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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 11/2016 Obce Rimavské 

Janovce  

konaného dňa 6.12.2016 
Prítomní:          Stanislav Krahulec, starosta obce 

                           Poslanci : Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin, Alexander Nagy, 
Ladislav Hajdú, Peter Fulop 

 

Neprítomní:  Tomáš Bozó,  

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

Občania: Edita Čuvajová 

PROGRAM : 

1. Program zasadnutia OZ.  

2. Schválenie overovateľov zápisnice  Gabriel Fulop, Ladislav Hajdu  

3. Kontrola plnenia uznesení .... 

4. Prerokovanie VZN č. 1/2017 o daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

5. Prerokovanie žiadosti o dotáciu na kostol 

6. Prerokovanie neuplatňovania programového rozpočtu na rok 2017  

7. Prerokovanie Stanoviska HK k rozpočtu obce na rok 2017 

8. Prerokovanie rozpočtu obce na rok 2017 

9. Prerokovanie prístrešku na dome smútku ,  

10. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku od Pálkováča a Borbáša.  

11. Prerokovanie správ z kontrol HK,  

12. Diskusia. 

13. Záver.  

  

 K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné. 

 

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

Uznesenie č.77/2016 
Overovatelia zápisnice:  Gabriel Fulop, Ladislav Hajdú 

Zapisovateľ:                    Roman Uhrin 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A. S ch v a ľ u j e . 

program rokovania   a overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Hlasovanie:  

 za: 6- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin,  Alexander Nagy, Ladislav Hajdú , Peter 

Fulop, 

proti :                                     0                        

zdržal sa:                                0                  

neprítomní pri hlasovaní:   1-     Tomáš Bozo,  

K bodu 3  kontrola plnenia uznesení   

Uznesenie č.78/2016 
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Overovatelia zápisnice:  Ivan Cerovský, Peter Fulop 

Zapisovateľ:                    Roman Uhrin 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A. Berie na vedomie: 

pokladňa za mesiac november  predložená,  v elektronickej podobe 

Hlasovanie:   

za: 6- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin,  Alexander Nagy, Ladislav Hajdú , Peter 

Fulop, 

proti :                                     0                        

zdržal sa:                                0                  

neprítomní pri hlasovaní:   1-     Tomáš Bozo,  

 

K bodu 4. Prerokovanie Návrhu VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálny odpad a drobná stavebný odpad a poplatok za SAT  na území  obce Rimavské 

Janovce 

Uznesenie č. 79/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  
VZN č. 1/2017 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálny odpad  

a drobný stavebný odpad a poplatok za SAT na území obce Rimavské Janovce  po 

pozmeňujúcich návrhoch / daň za ornu pôdu a TTP ostáva pôvodná, Pes 2.-, KO 10.-, 

Nevýherný automat – 35.-Eur KO v záhradkárskych osadách 7.-Eur , Ko pre 

podnikateľov na 1 kupu- 50.-Eur/  

Hlasovanie:   

za: 6- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin,  Alexander Nagy, Ladislav Hajdú , Peter 
Fulop 

proti :  1 - Alexander Nagy                        

zdržal sa:    0                  

neprítomní pri hlasovaní:   1-     Tomáš Bozo,  

 

K bodu 5 prerokovanie žiadosti o dotáciu na rímskokatolícky kostol na reštaurovanie 

západného krídla Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa  

Uznesenie č. 80/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre reštaurovanie západného priečelia 

Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krastitela v Rimavských Janovciach  vo výške 500.-

Eur  

Hlasovanie:  

 za: 6- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin,  Alexander Nagy, Ladislav Hajdú , Peter 
Fulop, 

                                         proti :                                     0                        

zdržal sa:                                0                  
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neprítomní pri hlasovaní:   1-     Tomáš Bozo,  

K bodu 6. Prerokovanie neuplatňovania programového rozpočtu na rok 2017 

Uznesenie č. 81/2016  
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  
Na základe § 4 odst. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy – neuplatňovanie programového rozpočtu obce Rimavské Janovce na rok 2017. 

