
 

 1 

 

Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 9/2016 Obce Rimavské 

Janovce  

konaného dňa 7.10.2016 
Prítomní:          Stanislav Krahulec, starosta obce 

                           Poslanci : Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin, , Alexander Nagy, 

Neprítomní:  Ladislav Hajdú, Tomáš Bozó, Peter Fulop 

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

Občania: -0 

PROGRAM : 

1. Program zasadnutia OZ.  

2. Schválenie overovateľov zápisnice  Ladislav Hajdu, Roman Uhrin  

3. Kontrola plnenia uznesení .... 

4. Prerokovanie zmluvy na rekonštrukciu strechy na kultúrnom dome.  

5. Prerokovanie otázky odpadového hospodárstva – BRKO.  

6. Prerokovanie možnosti obchádzky ťažkých strojov cez námestie  

7. Prerokovanie zmeny správcu kanalizácie a ČOV v RJ 

8. Prerokovanie ozvučenia v dome smútku a nákupu digitálnej tabule v DS.  

9. Diskusia. 

10. Záver.  

 

 K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. 

 

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

Uznesenie č.58/2016 
Overovatelia zápisnice:   Gabriel Fulop, Roman Uhrin 

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: 4- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin, , Alexander Nagy                                                                

proti :                                     0                        

zdržal sa:                                0                  

neprítomní pri hlasovaní:   3-    Ladislav Hajdú, Peter Fulop, Tomáš Bozo,  

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení  

Uznesenie č. 59/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

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

Hlasovanie:  za: 4- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin, , Alexander Nagy                                                                

proti :                                     0                        

zdržal sa:                                0                  



 

 2 

neprítomní pri hlasovaní:    3-   Ladislav Hajdú, Peter Fulop, Tomáš Bozo,  

 

K bodu 4. Prerokovanie zmluvy na rekonštrukciu strechy na kultúrnom dome v RJ.  

Uznesenie č. 60/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  
Zmluvu z firmou Soter- Invest s.r.o., Jesenské v tomto znení. / Príloha č. 1/ 

 

Hlasovanie:  za: 4- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin, , Alexander Nagy                                                                

proti :                                     0                        

zdržal sa:                                0                  

neprítomní pri hlasovaní:    3-   Ladislav Hajdú, Peter Fulop, Tomáš Bozo,  

 

K bodu 5. Prerokovanie otázky odpadového hospodárstva v obci BRKO.   

Uznesenie č. 61/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  
Zabezpečenie VOK na zber biologického odpadu min. 2x ročne podľa záujmu 

občanov v sezóne.  

Hlasovanie:  za: 4- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin, , Alexander Nagy                                                                

proti :                                     0                        

zdržal sa:                                0                  

neprítomní pri hlasovaní:     3-  Ladislav Hajdú, Peter Fulop, Tomáš Bozo 

 

K bodu 6. Prerokovanie možnosti obchádzky ťažkých strojov cez námestie v RJ.  

Uznesenie č. 62/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . B e r i e  n a   v e d o m i e :  
- Nevie zabezpečiť obchádzku ťažkých strojov mino námestia  nakoľko pozemky 

vhodné na túto obchádzku sú v súkromnom vlastníctve.  

Hlasovanie:  za: 4- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin, , Alexander Nagy                                                                

proti :                                     0                        

zdržal sa:                                0                  

neprítomní pri hlasovaní:  3-      Ladislav Hajdú, Peter Fulop, Tomáš Bozo 

 

K bodu 7. Prerokovanie zmeny správcu kanalizácie a ČOV v RJ.   

Uznesenie č. 63/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . Ukladá  :  

Starostovi obce vstúpiť do rokovania zo spoločnosťou Veolia/ StVps Rim. Sobota/  ohľadom 

zmeny správcu kanalizácie a ČOV v obci.  

Hlasovanie:  za: 4- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin, , Alexander Nagy                                                                

proti :                                     0                        

zdržal sa:                                0                  
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neprítomní pri hlasovaní:   3-   Ladislav Hajdú, Peter Fulop, Tomáš Bozo 

 

K bodu 8. Prerokovanie ozvučenia v dome smútku a nákupu digitálnej tabule v DS 

a realizáciu prístrešku na Dome smútku   

Uznesenie č. 64/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e  :  

Nákup digitálnej tabule ozvučenia do Domu smútku v RJ.  

