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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 10/2016 Obce Rimavské 

Janovce  

konaného dňa 4.11.2016 
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: -0 

 

PROGRAM : 

1. Program zasadnutia OZ.  

2. Schválenie overovateľov zápisnice  Cerovský Ivan, Peter Fulop  

3. Kontrola plnenia uznesení .... 

4. Prerokovanie žiadosti z organizácie Csemadok v RJ. 

5. Prerokovanie výstavby cyklochodníka  Rim. Janovce – Močiar v súvislosti s blížiacou sa 

výzvou na dotácie. 

6. Prerokovanie výstavby prístrešku na Dome smútku. 

7. Prerokovanie vytvorenia rezervného fondu na údržbu ČOV a zariadení splaškovej 

kanalizácie. 

8. Prerokovanie zmeny v rozpočte obce  č. 4/2016 za rok 2016.  

9. Prerokovanie správ  z kontrol HK.   

10. Prerokovanie žiadosti o zvýšenie dotácie na futbal o 1500.-Eur . 

11. Prerokovanie výmeny strešnej krytiny na kultúrnom dome.  

12. Prerokovanie odsúhlasenia daňovej pohľadávky na formu Lassex.  

13. Prerokovanie možnosti asfaltovania na dvore Mš a ZŠ zo školských prostriedkov.  

14. Diskusia. 

15. 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.65/2016 
Overovatelia zápisnice:  Ivan Cerovský, Peter Fulop 

Zapisovateľ:                    Roman Uhrin 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A. S ch v a ľ u j e . 

program rokovania   a overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
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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.66/2016 
Overovatelia zápisnice:  Ivan Cerovský, Peter Fulop 

Zapisovateľ:                    Roman Uhrin 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A. Berie na vedomie: 

pokladňa za mesiac október  predložená,  v elektronickej podobe 

Uznesenie 60/2016- uzavrieť zmluvu v firmou Soter Dach – firma neprišla podpísať zmluvu 

ani po písomnej výzve.  

Uznesenie 63/2016 uložilo starostovi obce vstúpiť do rokovania zo spoločnosťou Veolia/ 

StVps Rim. Sobota/  ohľadom zmeny správcu kanalizácie a ČOV v obci.  – rokovania práve 

prebiehajú 

-Uznesenie 64/2016 Starostovi obce – pripraviť projektovú dokumentáciu na prístrešok 

a dať prerokovať do OZ – v bode 6 budeme o tom hovoriť a mám aj náhľad tohto prístrešku  

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 žiadosti MO Csemadok o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 200.-Eur   

Uznesenie č. 67/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  
Žiadosť miestnej organizácií Csemadok o dotáciu vo výške 200.-Eur  

 

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 5 prerokovanie výstavby cyklochodníka  Rim, Janovce – Močiar v súvislosti 

s blížiacou sa výzvou na dotácie 

Uznesenie č. 68/2016  
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  
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Počkať z prácami na cyklotrase a zapojiť  sa do výzvy na získanie fin. prostriedkov.  

 

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 6 výstavby prístrešku na Dome smútku v obci  

Uznesenie č. 69/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . B e r i e   n a   v e d o m i e :  
- Náhľad na prístrešok na Dom smútku  

B. U k l a d á:  

Starostovi obce : zmeniť návrh prístrešku a to : - vpredu bez spustenia, zakryť dozadu aj 

lavičky,  a priniesť nový rozpočet 

 

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 vytvorenia rezervného fondu na údržbu ČOV a kanalizáciu v obci  

Uznesenie č. 70/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . B e r i e   n a   v e d o m i e :  
- Vytváranie rezervy na údržbu ČOV   

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 zmeny v rozpočte č. 4  za rok 2016  

Uznesenie č. 71 /2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  
Zmenu v rozpočte č. 4 za rok 2016 / príloha č. 1/  
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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 9 prerokovanie správ z kontroly HK  

Uznesenie č. 72 /2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . B e r i e   n a   v e d o m i e :  
Správu z kontroly na mieste správnosť platieb – kontrola výpisu z bankových účtoch.  

 

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 zvýšenie dotácie na Futbal o 1500.-Eur  

Uznesenie č. 73 /2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  
Žiadosť TJ Rimavské Janovce o zvýšenie dotácie na futbal na  rok 2016 o 1500.-Eur  .  

