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1.

Príhovor starostu obce

Milí spoluobčania Rimavských Janoviec!
Využívam túto príležitosť, aby som poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej
kultúrneho i duchovného života.
Veď to, čo má nás v tejto chvíli potešiť, je pravda , že „ smieme začať
znova“. Pretože aj vyrieknuté slová, či vykonané skutky nezmeníme, môžeme
zmeniť ich obsah. Sme totiž ľudia z tela, ale aj z duše. A tak život, ktorý máme
pred sebou môžeme a smieme žiť lepšie a môžeme pretvárať našu minulosť
v krajší a lepší život v prítomnosti každého nového dňa.

Milí Janovčania!
Želám a prajem Vám viac krajších dní, viac lásky, viac hojnosti a radosti,
pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom ako aj v osobnom živote. Prajem
Vám, aby ste vo svojich životoch mali ľudí, ktorí Vám povedia, že Vás majú
radi a že ste pre nich dôležití. Prajem Vám, aby ste mali rodinu, ktorá Vám
bude útočišťom, aby ste mali susedov, ktorí Vám radi pomôžu a priateľov,
ktorí aj bez slova vedia čo Vás teší, či trápi.
Prajem Vám požehnaný, štedrý a pokojný rok 2017.

Stanislav Krahulec
starosta obce
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2. Obyvateľstvo
Obec Rimavské Janovce k 31.12.2016 mal 1 324 obyvateľov.
Z toho 653 mužov a 671 žien.
Prihlásených obyvateľov k trvalému pobytu v roku 2016 bolo 19 .
Odhlásených z trvalého pobytu bolo 23 obyvateľov.
Narodilo sa 13 detí.
Zomrelo 7 obyvateľov našej obce.
Veková kategória obyvateľov :
 deti do 15 rokov ........................................ 234
 mládež od 15 – do 18 rokov ...................... 61
 obyvatelia nad 65 rokov života .................. 152
z toho 65 mužov a 87 žien.
Dve najstaršie obyvateľky našej obce sa v roku 2016 dožili 93 rokov a najstarší obyvateľ sa
dožil 89 rokov.
Počet obyvateľov podľa osád :





Obec Rimavské Janovce ………… 1092
Jánošíky …………………………. 106
Močiar …………………………
90
Pustatina Ilona – Petruš …………..
36

V roku 2016 bolo uzatvorených 8 manželstiev a 2 manželstvá boli rozvedené.
Edita Čuvajová

3. Samospráva obce
Zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva sa konali, tak ako to bolo aj v minulom
období, každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hodine a všetky boli verejné. V prípade nutnosti
operatívneho riešenia daných okolností sa poslanci zišli aj mimo stanovených termínov.
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva / ďalej len OZ / v roku 2016 sa konalo dňa
9.2.2016, na ktorom bolo schválené :
 VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci
Rimavské Janovce
 odpredaj rodinného domu č. 168 hodného osobitného zreteľa za sumu 1500.- €, za
podmienky, že všetky náklady spojené s kúpou hradí žiadateľ a prevod nehnuteľnosti
sa uskutoční len po uhradení celej sumy a všetkých ostatných poplatkov v hotovosti
do pokladne obce
 plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016
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 možnosť zapojenia sa do výzvy na získanie finančných prostriedkov na zateplenie
kultúrneho domu a výmeny strešnej krytiny na kultúrnom dome
 prenájom KD a ostatných miestností a inventáru len tým osobám, ktoré nemajú voči
obci žiadne nedoplatky
 možnosť zapojenia sa do výzvy na získanie prostriedkov na odstránenie nelegálnej
skládky komunálneho odpadu na Jánošíkoch
OZ zobralo na vedomie:
 kontrolu plnenia uznesení
 kontrolu pokladne za mesiac 12/2015 a 01/2016
 správu z následnej finančnej kontroly č. 3/2015
 správu o kontrolnej činnosti HK Obce Rimavské Janovce za rok 2015
 vyúčtovanie Štefanskej zábavy.
Druhé zasadnutie OZ sa konalo dňa 7.3.2016 a schválilo:
 Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad
 tvorbu rezervného fondu obce
zobralo na vedomie:
 stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015
 správu HK z kontroly č.1/2016 – kontrola verejného obstarávania za rok 2015.
Tretie zasadnutie OZ sa konalo dňa 1.4.2016, na ktorom poslanci OZ
 schválili povinnosť spoločenských organizácií o odvedenie zisku pri obecnej zabíjačke
pre obec
 zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesení
 kontrola pokladne za mesiac marec 2015 bude predložená na ďalšom rokovaní.
Štvrté zasadnutie OZ sa konalo dňa 9.5.2016, na ktorom poslanci schválili
 zápis do kroniky obce za rok 2015
 zmenu rozpočtu obce č. II
 možnosť o zapojenie sa obce do výzvy na získanie financií na cyklotrasu na Močiar
OZ zobrali na vedomie
 kontrolu pokladne za mesiac marec a apríl 2016
 vyúčtovanie obecnej zabíjačky
 správu z kontroly HK - vyúčtovanie dotácií.
Piate OZ sa konalo dňa 6.6.2016, na ktorom schválili
 uskutočnenie verejného zhromaždenia obyvateľov MČ Jánošíky k možnosti zapojenia
sa do výzvy na výstavbu splaškovej kanalizácie, resp. asfaltovanie MK
 organizovanie memoriálu Júliusa Nôtu pod záštitou obce s dotáciou 200 euro
zobrali na vedomie
 kontrolu plnenia uznesení
 kontrolu pokladne obce za mesiac máj 2016.
V poradí šieste zasadnutie OZ sa konalo dňa 26.6.2015, ktoré
 schválilo asfaltovanie miestnych komunikácií na Jánošíkoch
 VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
na území obce Rimavské Janovce
 zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
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Siedme zasadnutie OZ sa konalo dňa 15.8.2015 ,na ktorom poslanci schválili
 predloženú zmenu rozpočtu č. III
 úver na asfaltovanie miestnych komunikácií na Jánošíkoch v sume 69.999,- €
 organizáciu OFF ROAD v termíne 9 - 10.9.2016
 cezhraničnú spoluprácu s obcou Recsk v Maďarsku
 plán kontroly na II. polrok 2016
zobrali na vedomie
 kontrolu plnenia uznesení
 havarijnú situáciu na streche kultúrneho domu, ktorá počas dažďov zateká a z toho
dôvodu je oprava strechy nutná ( OZ zaviazalo starostu na riešenie tejto situácie )
 možnosť kúpy pozemku vedľa multifunkčného ihriska (v súvislosti s kúpou uvedeného
pozemku poslanci OZ uložili starostovi úlohu, uskutočniť dohodu
kúpnej ceny
pozemku za 1.-euro/ m2)
 správu z vykonaných kontrol na obecnom úrade.
V poradí ôsme zasadnutie OZ sa konalo dňa 5.9.2016 a
 schválilo výmenu strešnej krytiny na kultúrnom dome, ktorá bude hradená z vlastných
zdrojov obce
 zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Deviate zasadnutie OZ zo dňa 7.10.2016 schválilo
 zmluvu na výmenu strešnej krytiny na KD
 zabezpečenie veľkoobjemového kontajneru na zber biologického odpadu minimálne
2x ročne
zobralo na vedomie
 žiadosť občana o obchádzku ťažkých strojov mimo námestia obce
(OZ v súčasnej dobe nevie vyriešiť túto otázku, nakoľko pozemky vhodné na
obchádzku sú v súkromnom vlastníctve).
Desiate zasadnutie OZ sa uskutočnilo dňa 4.11.2016 a schválilo
 žiadosť miestnej organizácie Csemadok o dotáciu
 zmenu rozpočtu obce č. IV
 asfaltovanie dvora základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským
( uvedené práce budú hradené z finančných prostriedkov poskytnutých pre školy)
 o odpis daňovej pohľadávky z účtovníctva firmy Lassex vo výške 5328.- €
 zvýšenie dotácie pre FK Rimavské Janovce
 druhú firmu v poradí z verejného obstarávania na výmenu strešnej krytiny KD,
nakoľko prvá firma odmietla podpísať zmluvu.
zobralo na vedomie
 kontrolu pokladne
 možnosť výstavby prístrešku ku domu smútku.
V poradí jedenáste a posledné zasadnutie OZ za rok 2016 sa konalo dňa 6.12.2016
a schválilo
 VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad,
drobný stavebný odpad a poplatok za SAT na území obce Rimavské Janovce po
pozmeňujúcich návrhoch
 žiadosť o finančný príspevok na reštaurovanie Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána
Krstiteľa v Rimavských Janovciach
 rozpočet obce na rok 2017
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 predložený plán výstavby prístrešku k domu smútku
zobralo na vedomie
 kontrolu uznesení
 stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2017
 návrh správy z kontroly došlých a odoslaných faktúr
 správu z kontroly vývoja pohľadávok voči obci - vývoj vymáhania nedoplatkov za rok
2016.
Zasadnutia OZ sú vždy verejné a v niektorých prípadoch sa zasadnutí zúčastnili aj
občania našej obce a to v tých prípadoch, keď sa prejednávali záležitosti, ktoré sa ich priamo
dotýkali. V niektorých prípadoch sa občania zúčastnili na pozvanie, aby tak osobne
prezentovali svoj zámer.
Stanislav Krahulec

