
Zápisnica  
zo 14. zasadnutia OZ obce Rišňovce – 3. mimoriadneho konaného dňa 24. 

júla 2013 
 
Prítomní:      Karol Laboš – starosta obce 
                       Poslanci: Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František  
                                          Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková   
Ospravedlnení: 3 Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Mgr. Martin Jánošík 
Neospravedlnení: 0 
Prítomní: 6 
Ďalší prítomní: Ing. Marek Vorobeľ 
Uznesením č. 145/2013 mim. OZ berie na vedomie 
Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Hrabárik, Miroslav Juran 
Zapisovateľka: Ružena Jamborová 
 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman,  
                                               Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková)  
                     proti: 0 
                     zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 1. Otvorenie   
     Rokovanie OZ otvoril starosta obce Karol Laboš. Privítal prítomných poslancov. 
Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné, je schopné prijímať nariadenia obce, ktoré schvaľujú 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň prečítal predložený 
program mimoriadneho zasadnutia OZ:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Prejednanie ponuky rekonštrukcie verejného osvetlenia 
3. Rôzne 
4. Záver     

Uznesením č. 146/2013 mim. OZ schvaľuje  
- starostom obce predložený program 14. Zasadnutia OZ – 3. mimoriadneho 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman,  
                                              Zdena  Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 
                    proti: 0  
                    zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 2. Prejednanie ponuky rekonštrukcie verejného osvetlenia 
     Starosta obce požiadal Ing. ...., aby informoval OZ o ponuke na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia. Firma EcolLed Solutions a.s. Zámocká 32, 811 01 Bratislava ponúka obci do 
prenájmu osvetľovaciu sústavu jednotlivých LED svietidiel za účelom vybudovania sústavy 
LED svietidiel verejného osvetlenia obce. Svetelno-technická kvalita osvetlenia bude min. 
v tej kvalite aká je v súčasnosti. Demontáž starej osvetľovacej sústavy obce a montáž novej 
osvetľovacej sústavy jednotlivých LED svietidiel zabezpečí prenajímateľ na vlastné náklady. 
Termíny realizácie budú uskutočnené podľa obojstrannej dohody. Služby súvisiace 
s prevádzkou už novo namontovanej sústavy zabezpečí prenajímateľ v súčinnosti 
s nájomcom. Prenajímateľ je povinný na vlastné náklady a do 48 hodín zabezpečiť prípadné 
odstránenie nefunkčnosti jednotlivých LED svietidiel. Odberateľom elektrickej energie pre 



potreby prevádzky bude prenajímateľ. Nájom bude uzavretý s viazanosťou na dobu určitú, t. 
j. 10 rokov. Cena za užívanie predmetu nájmu a za poskytované služby bude vo výške ceny 
odhadovaných budúcich nákladov za elektrickú energiu pôvodnej osvetľovacej sústavy. 
Nájomné sa bude platiť mesačne. Prenajímateľ je oprávnený upraviť výšku nájomného raz 
ročne a to vždy k 01.07. v prípade, že dôjde k medziročnému nárastu alebo poklesu cien 
elektrickej energie. Do 60 dní od uplynutia nájmu môže obec využiť svoje právo na kúpu 
predmetu nájmu za kúpnu cenu 100 EUR vrátane DPH. V obci je cca 240 svietidiel. Zvlášť sa 
bude platiť za osvetlenie kostola, sochy a multifunkčného ihriska. Výmena by sa mala 
previesť na jar v roku 2014. V obci sú 4 odberné miesta. Staré skrine sa taktiež vymenia za 
nové.     
Uznesením č. 147/2013 mim. OZ schvaľuje   

- obnovu verejného osvetlenia v obci. 
 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman, 
                                               Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková)  
                    proti: 0  
                    zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 4. Záver 
     Po vyčerpaní programu starosta Karol Laboš poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 
OZ ukončil. 
 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Peter Hrabárik                                                      ........................................................... 
 
 
Miroslav Juran                                                             ...........................................................  
 
 
Zapisovateľ:   Ružena Jamborová                              ...........................................................               
 
                                                                                                         
                                                                                    
                                                                                      ........................................................... 
                                                                                                          Karol Laboš 
                                                                                                          starosta obce 
 