 

Hlasovanie:  za: 6- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin,  Alexander Nagy,  

Peter Fulop, 

                                         proti : 1 - Ladislav Hajdu                     

zdržal sa:                                0                  

neprítomní pri hlasovaní:   1-     Tomáš Bozo, 

 

K bodu 11 prerokovanie výmeny strešnej krytiny na kultúrnom  dome  

Uznesenie č. 74 /2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  
Druhú firmu v poradí  z verejného obstarávania – Miroslav Bod – Jesenské v sume 

16.510.-Eur na výmenu strešnej krytiny.  
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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 prerokovanie odsúhlasenia odpísania daňovej pohľadávky na firmu Lassex   

Uznesenie č. 75 /2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  

 
- Odpísanie daňovej pohľadávky  z účtovníctva f. Lassex  vo výške 5328,64.-Eur  

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

Hajdú , Peter 

            proti :                                     0                        

zdržal sa:                                0                  

neprítomní pri hlasovaní:   1-     Tomáš Bozo,  

 

K bodu 13 prerokovanie asfaltovania na dvore MS a ZS zo školských prostriedkov  

Uznesenie č. 76 /2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  
- Asfaltovanie na dvore MS a ZS vo výmere 390m2, z školských prostriedkov.  

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 14 – Diskusia:  

Starosta obce- ohľadom cyklotrasy či počkáme na výzvu kde budeme mať zahrnuté všetko 

alebo si dáme na jar valcovať, podľa predošlého zastupiteľstva som vravel že to do začiatku 

letných prázdnin bude hotové, ale keď je taká  možnosť sa zapojiť do výzvy.  

Cerovský – my nebudeme tu cestu používať  

Starosta obce- no ale ked prejde výzva tak aj tak to budeme robiť len na jeseň 2017.  

Cerovský – naposledy to upravovalo povodie hrona pre 5 rokmi,  

Nagy- navrhujem počkať na výzvu lebo to potom už bude aj s asfaltovaním  

Starosta obce- bolo to už vykolíkované len už niekto dal tie kolíky preč,  

Starosta obce – ohľadom Csemadoku, poslali nám žiadosť o dotáciu na 200.-Eur, nemajú 
dostatok peňazí lebo vlani zábava nebola , tento rok organizujú katarínsku zábavu 19.11.2016.  

Cerovský – tieto spoločenské organizácie kto dotuje, a či by nebolo reálnejšie prispieť na 

priamu akciu  



 

 6 

Nagy- majú 4 akcie do roka, je to jedna z aktívnejších organizácií v obci,  

Starosta obce- ja nie som proti sú vždy nápomocný, a fungujúce organizácie v obci su len 2-3,  

Starosta obce – prístrešok na dom smútku ,  Marek mi poslal návrh, je to len jeden pohľad,  

Fulop G. – neviem či by nebolo lepšie to nezrezať s predu, a urobiť to väčšie 

Cerovský – nebolo by to zatiahnúť ďalej do zadu  až za tie lavičky  

Nagy – bude to plech a drevené stĺpy? 

Starosta obce – áno drevo už máme musí vyschnúť a plech farebný, rozpočet je cca 3300.-

Eur,  

Fulop P. – keby to bolo trochu ďalej podané ?  

Uhrin R. – nebolo by zle ešte aj iné uhly pohľadov aby sme videli ako to vyzerá  

 

Starosta obce- rokoval som s Veoliou aj tak by  si do zmluvy dali že v prípade opráv a väčších  

havárií by sme realizovali z našich prostriedkov, zatiaľ viem že poplatky pre občanov by sa 

zvýšili, zatiaľ nemajú zmluvu zo žiadnou obcou len s mestami , a v rezervnom fonde máme 

nejaké fin. prostriedky, len aj tak by som chcel ešte nazbierať niečo v prípade nejakej 

poruchy,  

Nagy – je potrebné vytvoriť si na to rezervu, má to už svoje roky,  

Starosta obce- FK TJ Rim. Janovce  požiadali o navýšenie už schválenej dotácie o 1500.-Eur, 
z dôvodu registrovania všetkých hráčov, pribudli aj žiaci, cestovné a ich príprava,   

Hajdú – s týmito peniazmi čo máte musíte vyjsť my sme dakedy vyšli a ešte sme aj platili za 

hráča,  

Uhrin- teraz sme doniesli nových hráčov, zvýšili sa poplatky, registrácie sme museli urobiť aj 

reg. Preukazy sú za poplatky, a preregistrovávali sme hráčov, zvýšilo sa cestovné boli s me 