Aktivity obce
V roku 2016 obec znova vypracovala a podala projekt väčšieho rozsahu / rozpočet
77.000,- € / a ďalšie projekty menšieho rozsahu. Úspešný bol len projekt od poslancov BBSK
na kultúru a projekt na rekonštrukciu chodníka na ulici Cintorínskej od splnomocnenca vlády
SR pre rómske komunity.
Stanislav Krahulec

4.

Hospodárenie obce

Ekonomická a hospodárska činnosť obce sa riadi rozpočtom obce. Rozpočet na rok 2016
bol vypracovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 04.12.2015. Rozpočet sa
schvaľuje ako vyrovnaný, to znamená, že príjmy rozpočtu sa rovnajú výdavkom rozpočtu.
Výsledok rozpočtového hospodárenia je známy po účtovnej uzávierke roka a pri
vypracovaní a schvaľovaní záverečného účtu obce. Každý rok sa v mesiaci marec - apríl
predkladá pred Obecné zastupiteľstvo záverečný účet obce, kde sú výsledky hospodárenia.
Tieto výsledky majú vplyv aj na ďalšie hospodárenie obce v novom hospodárskom roku.
Jedná sa buď o prebytok hospodárenia, a OZ rozhodne o jeho ďalšom použití, ale môže ísť aj
o stratové hospodárenie a vtedy poslanci rozhodnú, ako sa schodok rozpočtu vyrovná.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015 bol prebytok vo výške 64.002,eur. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sa z prebytku obce vylučujú zostatky
finančných prostriedkov, ktoré nám boli účelovo poskytnuté a môžeme ich vyčerpať do konca
marca nasledujúceho roka.
K 31.12.2015 sme vykázali nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu na činnosť
školstva vo výške 8.675,83 eur. Tieto prostriedky sme zapojili do rozpočtu roku 2016 ako
prvá úprava schváleného rozpočtu na rok 2016. Prebytok rozpočtu z roku 2015 bol použitý
na dotovanie rezervného fondu v sume 6.500,- € a zostatok prebytku bol použitý do
peňažných fondov obce. Použitie prebytku bolo v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
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Rozpočet na rok 2016 bol 4 x upravovaný.
Prvá úprava rozpočtu bola 10.03.2016. Zmena sa týkala zapojenia nevyčerpaných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na školstvo do príjmovej a výdajovej časti rozpočtu.
Druhá úprava rozpočtu bola schválená dňa 9.5.2016. Úprava vyplynula s prijatia
finančných prostriedkov na zabezpečenie volieb a prijatia prostriedkov pre dobrovoľnú
požiarnu ochranu. Rozpočet sme upravovali v príjmovej a aj vo výdajovej časti. Okrem toho
sme zvyšovali výdajovú časť bežných výdavkov pri kanalizácii – tento zvýšený výdaj sme
korigovali s kapitálovými výdavkami.
Tretia úprava rozpočtu bola schválená dňa 16.8.2016. Okrem úpravy niektorých položiek
bežného výdaja sa schválilo čerpanie nového dlhodobého bankového úveru na realizáciu
rekonštrukcie miestnych komunikácií v časti Jánošíky vo výške 83 507,- eur.
Posledná, štvrtá úprava rozpočtu bola schválená dňa 7.11.2016 a jednalo sa o úpravu
v príjmovej a výdajovej časti o prostriedky, ktoré sme získali cez ÚPSVaR Rimavská Sobota
na základe dohody, na zamestnanie dlhodobo nezamestnaných občanov, navýšili sme príjem
a výdaj prostriedkov na osobitného príjemcu, upravili sme rozpočet o prostriedky, ktoré sme
získali z BBSK na kultúru a previedli sme zmeny v položkách, kde došlo k ich prekročeniu na
základe doterajších výsledkov hospodárenia.
Rekapitulácia schváleného rozpočtu na rok 2016 po úpravách
Položka
Suma v eurách
Celkové plánované príjmy rozpočtu
613.507,96
z toho príjmy zo ŠR - dotácie na školstvo vo výške
100.400,00
- dotácia na terénnu sociálnu prácu
25.000,00
- dotácia na aktivačnú činnosť
33.200,00
- dotácia na prenesený výkon v oblasti evidencie občanov, na
5.204,46
zabezpečenie volieb, ochrany životného prostredia a cestnej
dopravy vo výške a osobitný príjemca
- dotácia z BBSK na kultúrne podujatia v obci
1.300,00
- dotácia na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru
700,00
- dotácia na recykláciu odpadu
726,00
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na školstvo z minulého roku
8.675,83
Bežné príjmy obce
353.294,67
Príjem z predaja majetku- kapitálový príjem
1.500,00
Prijatie dlhodobého bankového úveru
83.507,00
Celkové plánované výdavky rozpočtu
613.507,96
z toho bežné výdavky na ktoré bola poskytnutá dotácia
175.206,29
bežné výdavky na zabezpečeniu chodu obce
310.175,00
kapitálové výdavky/ stavby ,rekonštrukcie ,investičné projekty /
110.126,67
finančné výdavkové operácie /splácanie úverov/
18.000,00
Výsledok hospodárenia za rok 2016 bude známy v mesiaci marec - apríl 2017.
Z doterajších výsledkov je možné predpokladať, že príjmy plánovaného rozpočtu budú
prekročené o 7 až 10 %. Výdavky budú prekročené o 12 - 15 % v dôsledku výmeny
strechy na kultúrnom dome, ktorú sme realizovali koncom roku.
Podrobnejší
prehľad o hospodárení obce je možné si pozrieť na stránke
www.registeruz.sk, kde sa nachádzajú koncoročné výkazy , je tam vypracovaná výročná
správa obce a tiež je zverejnený výsledok auditu ročných uzávierok.
Edita Čuvajová
ekonómka obce
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Kontrolná činnosť
V predchádzajúcom roku som svoju prácu začala podľa plánu kontrolnej činnosti na
prvý polrok 2016, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo na prvom rokovaní na začiatku
každého roka. Vypracovala som správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 a odborné
stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce za rok 2015. V prvom polroku som kontrolovala
verejné obstarávanie, vyúčtovanie dotácie za rok 2015 z rozpočtu obce, pokladničné doklady
na obecnom úrade a v školskej jedálni.
V druhom polroku kontroly boli zamerané na kontrolu došlých a odoslaných faktúr,
kontroly všetkých účtov a ku koncu roka samozrejme aj inventarizácia majetku a zásob
v školskej jedálni .
Okrem kontrol stanovených v plánoch kontrolnej činnosti som vypracovala stanovisko
k rozpočtu obce na rok 2017.
Ing. Michaela Gembická
hlavná kontrolórka obce