B: U k l a d á :  

Starostovi obce – pripraviť projektovú dokumentáciu na prístrešok a dať prerokovať do OZ 

 

Hlasovanie:  za: 4- Ivan Cerovský, Gabriel Fulop, Roman Uhrin, , Alexander Nagy                                                                
proti :                                     0                        

zdržal sa:                                0                  

neprítomní pri hlasovaní:      3-  Ladislav Hajdú, Peter Fulop, Tomáš Bozo 

 

K bodu 9 – Diskusia:  

Starosta obce- ku zmluve na rekonštrukciu strechy – ešte nie je podpísaná lebo chcem aby ste 

si ju aj Vy pozreli,  

Ohľadom BRKO- máme od občanov ohlasy ohľadom biologického odpadu  kedy 

zabezpečíme zber– aj sme zabezpečili jeden kontajner na ihrisku po dobu piatich dní, 

niekoľko krát sme vyhlásili v miestnom rozhlase, kontajner sa naplnil a vyniesli sme ho,  

Cerovský – zhruba koľko stojí jeden kontajner, či sa nám oplatí kúpiť, musel by tam pri tom 

niekto byť, museli by sme ohradiť priestor,  

Starosta obce- zvažoval som rôzne varianty – nákup kompostérov cca jeden kus stojí 40.-Eur, 

alebo prenájom nádob na tento druh odpadu, a zbierať každý druhý týždeň, alebo zabezpečiť 

VOK aspoň dva krát ročne,  

Fulop – nemyslím si že máme na to peniaze aby sme to zbierali každý týždeň, alebo kúpili 

kompostéry, skôr tie VOk zabezpečiť,  

Nagy- ja si myslím že nádoby do prenájmu by nám spoluobčania speňažili a nevážili by si že 

je to zadarmo,  

Uhrin – stačí ten kontajner na ihrisku ako bolo teraz a kto chce odnesie 

Starosta obce- prosím Ťa pán Cerovský je možné zabezpečiť obchádzku týchto strojov, Ty si 

SHR ty sa vyznáš v pôdach aj Ty tam máš pôdu  

Cerovský – v žiadnom prípade všetky možné pozemky sú výhradne súkromné a nikto nedá 

povolenie že môžeš chodiť cez jeho pozemok, ani ja.  

Nagy – jednak tam nie je cesta kade by sa dalo  

Cerovský – aj keby sa dalo tak na jednom možnom mieste je to tak zúžené že by tam traktor 

neprešiel,  a teraz len začne sezóna bude sa chodiť častejšie a ohľadom cyklotrasy kedy to 

bude dokončené 

Starosta obce- do začiatku letných prázdnin bude spojazdnená od stanice až po modrý most 

Rimavy, bude navezené hrubé kamenivo a utlačené,  

Nagy – tak my sme si domy pokúpili neskôr ako tu chodili traktory a nemôžeme chcieť od 

nich aby prestali chodiť traktormi 

Starosta obce- ohľadom kanalizácie a ČOV, všetko sa nám tam rozpadá z toho vzduchu  je to 

už dosť zničene, mali by sme to opraviť  a bolo mi poradené že môžeme dať do správy 

nejakej spoločnosti,  
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Cerovský – a ani nemáme už ľudí na prácu v ČOV,  

Starosta obce – a máme aj neplatičov na kanalizáciu a keby to mala v správe niekto iný tak by 

si to nemohli ľudia dovoliť , a stúpli nám aj náklady na prevádzku ČOV,  

Cerovský – je to ine ked Čov je vonku tak tam nie je také rozožratie,  

Uhrin. Teraz čo robia nove ČOV robia vonku len elektrika je skrytá pod strechou,  

Cerovský – by mal byť aspoň 5m  

Uhrin- mal by byť nad celou tou plochou pred  domom smútku lebo v lete je tam veľmi teplo 

Starosta obce – 4.2.2016 bude starostovský ples – srdečne Vás všetkých pozývam 

20.9.2016 sme podpísali zmluva s obcou Resck, ako cezhraničnú spoluprácu , boli sme u nich 

aj zo zástupcom p. Nagyom aj jednou pracovníčkou obecného úradu 

20.10.2016 organizujem pre dôchodcov  posedenie pre dôchodcov , pripravíme im obed 

darček a nejaký program,  

 

Dňa 13.10.2016 v Rim. Janovciach                         ........................................................ 

                                                                                  Starosta obce – Stanislav Krahulec 

 

Dňa      13.10.2016                     

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

 Ivan Cerovský 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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