 

Hlasovanie:   

za: 6- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin,  Alexander Nagy, Ladislav Hajdú , Peter 
Fulop, 

                                         proti :                                     0                        

zdržal sa:                                0                  

neprítomní pri hlasovaní:   1-     Tomáš Bozo,  

 

 

K bodu 7. Prerokovanie stanoviska  HK k rozpočtu obce na rok 2017 

Uznesenie č. 82/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . Berie na vedomie:  
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2017 

 

Hlasovanie:  

 za: 6- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin,  Alexander Nagy, Ladislav Hajdú , Peter 
Fulop, 

                                         proti :                                     0                        

zdržal sa:                                0                  

neprítomní pri hlasovaní:   1-     Tomáš Bozo,  

 

 

K bodu 8. Prerokovanie návrhu  rozpočtu obce na rok 2017 

Uznesenie č. 83/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e :  
Rozpočet obce na rok 2017 / položky / – podľa predloženého návrhu  / príloha 2/ 

 
Hlasovanie:   

za: 6- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin,  Alexander Nagy, Ladislav Hajdú , Peter 

Fulop  

proti : 0                        

zdržal sa:  0                 

neprítomní pri hlasovaní:   1- Tomáš Bozo,  
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K bodu 9. Prerokovanie  prístrešku na dome smútku v RJ  

Uznesenie č. 84/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e :  
Predložený návrh na prístrešok na dom smútku  
Hlasovanie:   

za: 6- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin,  Alexander Nagy, Ladislav Hajdú , Peter 

Fulop  

proti : 0                        

zdržal sa:  0                 

neprítomní pri hlasovaní:   1- Tomáš Bozo 

 

K bodu 10. Prerokovanie  žiadosti o odkúpenie pozemku na LV 457, parcela č. 461/59 vo 

výmere 161m2 – cesta pre Z. Fulop na Novej ulici  

Uznesenie č. 85/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e :  
Odkúpenie pozemku obcou od p. Pálkováča , p. Palkováčovej a p. Borbáša / parcela č. 

461/59 výmera 161m2 , LV 457, v katastrálnom území Rimavské Janovce/ za cenu 5.-

Eur/ m2.  
Hlasovanie:   

za: 6- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin,  Alexander Nagy, Ladislav Hajdú , Peter 

Fulop  

proti : 0                        

zdržal sa:  0                 

neprítomní pri hlasovaní:   1- Tomáš Bozo 

 

K bodu 11. Prerokovanie  správ HK  z kontrol 

Uznesenie č. 86/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . Berie na vedomie :  
Návrh správy z kontroly došlých a odoslaných faktúr,  

Správu z kontroly vývoja pohľadávok voči obci  - vývoj vymáhania nedoplatkov za rok 

2016 
Hlasovanie:   
za: 6- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin,  Alexander Nagy, Ladislav Hajdú , Peter 

Fulop  

proti : 0                        

zdržal sa:  0                 

neprítomní pri hlasovaní:   1- Tomáš Bozo 

K bodu 12 Diskusia:  

Gembická – rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, a podľa zákona 584/2004, odporúčam ho 
schváliť  

Nagy- príjem ku ČOV nízky . výdaj veľmi vysoký 
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Čuvajová – cena za vodu je určená regulačným úradom, robili sme  dohodu na p. Fulopa on 

bol dôchodca a teraz bude Marek ako zamestnanec, dohodári môžu byť už len 4 mesiace, 
a stroje sa veľmi kazia,  

Starosta obce- aj tento mesiac sme museli kúpiť dve čerpadlá do 1000.-Eur  

Čuvajová – prebytok čo vznikol vlani sme rozdelili 10% sme dali na rezervný fond a ostatné 

na peňažných fondoch, z tých budeme ku koncu roka vidieť a môžeme ťahať z tých na 

rekonštrukciu strechy, , každý rok začíname z nulou a nezapočítava sa prebytok do ďalšieho 

rozpočtu, je zostavený ako vyrovnaný, naplníme najskôr vždy bežný výdaj a ostatné čo ostane 
do kapitálového  rozpočtu 

Ku VZN -  Starosta  obce-  tieto naše dane sa nezvyšovali už 20 rokov, ale využívanie ciest aj 

poľných  ciest poľnohospodármi sa zintenzívnila, nie je snaha SHR k údržbe ciest 

a nepristupujú aktívne ku aktivitám v obci, neodstraňujú za sebou nečistoty  nám sa zvyšujú 

náklady na údržbu ciest – preto prichádzame s takýmto návrhom ,  

Cerovský -  obec udržuje poľné cesty  

Starosta obce – musel som ísť na katastrálny úrad dojednávať koho cesta bola zo 7m urobená 
na 25m,  