Sekerešovo, Lubenik, Jelšava  

Cerovský – a koľko máte divákov,  

Hajdú – nepoviem keby ste ešte mali výdavky na trenera ale ani tréningy nemáte  

Starosta obe- ale udržiavame ihrisko kosíme a takú hraciu plochu nám môžu len závidieť,  

Uhrin, - teraz sa hrá o tri kolá viac, a cca o 10 zápasov viac,  

A náklady sa navýšili o dorast,  

Nagy- ale futbal patrí medzi tri organizácie ktoré sú v RJ aktívne, do budúcna si priprav 
o koľko sa ti presne navýšia náklady, a ja by som im navýšil tú dotáciu,  

Cerovský – neviem či niekde funguje futbal bez tréningov a trénera,  

Starosta obce- v Jesenskom je platený tréner a majú aj tréningy a chodia  4 na tréning,  

Nagy – je to amatérsky futbal a si rád že vôbec niekto chodí  

Cerovský – koľko je hráčov z RJ a koľkých ľudí to zaujíma,  

Uhrin – 3  

Starosta obce- je to vlastne biznis pre rozhodcov a zväz  

Uhrin- sú tu chlapci, ktorý sú zapálený  

Starosta obce – ja som za to aby sa tu organizoval minifutbal  

Uhrin- ja už chcem dokončiť tento rok , ďalší rok uvidíme  

Starosta obce- keď už o tom hovoríme tak treba sa zamyslieť ako to bude s futbalom budúci 

rok , chcel by som aby sa tento ročník dohral, treba dokončiť ročník a rozhodnúť čo bude 
ďalej, ako a kedy sa ukončí,  

Nagy – aspoň tento rok už dokončime a potom sa stretnime sa a rozhodneme sa ako ďalej,  
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Hajdú – na 100% z týchto peňazí musíte výjsť ročne  

Starosta obce- ja každú sobotu idem , na ihrisko alebo ich veziem vlastným autom do 

Jesenského,  

Hajdú – ak chceš budúci rok Ti Roman Uhrin dokážem že sa z tých peňazí dá vyjsť  zoberiem 
futbal len kôli Tebe aby som Ti dokázal že sa to dá,  

Uhrin – ja nie som sponzor ani kúzelník ja investujem do futbalu viac ako peniaze svoj čas 

radšej by som mohol by s deťmi  

Hajdú – keď budú vo futbale cigáni futbal nebude fungovať 

Starosta obce- Laco robíš taký dojem že si tie peniaze dáva do vrecka, nezastávam sa ich , ale 
vieš sám dobré sa my obidvaja sme tu boli žiadať o zvýšenie dotácie a nebolo nm poskytnuté,    

Sám vieš aké ja tažke to robiť,  

Nagy či tak to musíme zaplatiť lebo keď nie tak dostanú pokutu 

Hajdú robil som futbal viem len si zastávam svoj názor 

Uhrin. Keď sa to nezaplatí zmrazia nám registráciu nebude sa dať hrať a budú to vyžadovať 

od FK ,  

Starosta obce- ohľadom výmeny strešnej krytiny, p. Šóter neprišiel podpísať zmluvu, bol som 

na životnom prostredia inak sa to nedá len takto, ale firma si prečítala podmienky pred tým 

s tým súhlasili a zmluvu neprišli podpísať,  

Nagy ,- ako budeme postupovať ďalej,  

Starosta obce- ďalší v poradí verejného obstarávania je Miroslav Bod z Jesenského  je to síce 
drahšie o 1500.-Eur,   

Obec plánuje pozemok odkúpiť od Borbáša, cestu na Novej ulici,  

Asfaltovanie pokračuje na Jánošíkoch,   

Sme prihlásený na kapustnicu v meste toho 16.12.2016, u nás budeme mať 22.12.2016 

kapustnicu,  

Mali sme haváriju v škôlke prasklo potrubie ale za prevádzky sme ho opravili, prišli sme na to 

tak že víkend odišlo 2 kubíky vody, porucha je odstránená len ešte budeme merať vodu aby 

sme zistili či niekde netečie.  

K bodu 15 – Záver:  

Starosta obce poďakoval za stretnutie a oboznámil poslancov že budúci mesiac na OZ 
budeme riešiť rozpočet obce .   

 

 

Dňa      11.11.2016 v Rim. Janovciach                     ........................................................ 

                                                                                  Starosta obce – Stanislav Krahulec 

 

Dňa       

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

  Roman Uhrin  

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ivan Cerovský  ................................................... 

 

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