Národný projekt „ Terénna sociálna práca v obciach I “.
Terénna sociálna práca sa v Rimavských Janovciach začala vykonávať, rovnako ako
v uplynulých rokoch, na základe účasti v národnom projekte „Terénna sociálna práca
v obciach I“ realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR , vďaka podpore z
Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje. Časový rámec realizácie terénnej sociálnej práce v zapojených
subjektoch v rámci NPTSP I bol stanovený na obdobie r. 2016 - 2019.
Spolupráca obce s Implementačnou agentúrou MPSVR SR odzrkadľuje snahu na zlepšení
sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia
terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych
pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej
núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na
segregované a sociálne vylúčené komunity. Práca TSP/TP zahŕňa zvýšenie účasti najviac
znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na
trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexnú integráciu do
spoločnosti.
Služby sociálnych pracovníkov využilo v uplynulom roku v rozmedzí 200 až 300 občanov
obce. Z uvedených údajov aktuálny stav pevnej evidencie na základe poskytnutých intervencií
koncom decembra tvorilo 191 občanov. Služby poskytované sociálnymi pracovníkmi mali tak
informatívny charakter ako i charakter komplexnej starostlivosti, ošetrenie problémov
občanov v širšom ponímaní, tj. v oblastiach zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, financií,
bývania, zdravia, vzdelávania a sociálno – patologických javov. Na základe merateľných
ukazovateľov za uplynulé obdobie ( 4/2016 – 12/2016) bolo poskytnutých 1158 intervencií
zameraných na efektívne riešenie klientovej situácie v rôznych životných situáciách ako
nezamestnanosť, finančná zadlženosť, s tým súvisiaca asistencia pri vytvorení dohody na
postupnom splatení dlhu, komunikácia s vymáhajúcimi spoločnosťami, asistencia súvisiaca
s poberaním príspevkov sociálneho zabezpečenia, zvýšenie kvality bývania, predchádzanie
chorobnosti detí i dospelých, vedenie klientov k dodržiavaniu lekárom prepísanej
životosprávy a k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu a k zdraviu detí, riešenie otázok
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záškoláctva a sním súvisiace poskytovanie primeranej starostlivosti o maloletých, asistencia
pri umiestňovaní detí do osobnej starostlivosti, poradenstvo seniorom a ich rodinným
príslušníkom v súvislosti poberania invalidného, predčasného alebo starobného dôchodku,
asistencia pri posúdení odkázanosti na sociálne služby a umiestnení v DSS, atď... . Sociálni
pracovníci počas výkonu svojej práce spolupracovali s rôznymi inštitúciami ako UPSVR,
Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, exekútorské úrady, Okresný súd, Polícia, DeD,
DSS, materské, základné a stredné školy, odborní lekári a mnoho ďalších.
Služby poskytované sociálnymi pracovníkmi majú širokospektrálnu pôsobnosť a vyjadrujú
zmysel terénnej sociálnej práce, ktorým vlastne nie je skúmať dôvody takéhoto životného
rozpoloženia či odsudzovať, ale práve naopak, podávať pomocnú ruku, aby problémy
neprerástli ešte do väčších.
Mgr. Andrea Zsóriová Deáková
terénna sociálna pracovníčka

Zamestnanosť v našej obci:
Situácia v počte nezamestnaných a evidovaných občanov sa nemení (250) a pohybuje sa
na tej istej úrovni ako v predošlých rokoch.
Stanislav Krahulec