Cerovský- drevo vozia po poľných cestách a urobia veľké koľaje,  

Starosta obce- viac krát sa stalo že som ich musel vrátiť   

Cerovský – pár ľudí čo tu hospodári má platiť na všetkých  

Starosta obce- ale kto najviac ovplyvňuje cesty v našom katastri  

Cerovský – keby neboli poľnohospodári boli by poľné cesty zarastené, a vôbec by 

neexistovali,  

Starosta obce- tak to môžeme povedať aj o ľudoch keby sme neboli tak by ani miestne 

komunikácie neboli, , nehovorím že to je len jeden argument  sú poľné cesty, je ich viac, 

a pevne verím že ak sa zvýši prijem z daní tak nám pomôžete kam ich nasmerovať,  

Čuvajová – roky sa to nemenilo  

Cerovský – ale poľnohospododárom sa nezlepšila situácia,  

Čuvajová – v obci máme 1833 OP, a TTP – 6119ha, z toho celkový výmer by sa zvýšil o cca 
10. Tis, Eur ,  

Nagy- sme najlacnejší v pôdach v okolí, a pred 15 rokmi boli aké dotácie,  

Cerovský – také ako teraz , a tie peniaze budú určite poľnoh. chýbať,  

Starosta obce- všetko sa dá ale aj medzi Vami sú rozdielny ľudia niektorý nespolupracujú 

s obcou,  

Cerovský – tak 5 ľudí tu platiť ostatných  

Čuvajová – sme k nim ústretový nenaháňame ich čakáme kým dostanú dotácie aby si stihli 
vyplatiť, neposielali sme im ani výzvy,  

Starosta obce- na chod a rozvoj obce, ked som sem prišiel tak som musel rýchlo robiť 

splátkové kalendáre na plyn a energiu, takže bolo všelijako, ale pomaličky sa nám darí 
dodržiavať splatnosti,  

Cerovský – poľnoh. je v takom krízovom stave že asi v takom ešte nikdy nebolo, a nakoniec 

to speje k tomu že všetky pozemky bude mať jeden dán alebo nemec alebo Penta  a tomu 
môžeme zvyšovať dane,  

Nagy- koľko platíte za ha prenájom,  

Cerovský – bolo 60.-Eur teraz je aj 96.-Eur,  
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Ale boli od niektorých aj na 200 a ak mám dať 200.-Eur za nájom pôdy tak sa mi ani neoplatí 

na tom robiť  

Uhrin- najviac aú aj tak chránený poľnohosp.  Aké majú ostatný výmery v obci  

Čuvajová – Agroris – 399ha – OP, 395ha TTP, Roľnícka spol Bottovo- OP – 131 ha, TTP – 

77hs, Pigagro – 3ha OP, Palkováč – OP . 373,25ha, TTP – 152,9ha, Borbáš – OP – 26ha, 

SHR BOrbás – 131ha OP, 143 TTP,  

Nagy- aspoň pri vlastnej pôde by si mohli upraviť okraje pozemkov,  

Cerovský – ja to robím že si presmykujem  

Cerovský – navrhujem nechať dane za pôdu ako boli doteraz,  

Nagy- ked nezvýšime OP a TTP tak nezaťažujme dôchodcov a obyčajných ľudí zvyšovaním 
poplatkov, aj som potom proti zvyšovaniu,  

Uhrin – pes je dobrý nápad, ale postihneme zase len tých čo priznaju psíka,  

Fulop G. ja navrhujem len 3.-Eurá  

Fulop P.- ja by som navrhol 4.-Eurá  

Žiadosť na kostol -500.-Eur :  

Starosta obce- ja mám taký názor že o pamiatky by sa mal starať pamiatkový úrad teda štát,  

Cerovský – ale vlani sme im tiež dávali,  

Starosta obce- potrebuje ak ked im neposkytneme dotáciu tak vyjadrenie obce akékoľvek aby 

mohol žiadať  

Nagy- je to jediná pýcha našej obce , tak im treba pomôcť,  

Cerovský – môže aj menej dať,  

Uhrin- ked môžeme tak by sme ich mali podporiť,  

Ku kontrolám-  

Gembická HK – oboznámila poslancov o priebehu kontrol došlých faktúr, chýbajú nám 
objednávky, a dodacie listy,  

Starosta obce – ako obec ich vyzveme všetkých, školy aj škôlky aj firmy, že len kompletné 

faktúry s obj, a dodacími listami,  

Ku bodu 12 Záver:  

Starosta obce poďakoval za stretnutie a pozval všetkých  poslancov na obecnú kapustnicu 
22.12.2016 o 15tej hodine,  

 

Dňa 8.12.2016 v Rim. Janovciach                     ........................................................ 

                                                                                  Starosta obce – Stanislav Krahulec 

      

Zapísal Roman Uhrin                                               ......................................................... 

  Roman Uhrin  

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

Ladislav Hajdú  .................................................... 


