lebo tak tieklo zo strechy,  mám 

predbežnú cenovú ponuku od jednej firmy na cenu cca 15000.- kde v cene je už aj odpratanie  

eternitu a naloženie novej strechy aj odkvapy.  

Cenovú ponuku nám chcel dať aj p. Bod z Jesenského, ktorý robil strechu na maďarskej škole 
ale nepodarilo sa mu dosiahnuť takú cenu.  

Uhrin- ak má strecha takýto sklon tak by mal byť trapezovitý plech inak bude zatekať,  

Cerovský- aj ja mám skúsenosti že ten trapez plech je lepší,  

Nagy – bolo by premyslieť či už nedáme aj zatepliť strechu aspoň sklenou vatou 

Uhrin- navrhoval by som znížiť strop aby sme toľko nemuseli vykurovať  

K OFF ROAD :  vystúpil p. Hoszzúréti – za organizátorou – chceli by sme využiť priestory 

na futbalovom ihrisku, a pozemok obce pod Jánošíkmi kde je mokraď už sme dohodnutý 

z Mirom Juhaniakom lebo prístup na pozemok je z jeho pozemku, máme naplánované pre ludí 

akcie aj v sobotu aj v piatok, vystúpenie kapely na piatok večer, zabezpečili sme sprievodný 

program na sobotu lukostreľbu, jazdy na koni, chceli by sme od obce len zabezpečenie pódia 

a ozvučenia pre kapelu na piatok večer.  

K rekonštrukcia chodníkov:  

Nagy – ale nie z foriem ale kúpiť dlažbu  

Starosta obce- treba porozmýšľať nad týmto projektom, začali by sme realizáciu z vlastných 

zdrojov až v roku 2017, len som chcel aby ste porozmýšlali kde by sme začali – nemusíme 

začať hned hlavnou ulicou, čím by sme to realizovali a kým, žiadali sme o dotáciu na chodník 
pre MRK ale len od Expressa po Bocian , v sume 18000.-Eur,  
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Cerovský- járky by ale ostali ako sú len vybetónovať obrubník a položiť zámkovú dlažbu,  

bolo by zakúpiť žabu na utláčanie 

Starosta obce- už sme zisťovali ceny, doteraz sme si požičiavali ale keď by sme to realizovali 
sami museli by sme mať vlastnú,  

K úveru na rk. MK Jánošíky:  

Starosta obce: už bolo stavebné konanie ale musíme prerobiť projekt aby sme nemuseli 

verejne obstarávať a dlho čakať na realizáciu, budeme mať cenu do 70000.-Eur 3 ponuky, 
a z banky požiadame úver len 69.999.-Eur, z OTP Banky okolo 3% úrok,  

K zastrešeniu obecného podia- starosta – plánoval so ho na pevno niekde osadit ale nám kde 

všade by zavadzalo, tak navrhujem rozkladacie z oceľovou konštrukciu a plachtou, len 
nestuhneme to už tento rok.  

K kúpe pozemku  máme možnosť kúpiť pozemok od p. Horváthovrj, vedľa multifun. Ihriska 

za cca 8000.-Eur, č parcely 412/1, 412/2, celk. Výmere 2733m2.  

Cerovský – to je vysoká cena, treba zjednať aká je výmera toľko eur,  

Cenu 1-.Eur/ 1m2 

Ku linke na kompostovanie -  bol tu prezentovať p. Nagy  že vie zabezpečiť len za 200 

žiadosť a 200.-Eur Verejné obstarávanie linku na kompostovanie trávy a následnú výrobu 

paliet pre záhradkárov, že by sme boli aj ziskový, treba na to 2-3 ľudí, dostali by sme traktor 
s nakladač,  

Cerovský – a kde je niečo podobné, kde by sme si mohli pozrieť ako to vyzerá,  popýtať sa či 

to oplatí , a komu by sme to predávali,  

Starosta obce- vo Velkých Dravciach to funguje pomerne dobre,  

Cerovský- na ceste na Jánošíky stojí už dávno auto a bráni mi v ceste traktorom 

Starosta obce- riešime to z pánom Farkašom, pošleme mu ešte aj výzvu na odpratanie auta,  

 

K bodu 16 – Záver: 

Starosta obce ukončil zasadnutie.   

 

Dňa 16.8.2016 v Rim. Janovciach                         ........................................................ 

 Starosta obce  

 

Dňa      16.8. 2016                      

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

 Ivan Cerovský 

 

  

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

Tomáš Bozó  .................................................... 