Štátna správa
Na obecnom úrade v roku 2016
 overilo sa 233 podpisov / o 29 podpisov viacej ako v predchádzajúcom roku /
 overilo sa 95 listín / o 6 menej ako v roku 2015/
Pre účely polície, súdu a exekúcie bolo vypracovaných
 57 posudkov / o 4 viacej ako v minulom roku /
 vydalo sa 8 rozhodnutí o súpisnom čísle.
Katarína Uhrinová
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5. Výstavba a zmeny charakteru obce v roku 2016
Aj v roku 2016 sme sa snažili vylepšiť, skrášliť a obnoviť našu obec v rôznych smeroch.
Uvádzame aspoň to najdôležitejšie:
 výmena strešnej krytiny na budove Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským
 dokončenie 2. etapy kladenia dlažby na cintoríne
 vysprávka miestnej komunikácie Močiar
 rekonštrukcia parkoviska pri cintoríne
 začala sa výstavba a realizácia oddychovej zóny na začiatku obce
 oprava fasády domu smútku
 asfaltovanie miestnej komunikácie Jánošíky
 asfaltovanie dvora základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským
 asfaltovanie miestnej komunikácie v obci
 zhotovenie kvetináčov do obce
 rekonštrukcia vodovodu v základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským
 rekonštrukcia budovy strechy potravín
 práca na stavebnom povolení splaškovej kanalizácie Močiar
 práca na stavebnom povolení „cyklotrasa“ Rimavské Janovce – Močiar
 projektová dokumentácia vodovodu na cintoríne – dolný Močiar
 vypílenie stromov na ulici Cintorínskej, v areály škôl a na Jánošíkoch
 výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome.
Stanislav Krahulec

6. Plány na rok 2017
Dúfame, že aj rok 2017 bude tak úspešný ako ten predchádzajúci a podarí sa nám splniť
napríklad aj tieto plány:











výmena okien na budove materskej školy
výstavba prístrešku pri dome smútku
rozšírenie vodovodu a chodníka v cintoríne
výstavba cyklochodníka Rimavské Janovce – Močiar
pokračovanie výstavby „oddychovej zóny“
vodovod dolný Močiar
splašková kanalizácia Močiar
projektová dokumentácia miestnej komunikácie Rimavské Janovce – Močiar
rozšírenie kamerového systému v obci a v miestnych častiach
rekonštrukcia 1. etapy chodníka na ulici Cintorínskej.
Stanislav Krahulec
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7. Školstvo
Počty žiakov v školskom roku 2016/2017
Škola
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Materská škola
Spolu:

školský rok 2016/2017
12
21
21
54

Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý rok v základnej škole
Základná škola Rimavské Janovce v roku 2016 postupovala podľa rozpracovanej
koncepcie výchovy a vzdelávania. Vychádzala z vnútorných podmienok a možnosti školy,
požiadaviek rodičov a dosiahnutej úrovne vzdelávania.
Škola s podporou obecného úradu vytvorila podmienky pre zlepšenie materiálno –
technických podmienok. Hoci je škola jednotriedna, má všetky
vymoženosti ako
plnoorganizovaná. Má 6 počítačových zostáv, do vlastníctva školy nám pribudla aj
integrovaná tabuľa s príslušenstvom. Týmto sa stáva vyučovanie pestrejšie, nakoľko internet
môžeme využívať aj počas výchovno-vzdelávacieho procesu. Dokúpili sme aj moderné
učebné pomôcky, ktoré zlepšujú výchovno – vzdelávací proces. V tomto školskom roku, za
pomoci obecného úradu sme vymenili starý, opotrebovaný šatník pre žiakov za moderný
a farebne zaujímavý.
Škola vytvárala podmienky pre školskú aj mimoškolskú činnosť žiakov zapájaním sa do
súťaží, spoluprácou s materskou školou na športových podujatiach. Na konci školského roka
zorganizovala školský výlet do Rimavskej Soboty s cieľom spoznávať históriu a kultúrne
bohatstvo mesta. Žiaci s finančnou pomocou obecného úradu navštívili v dome kultúry dve
divadelné predstavenia. Pre mnohých to bol dosiaľ jediný kultúrny zážitok tohto druhu.
V čase mimo vyučovania škola ponúkla žiakom organizovanú činnosť v záujmovom útvare
„ Knihovníček“ a „Dramatická tvorba“.
Počas priaznivého počasia žiaci využívajú multifunkčné ihrisko, kde sa hrajú, súťažia,
športujú. V popoludňajších hodinách sa žiaci pripravujú pod vedením p. Eleméra Berkiho na
futbalové súťaže. Problém je, keď prší alebo sneží. Veľmi by prospelo, ak by sa vybudovala
malá telocvičňa, ktorá by slúžila na športové využitie všetkých detí.
V škole je 12 žiakov 1.-3. ročníku . Tri žiačky ukončili vo 4.ročníku primárne vzdelávanie
a postúpili do ZŠ Hostinského do Rimavskej Soboty.
Až do konca školského roka pri všetkých činnostiach, pri výchovno-vzdelávacej práci nám
aktívne pomáhala pani Brigita Bohóová, ktorá v triede vytvárala dokonalú symbiózu,
nakoľko je aj občiankou obce Rimavské Janovce. Prácu v škole ukončila, pracuje v základnej
umeleckej škole.
PaedDr. Jana Punková
Riaditeľka ZŠ
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Školské a mimoškolské aktivity Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
v roku 2016
 Január
Netradičná hodina –dramatizácia rozprávky
 Február
Ferenczy István – výtvarná súťaž - Rimavská Sobota
 Marec
Recitačná súťaž v škole z básní Petőfiho
Spomienkový program k 15. marcu 1848 v reformovanom kostole
 Apríl
Deň otvorených dverí – zápis do prvého ročníka
 Máj
Program ku Dňu matiek v škole
Podunajská jar (vystúp. súb. školy, Csicsóka)
Tornaľa – postúpenie na celoslovenskú súťaž dramatických skupín
Ipolyi Arnold - súťaž v prednese ľudových rozprávok – Rimavská Sobota
Detský folklórny festival (vystúp. súb. školy, Csicsóka ) – Jesenské
Výtvarná súťaž Gy. Punku - Jesenské
 Jún
Podunajská jar – celoslovenská súťaž (vystúp. súb. školy, Csicsóka) – Dunajská Streda
– ocenenie v strieb. pásme
Detský úsmev (vystúp. súb. školy, Csicsóka) – Gem. Jablonec
 September
Škola v prírode - Kokava
 Október
Športovo-zábavná súťaž o pohár starostu – Jesenské
 November
Prezentácia programov skupín ocenených na celoslovenských súťažiach
(vystúpenie súboru školy, Csicsóka) - Gemerský Jablonec
 December
Vianočný program – v škole

