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Zápisnica  
z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 8/2016 Obce Rimavské 

Janovce  

konaného dňa 5.9.2016 
Prítomní:          Stanislav Krahulec, starosta obce 

                           Poslanci : Tomáš Bozó, Ivan Cerovský,  Peter Fulop, Gabriel Fulop,  

                                            Roman Uhrin, , Alexander Nagy,. 

Neprítomní:  Ladislav Hajdú,  

Ďalší prítomní: Ing. Michaela Gembická, hlavný kontrolór obce , predstavitelia firmy Soted 
Dach – p. Šoter a Varga. 

Občania: -0 

PROGRAM : 

1. Program zasadnutia OZ.  

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich období  

3. Prerokovanie rekonštrukcie strechy obecného úradu.  

4. Diskusia. 

5. 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.55/2016 
Overovatelia zápisnice:   Gabriel Fulop, Peter Fulop. 

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: 6- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 

Uhrin, Gabriel Fulop 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       Ladislav Hajdú, 

 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení  

Uznesenie č. 56/2016 
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: 6- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 

Uhrin, Gabriel Fulop 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    
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                                         neprítomní pri hlasovaní:       Ladislav Hajdú, 

 

 

K bodu 4. Prerokovanie rekonštrukcie strechy na kultúrnom dome v RJ 

Uznesenie č. 57/2016 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rimavské Janovce.   

A . S ch v a ľ u j e:  
Rekonštrukciu strechy na kultúrnom dome  v prevedení -  strešná krytina trapez 

 

Hlasovanie:  za: 6- Alexander Nagy, Tomáš Bozó, Ivan Cerovský, Peter. Fulop,  Roman 

Uhrin, Gabriel Fulop 

                                         proti :                                     0                           

                                         zdržal sa:                                0                    

                                         neprítomní pri hlasovaní:       Ladislav Hajdú, 

 

 

K bodu 5 – Diskusia:  

Starosta obce vyzval predstaviteľov firmy SOTER DACH aby vysvetlili prečo práve strešná 

krytina Gappa alebo plech alebo Trapez 

Šoter- predložili sme dva návrhy na strešné krytiny a to škridloplech ako aj Gappa strešná 

krytina. Po zmeraní sklonu strechy pred čím ste sa obávali sme zistili že sklon strechy je 

13,2stupňov, čo v žiadnom prípade neovplivní zatekanie strechy, výrobca predpisuje min. 

sklon 10stupňov čo vo Vašom prípade je dodržané. Záruka je od výrobcu na Gappu – 

15rokov, a trapez 10-15rokov, rozmer zadavaný od výrobcu je 457m2 nakoľko sa počíta už aj 

s prekrytím, Trapez by bol zase iný rozmer, a iná cena, dodanie je dvoch týždňov,  v cene sú 

aj odkvapy,  

Nagy- koľko  dní to bude trvať  

Šoter – cca 10 pracovných dní ak bude dobré počasie, a prebieha to tak že odkryje sa toľko 
koľko sa v ten deň zakryje.  

Menilo by sa latovanie hrady nie! 

Nagy- je ale nutné dať opraviť komín a aj latovanie v zadu  

Starosta obce ukončil diskusiu a vyzval poslancov na hlasovanie- za strešnú krytinu TRAPEZ.  

Starosta obce ukončil zasadnutie.   

 

Dňa 6.9.2016 v Rim. Janovciach                         ........................................................ 

 Starosta obce  

 

Dňa      6.9.2016                     

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

 Ivan Cerovský 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

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