Spolupráca s obcou sa prejavila nasledovne:
 pravidelná úprava školského dvora a záhradky
 práce, opravy v budove a mimo budovy školy
 rekonštrukcia strechy budovy školy
Zabezpečenie vhodných podmienok pre výchovno-vzdelávací proces a úspešnú spoluprácu
v mene našich žiakov ďakujem.
Mgr. Monika Tóthová
Riaditeľka ZŠ s vyuč. jaz. maď.
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Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý rok v MŠ
Materská škola v Rimavských Janovciach má jednu heterogénnu triedu. Školský rok
2016/2017 sme začali s počtom 21 detí. Z toho: 8 predškolákov, 3 – päťročné deti, 4 štvorročných a 6 – trojročných detí. Zamestnanci sa nemenili. Riaditeľka – Mgr. Tímea Főző
Oros, učiteľka – Mária Petrincová, upratovačka – Marcela Kováčová, vedúca ŠJ – Zuzana
Ďurianová, kuchárka – Marta Laliová.
Kalendárny rok 2016 sme začali prvou akciou a to karnevalom 27. januára. Vo februári
sme organizovali „Gemerský slávik“ na ktorej sa zúčastnili deti zo 5 materských škôl: MŠ
Šimonovce, MŠ Širkovce, MŠ Jesenské, MŠ Hodejov a MŠ Rimavské Janovce. Stretnutie
sme organizovali spolu so Spoločným školským úradom Jesenské. Stretnutie prebehlo vo
veľmi dobrej atmosfére. Vecné ceny a pohostenie nám zabezpečili Obecný úrad Rimavské
Janovce a sponzori. Oslávili sme sviatok Deň matiek s pekným programom. Pripravovali sme
sa na festival „Slniečko“ ale kvôli chorobe sme sa napokon nezúčastnili. MDD sme oslávili
športovými aktivitami na futbalovom ihrisku. Deťom sa veľmi páčili disciplíny ako skok do
diaľky, skákanie vo vreci, preskakovanie prekážok, hádzanie lopty na cieľ. Koniec školského
roka sme zavŕšili rozlúčkou s MŠ pekným programom a deti si odniesli prvé vysvedčenia
(osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania). V októbri sme mali besiedku pri
príležitosti mesiaca seniorov. V novembri sa v MŠ konalo divadelné predstavenie
„Muzikanti“, do ktorého sa zapojili aj deti. V tomto období nám asfaltovali spoločný dvor MŠ
a ZŠ. Spolu s rodičmi sme sa pripravovali na Halloween, vyrezávali sme tekvice. Kalendárny
rok 2016 sme ukončili s vianočnou besiedkou, na ktorom Mikuláš rozdával darčeky pre deti.
V budúcom roku je naplánovaná výmena okien na budove MŠ.
Ďakujeme za celoročnú podporu starostovi obce a obecnému úradu.
Mgr. Tímea Főző Oros
riaditeľka

Školská jedáleň
V pôsobnosti Obecného úradu v Rimavských Janovciach pracuje
jedálne, ktorá zahrňuje nasledovný počet stravníkov:





materská škola ................
základné školy ................
dôchodcovia ...................
zamestnanci ..................

prevádzka školskej

21 detí
33 detí
23
6.

V školskej jedálni pracuje vedúca jedálne, hlavná kuchárka a pomocná sila. Dôchodcom
prispieva obec sumou 0,59 € na osobu zo svojho rozpočtu na stravu a zabezpečuje pre nich aj
rozvoz domov. Možno konštatovať, že stravovanie v školskej jedálni žiakov základných škôl,
detí materskej školy a donáška stravy pre dôchodcov v našej obci plní poslanie garanta
racionálnej výživy detí a dospelých.
V školskej jedálni sme v jesenných mesiacoch robili rekonštrukciu vodovodného potrubia
za plnej prevádzky. Rekonštrukcia nemala na chod kuchyne žiadny dopad a plán sa splnil.
Prioritou v našej prevádzke je čistota a hygiena, preto je dôležité pravidelné monitorovanie
a včasné eliminovanie problémov.
Zuzana Ďurianová
vedúca jedálne
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8. Kultúrne podujatia v našej obci
Rok 2016 bol v našej obci bohatý na rôzne kultúrne a spoločenské udalosti.
Starostovský ples
Zástupcovia miest a obcí v okrese Rimavská Sobota usporiadali v našej obci 1.
Starostovský ples. Zúčastnilo sa ho približne 50 starostov so svojimi partnerkami, pozvanie
prijali aj zástupcovia štátnych organizácií, inštitúcií a združení.
V úvode plesu sa prítomným prihovoril predseda
Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu Peter
Mináč, primátor Tisovca, ktorý vyzdvihol hlavnú
myšlienku plesu, upevňovanie vzťahov medzi
zástupcami obcí, ale i podnikateľmi z regiónu.
„Dodáva nám to takú spoločnú silu, energiu, pretože
radi by sme využili aj zákon o pomoci zaostalým
regiónom. Musíme vytvoriť také projekty, ktoré sú v
záujme viacerých subjektov a nie je to len pre
jednotlivú obec,“ doplnil Mináč.
Ples sa niesol v príjemnej atmosfére, a ako skonštatoval jeden z organizátorov plesu, starosta
z Orávky Ján Lichanec, naša obec sa prípravy veľmi dobre zhostila a nasledujúci rok by
chceli ples znova zorganizovať u nás.

Obecná zabíjačka
Dňa 30.04.2016 sa po štvrtýkrát konala v našej obci obecná zabíjačka. Návštevníci mohli
od skorého rána sledovať priebeh pravej domácej zabíjačky a neskôr si mohli pochutnať na
chutných výrobkoch šikovných mäsiarov.
Do varenia boli zapojené spoločenské organizácie v obci. Okrem zabíjačkových špecialít,
ako klobásky, jaternice či obarovej slaninky, hostí potešil široký výber gulášov (bravčový,
baraní, fazuľový ale i z diviny) a tiež kapustnice.
Príjemnú atmosféru celého dňa dotvárali sprievodné programi, vystúpenie heligonkára Jara
Petrinca, Petra Laliho a Jána Berkiho, folklórnych súborov Háj a Új Gömör. Návštevníci si
mohli pozrieť prácu šikovných remeselníkov – rezbára Milana Porubiaka z Bottova a kováča
Sama Dovalu z Rimavskej Soboty.
Nezabudlo sa ani na najmenších, pre deti bola
nachystaná trampolína, nafukovací hrad a mohli si
zajazdiť na koníkoch. Mgr. Barnabáš Béreš pre deti i
dospelých predviedol ukážky streľby z luku ako aj
hádzanie bojovým nožom. Záujemcovia si pod jeho
dozorom mohli vyskúšať aj streľbu s lukom.
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V krátkosti Vám prinášame prehľad ďalších spoločenských akcií z našej obce
 Ples Matice Slovenskej
 Vatra k výročiu oslobodenia
 Vatra k 72. výročiu SNP (udalosť spestril spev Milana Matušku a hra na harmonike
pána Mariána Fajčíka, vystúpenie Barborky Luptákovej a Annamárii Nôtovej)
 V októbri - v mesiaci úcty k starším – sa konalo stretnutie so seniormi, kde bola
mimoriadna účasť. Program spestrili svojim vystúpením Barborka Luptáková, Veronika
Ďurianová, Csaba Farkaš, Peter Lali a Ján Berki
 V novembri sa výbornej účasti na Katarínskej zábave mohli potešiť organizátori z
CSEMADOKU
 Združenie za integráciu Rómov na Slovensku v novembri usporiadal festival tanca,
hudby a spevu „ PINDŽAREN AMEN“ - program bol na vysokej spoločenskej úrovni
 Naša obec sa zúčastnila aj súťaže vo varení kapustnice na Hlavnom námestí v Rimavskej
Sobote, ktorú každoročne usporiada organizácia Naša Sobota. Kapustnice hodnotili dve
poroty, neodborná (boli vybratý dobrovoľníci) a odborná. V neodbornej porote získala
naša obec 1. miesto
 V decembri sa konala návšteva Vianočných trhov v Budapešti, túto akciu zorganizovala
obec ako poďakovanie pre tým, ktorí svojou prácou prispeli k výbornej atmosfére na
obecnej zabíjačke.
Stanislav Krahulec

9.Cirkevný život
Katolícka cirkev
Vo farnosti Jesenské, do ktorej patrí aj filiálka Rimavské Janovce, som už presne 18
mesiacov. Za tento čas som spoznal mnohých ľudí aj v Rimavských Janovciach, ktorí ochotne
pomáhajú a vychádzajú s iniciatívami, počnúc Vami pán starosta, ako aj ostatnými ľuďmi.
Veľmi ma teší, že síce pomaly, ale predsa isto, sa dáva do poriadku kostol sv. Jána
Krstiteľa, ktorý je navštevovaný nielen veriacimi, ale aj náhodnými turistami. S Rimavskými
Janovcami ma spája aj vyučovanie náboženstva v základnej škole, vzťahy s pani riaditeľkou,
kuchárkou pani Laliovou, s obyvateľmi častí Jánošíky a Močiar. V cintoríne sú pochovaní aj
príbuzní niektorých našich kňazov, čo som tu za tento čas zistil (Svejkovskí, Štepanovskí,
Malčekoví, Lenkeyovci). Aj dedinu vidím ako perspektívnu, nakoľko je v bezprostrednom
susedstve s Rimavskou Sobotou.
Do nového roka želám Rimavským Janovciam veľa Božej milosti, aby ľudia boli ľuďmi v
tom pravom slova zmysle, a aby prispievali k príťažlivosti tejto obce v tomto regióne.
Kostolníčkou je viac ako tri desaťročia p. Fačková.
HEDr. Milan Kerdík
rímskokatolický kňaz
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Reformovaný cirkevný zbor
Reformovaný cirkevný zbor v Rimavských Janovciach aj v uplynulo roku pracoval
pod vedením farára Pána Bihari László Richárda, dvoch kurátorov Júliusa Pálkovácsa,
Ondreja Samu a presbyteriána.
Medzi hlavné priority boli zaradené akcie, ktoré zachovávajú ucelenosť a zabezpečujú
rozvoj našich objektov, za ktoré zodpovedáme.
Rád by som pripomenul jednu perličku, ktorá verím tomu, že sa považuje v dnešnej
dobe za atrakciu a to zrekonštruovanú pôvodnú piecku na fare. V mojom čítaní ona plní
celkom zvláštnu úlohu a síce na jednej strane dáva príležitosť na stretávanie členov zboru
s ostatnými občanmi našej obce, ale v mnohých prípadoch sa nám podarilo potešiť účastníkov
rôznych podujatí, chutným chlebom upečeným v nej, podľa pôvodnej receptúry.
Skutočnosť, že žijeme v národnostne zmiešanej obci s občanmi rôzneho vierovyznania
osobne vnímam ako vynikajúcu príležitosť na vzájomné kultúrne obohacovanie
a prehlbovanie duchovného života. Iba na margo poznamenávam, že na našich podujatiach je
samozrejmosťou, že dvere sú otvorené pred každým občanom, ktorý by rád strávil v našej
spoločnosti pár príjemných chvíľ. Pravidelne sa zapájame aj do kultúrneho života, hlavne
organizujem pamiatkové slávnosti z príležitosti výročia revolúcie v roku 1848 a založenia
kresťanského štátu, čo sa oslavuje každý rok 20-ého augusta.
Osobitne by som chcel vyzdvihnúť našu spoluprácu z inštitúciami a to s Obecným
úradom v Rimavských Janovciach a zároveň sa poďakovať za úspešnú spoluprácu Pánovi
Stanislavovi Krahulcovi starostovi našej obce. Podobne patrí vďaka aj riaditeľke ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským Pani Monike Tóthovej, ktorá sa aktívne zapája do
spríjemnenia našich podujatí, so zaujímavými programami pripravenými so žiakmi základnej
školy.
Na teraz s týmito myšlienkami a faktami chcem pozdraviť všetkých čitateľov
„Janovskej Ročenky“, a prajem veľa božieho požehnania všetkým občanom našej obce.
Ondrej Samu
kurátor
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10. Spolky a organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor
V našej obci sme maximálne spokojní so spoluprácou s dobrovoľnými hasičmi
s ktorými môžeme rátať pri každej zložitej situácii, nakoľko vždy sú ochotní pomôcť a to pri
rôznych udalostiach. Tu presne vidieť, že dlhoročná aktívna práca starších členov DHZ
nevyšla nazmar, ba práve naopak, vychovali si svojich nástupcov medzi mladou generáciou,
čo je záruka, že aj v budúcnosti, keď to náš občan bude potrebovať sú ochotní a pripravení
vždy pomôcť.
Dňa 14.05.2016 sa v Bottove konala Oblastná súťaž DHZ v ktorej naše družstvo
mužov obsadilo výborné druhé miesto. Aj touto cestom im gratulujeme. Samotná súťaž
prebiehala za dosť zlých poveternostných podmienok, keď celý čas husto pršalo. Z toho
dôvodu sa pretekov nezúčastnili naše dievčatá.
S potešením môžeme konštatovať, že v roku
2016 nebolo potrebné zasahovať, nakoľko sme
nezaznamenali také mimoriadne udalosti, kde by ich
zásah bol nutný. To ale neznamená, že by neboli
pripravení. Asi je z ich strany vykonávaná dobrá
preventívna činnosť. Čo sa týka prevencie tak ich
činnosť bola zameraná aj pri žatevných prácach, kde
si ich vyžiadali naši súkromne hospodáriaci roľníci,
taktiež sa zúčastnili aj zabezpečenia motoristickej
súťaže, ktorá bola organizovaná v našej obci.
Stanislav Krahulec

Spoločenský život v obci
Spoločenský život obce Rimavské Janovce je i v súčasnej dobe veľmi živý. Všetky
organizácie v obci pôsobia aktívne, v rámci svojich možností, podieľajú sa najmä na príprave
a organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských akcií v obci, v spolupráci s obecným
úradom.
Veľmi dobre sa nám osvedčila spolupráca s viacerými spoločenskými organizáciami v
obci na jednom podujatí, ako obecná zabíjačka na ktorej sa podieľali takmer všetky
organizácie. Prvý ročník bol v roku 2012 a od tej doby je to už tradícia.
V súčasnej dobe teda v obci pôsobia tieto spoločenské organizácie: Telovýchovná jednota,
Dobrovoľný hasičský zbor, Čemadok, Matica Slovenská a Poľovnícke združenie Tuba.
Alexander Nagy

18

11. Telovýchova a šport
Futbal
Naše jediné futbalové mužstvo dospelých účinkuje v I. triede Oblastného futbalového
zväzu Rimavská Sobota. Stalo sa tak na základe výborných výsledkov v II. tr., ktorú naše
mužstvo s prehľadom vyhralo. Tým pádom si v súťažnom ročníku 2016 – 2017 zabezpečilo
účasť v I. tr., ktorá je najvyššou súťažou v rámci ObFZ Rimavská Sobota. K postupu do
vyššej súťaže im sponzor zabezpečil nové dresy.
Funkcionármi sú aj naďalej Štefan Uhrin a Roman Uhrin, ktorí sú aj hrajúcimi
trénermi a ďalej im pomáhajú Jozef Petrík, Jozef Boroš a Stanislav Krahulec.

Futbalový turnaj In memoriam Július Nôta
Obec Rimavské Janovce dňa 02.07.2016 organizovala V. ročník futbalového turnaja In
memoriam Július Nôta. Turnaj otvoril Stanislav Krahulec, starosta obce Rimavské Janovce.
Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá, ktoré sa umiestnili nasledovne:
1.
2.
3.
4.

miesto - OLD BOYS
miesto - FK Jesenské
miesto - FK RJ
miesto - Expresstrans
Najlepším brankárom bol Janko Krahulec,
a najlepším strelcom Róbert Bari ( 9 gólov).

Ďakujeme Romanovi Uhrinovi, poslancovi obecného zastupiteľstva
za aktívnu účasť pri zorganizovaní turnaja.

Stanislav Krahulec
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Motošport
Dňa 26.2.2016 sa v Kultúrnom dome v Rimavskej Sobote konal 50. ročník Vyhodnotenia
najúspešnejších športovcov roka 2015 v okresoch Rimavská Sobota a Revúca. Z našej obce
bol nominovaný motocyklista Ondrej Cerovský, ktorý získal 1. miesto v kategórii Technické
športové činnosti.
Ondrej Cerovský aj tento rok úspešne reprezentoval
našu obec v piatich rôznych šprintérskych šampionátoch
v rámci Slovenska a Maďarska, získal 28 prvých miest a
jedno druhé miesto.
Za rok 2016 získal v každom zúčastnenom
šampionáte aj titul Majster 2016.
Málo kto z občanov vie, že Ondrej jazdí na všetkých
súťažiach doma aj v zahraničí na motocykli s logom
našej obce. Svojimi výbornými výsledkami tak vzorne
reprezentuje našu obec. Za čo mu právom patrí naše
poďakovanie.

OFF ROAD
V katastri našej obce sa tento rok konal druhý ročník pretekov OFF ROAD TUBA 4x4 v
termíne 9-10.9.2016. Pretekári zo Slovenska, ale i zahraničia, mohli súťažiť v rôznych
kategóriách, ako napr.: denné či nočné jazdy, trial alebo šprinty.
Organizátorom patrí veľká vďaka, že okrem napínavého športového zážitku spestrili
program pre divákov aj koncertom skupiny Sexit, a tiež nezabudli na najmenších divákov,
ktorí si mohli zajazdiť na koníkoch.

Stolný tenis
Obec Rimavské Janovce dňa 12.03.2016 zorganizovala 5. ročník
stolnotenisového turnaja. Turnaja sa zúčastnilo 12 hráčov.
Tretie miesto získala Erika Hrivňáková, na druhom mieste sa
umiestnil Ján Szabó st.
Víťazstvo a pohár starostu obce si odniesol Milan Odler.

Stanislav Krahulec
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12. Mimoriadne udalosti
Dňa 14.05.2016 v kine Orbis v Rimavskej Sobote sa konala premiera filmu „Stanko“,
ktorý režíroval náš rodák Rasťo Boroš.
Stanislav Krahulec

13. Počasie a jeho osobitosti
Rok 2016 bol rokom priestupným, tak sme si mohli užiť jeden deň navyše. Začiatok
roka nás vítal bez snehu a s veľmi chladnými teplotami, okolo -11°C. Sneh nenechal na seba
dlho čakať. Napadlo asi 5 cm, ktorý sa potom udržal celý január. Zima končila daždivým
počasím s priemernými teplotami + 10 °C až + 12 °C.
Začiatkom marca už kvitli snežienky. 30. a 31. marca prileteli bociany. Apríl lámal
teplotné rekordy, dokonca sme mali v našom okrese celoslovenský rekord, nakoľko 4.4.2016
bolo nameraných + 24,4 °C.
Leto čo sa týka teplôt tiež nesklamalo a 1. letný
týždeň bol veľmi horúci, teploty sa pohybovali od + 28°C až
do + 34 °C. Bociany na „ cintorínskej“ vychovali 4 mladé.
Striedali sa jasné horúce dni s daždivými osviežujúcimi
dňami.
Jeseň mala podobný ráz. Striedali sa slnečné a daždivé
dni, ktorých bolo viac. Teploty boli príjemné od +13 °C do
+15 stupňov.
Prvé mrazy prišli až 8.10 a to -1°C a 28.10. -2°C.
V novembri 4.11. a 10.11. -4°C stupne. Prvý sneh padal 16.11., ale tento poprašok do večera
zmizol.
Môžeme konštatovať, že rok 2016 bol bez väčších extrémov či už v teplotách, alebo
zrážkach. Len snehu aj tento rok bolo menej. Odhŕňač snehu bol použitý len jeden krát.
Mgr. Margita Borošová
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14. Z pohľadu občana
Niekto sa ma raz opýtal, ako sa mi býva v našej obci. V dnešnom rýchlom svete, plnom
povinností, starostí, som sa pri tejto otázke (ktorou som sa vlastne nikdy nezamýšľala) trocha
pozastavila, a takpovediac otvorenými očami prešla po našej obci. Veci, ktoré berieme ako
samozrejmé, všedné; úpravy, ktoré pomaličky menia vzhľad našej obce, to všetko si človek
pri tom rýchlom tempe života akosi neuvedomuje. Niečo sa urobí, niečo pekné pre nás
všetkých, povieme si : „je to fajn“ a ide sa ďalej. Ja však teraz nepôjdem ďalej, ale
„kritickým“ okom skúsim zhodnotiť, čo vidím, aké zmeny sa v posledných rokoch udiali.
Srdcom našej obce je námestie pred Obecným úradom, ktoré je zrekonštruované,
udržiavané a v lete jeho vzhľad oživia kvetináče plné pestrých kvetov. Taktiež vynovené sú
autobusové zastávky, niektoré úseky ciest v obci sú novo vyasfaltované, takže vďaka všetkým
týmto úpravám pôsobí obec udržiavane a čisto. Nejaké smeti sa nájdu najmä v blízkosti
obchodov a pohostinstiev, ale to je vizitka nás, občanov, ktorý smeti rozhadzujú. Možno by
pomohlo umiestniť smetné koše na viac frekventované miesta. Aj v cintoríne sa udiali zmeny,
je tam nový chodník i parkovisko...Smerom od Rimavskej Soboty nám pri príjazde do obce
pomaly rastie oddychová zóna, ktorá nám priam zázračne zmenila ten kúsok našej obce, ktorý
dlhé roky len zarastal burinou a zrazu sa zmenil na príjemné miesto, kde deti, ale aj dospelý,
môžu stráviť príjemné chvíle zo svojimi blízkymi. Myslím si, že zámer všetkých tých ľudí,
ktorí sa podieľali na plánovaní a zrealizovaní tejto oddychovej zóny, bol hlavne ten, aby si
ľudia boli bližší, aby mohli stráviť spoločný čas v príjemnom prostredí, ktoré poteší oči aj
dušu. Celkovo hodnotím vzhľad obce dobre, i keď… chodníky sú žiaľ v zlom stave, hlavne na
hlavnej ulici ísť s kočíkom je trestom… Ale som si istá, že aj to sa dorieši. Za všetky tieto
zmeny sú „zodpovední“ ľudia, teda pracovníci Obecného úradu a poslanci našej obce. Ja
hodnotím ich prácu ako výbornú, či už sa to týka pracovníčok úradu, ktoré sú vždy milé a
ústretové, pán starosta je k dispozícii prakticky stále, malé-veľké starosti rieši rovnako a snaží
sa, aby boli všetci spokojní. Poslanci zo zastupiteľstva spolu so starostom obce rozvíjajú našu
obec, zveľaďujú ju a za každou zmenou, ktorá sa v obci udeje, stojí ich nemalá snaha a dobrá
práca. Dovolím si v mene mojom, ale i občanov našej obce, vysloviť poďakovanie každému
zamestnancovi našej obce a každému, kto sa pričinil za rozvoj našej obce. A samozrejme
nemôžem hodnotiť len tú vizuálnu stránku obce, ale nesmiem zabudnúť ani na tú
spoločenskú, ktorá je naozaj bohatá na rôzne podujatia, či už sú to plesy pre zábavychtivých
alebo posedenia pre našich seniorov. Na jar sa koná Obecná zabíjačka, v lete rôzne športové
podujatia, každý z nás si vie vybrať podľa svojho vkusu. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na
týchto podujatiach podieľajú, či už pracovníkom z Obecného úradu, ale aj rôznym
spoločenským organizáciám, občianskym združeniam, podnikateľom a dobrovoľníkom z
našej obce.
S úctou občan z Rimavských Janoviec
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15. Všeobecné informácie pre občanov
Zmena daní a poplatkov od 01.01.2017
Dane a poplatky
Daň za psa
Komunálny odpad
KO pre podnik. subjekty
KO pre záhradkárske osady
Poplatok za použ. SAT

2016
1,66 €
8,63 €
43,15 €
5,32 €
19,92 €

2017
2,00 €
10,00 €
50,00 €
7,00 €
25,00 €

Kontaktné informácie
OBECNÝ ÚRAD
980 01 Rimavské Janovce 301
047 / 56 77 116
047 / 56 77 116
ou.rimjanovce@rsnet.sk
www.rimavskejanovce.sk

Adresa
Telefónne číslo obecného úradu
Fax číslo
E-mail
WEB
Stanislav Krahulec, starosta obce
Edita Čuvajová
Katarína Uhrinová

0918 529 106
047 / 58 11 952
047 / 58 11 950

Terénne sociálne pracovisko
Mgr. Andrea Zsóriová Deáková
Bc. Agnesa Árvaiová
Katarína Magyarová

0917 640 789
047 / 58 11 951
047 / 58 11 951

Materská škola, Základná škola slovenská
Základná škola s vyuč. jazykom maďarským

047 / 56 77 138
047 / 56 77 136

Dom smútku
Erika Molnárová, Rimavské Janovce č.200

0948 322 805

Stránkové dni na obecnom úrade:
každý pracovný deň
od 07.30 hod. do 15.30 hod.
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