
Zápisnica  
z 10. zasadnutia OZ obce Rišňovce konaného dňa 13.decembra 2012 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola plnenia uznesení, určenie overovateľov zápisnice 
2. Schválenie VZN č. 1/2012 o odpadoch 
3. Schválenie VZN č. 2/2012 o výške dotácie na žiaka 
4. Návrh zrušenia splátok dane z nehnuteľnosti 
5. Schválenie inventarizačných komisií 
6. Schválenie prevodu majetku (rekonštrukcie) múzea do správy záujmového združenia 
7. Úprava rozpočtu na rok 2012  
8. Schválenie návrhu programového rozpočtu na roky 2013 – 2015 
9. Rôzne 
10. Uznesenie 
11. Záver     

 
K bodu 1 
Rokovanie OZ otvoril starosta obce. Privítal prítomných poslancov a hostí. Konštatoval, že na 
zasadnutí je prítomných všetkých 9 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Rokovania sa nezúčastnil HK, ktorý sa ospravedlnil. Zároveň oboznámil prítomných 
s programom zasadnutia. Program bol doplnený o jeden bod: Plán práce HK na I. polrok 
2013. Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne doplňujúce návrhy ani pripomienky. 
Program bol jednohlasne schválený.  Vyhodnotil plnenie uznesení, boli splnené. Za 
overovateľov zápisnice určil P. Zadrabajovú a Ing. Žitňákovú.           
 
K bodu 2 
Novelou zákona o odpadoch, ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2013 vznikli obci povinnosti, ktoré 
je potrebné preniesť do VZN obce. OZ schvaľuje VZN č. 1/2012 o dopadoch, jednohlasne. 
Tvorí prílohu zápisnice.  
 
K bodu 3 
OZ schvaľuje VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Rišňovce jednohlasne. Tvorí prílohu 
zápisnice.  
 
K bodu 4 
P. Lazíková predložila OZ „Doplnok č. 1/2012“ k platnému VZN č. 4/2009 o dani 
z nehnuteľnosti na území obce Rišňovce. Návrh na vypustenie §6 zo VZN č. 4/2009. OZ 
schvaľuje VZN č. 3/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, schvaľuje vypustenie § 6 zo VZN č. 4/2012 s účinnosťou od 
01.01.2013 jednohlasne. Tvorí prílohu zápisnice.   
 
K bodu 5 
OZ schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení: Ing. Peter Hrabárik, Ružena Jamborová, 
Mgr. Martin Jánošík, Július Lazarčík a Oľga Lazíková, jednohlasne. 
 



K bodu 6 
P. Hudáková oboznámila poslancov s prevodom majetku (rekonštrukcie) múzea do správy 
záujmového združenia. Predniesla: Delimitačný protokol o odovzdaní technického 
zhodnotenia dlhodobého majetku obce do správy rozpočtovej organizácie.  
Dlhodobý hmotný majetok:  

- Zostatková cena v eurách k 31.05.2012 – 852 980,30; 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok:   

- Zostatková cena v eurách k 31.05.2012 – 720,00. 
OZ schvaľuje Delimitačný protokol. 
 
K bodu 7 
P. Hudáková oboznámila poslancov s úpravou rozpočtu na rok 2012. OZ schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 4, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce na rok 2012 
jednohlasne bez pripomienok a doplňujúcich návrhov. Tvorí prílohu zápisnice. 
 
K bodu 8 
P. Hudáková oboznámila poslancov s návrhom programového rozpočtu na roky 2013 – 2015. 
Taktiež oboznámila poslancov so stanoviskom hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
na rok 2013, odporúča rozpočet schváliť. OZ schvaľuje rozpočet na rok 2013 a berie na 
vedomie programový rozpočet na roky 2014 – 2015 jednohlasne. Tvorí prílohu zápisnice. 
 
K bodu 9 

- P. Alchusová sa sťažovala na závozníkov, ktorí pri vývoze odpadu zo žltých smetných 
nádob tieto nechávajú až na hlavnej ceste, čím môžu spôsobiť nehodu. Títo budú 
napomenutí, aby smetné nádoby dávali na chodník.  

- Poslanci OZ súhlasia  s tým, aby mená neplatičov poplatkov boli zverejnení na 
webovej stránke obce.  

- Poslanci OZ navštívia P. Remenárika a P. Zemeka, ktorí neplatia nájomné za byty. 
Pokiaľ nezaplatia nedoplatky, bude s nimi ukončená nájomná zmluva. 

- MS SČK v Rišňovciach si podalo žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce na 
činnosť na rok 2013. OZ schvaľuje sumu 500,00 €.  

- P. Dominik Vojtech, Rišňovce 508 žiada OZ o prešetrenie výsadby okrasnej zelene 
u jeho suseda P. Plaštiaka. Uvedená zeleň je blízko rodinného domu p. Vojtecha 
a spôsobuje mu poškodenie dažďových žľabov. Komisia pre ochranu životného 
prostredia navštívi p. Plaštiaka, aby pomohla vyriešiť uvedenú situáciu. 

- Ing. Katarína Javorová-Rihová sa obrátila na OZ so žiadosťou o možnosť odkúpenia 
hrobového poľa v priestore cintorína v Rišňovciach na účel: pomník pre nenarodené 
deti. Cintorín nie je majetkom obce, obec hrobové miesta iba prenajíma. OZ súhlasí 
s prenájmom hrobového miesta na uvedený účel na dobu 10 rokov bez poplatku. PO 
dohode so starostom obce sa určí miesto, kde bude pomník umiestnený. 

- MS SČK v Rišňovciach požiadal o finančný príspevok z rozpočtu obce na činnosť MS 
SČK na rok 2013. OZ súhlasí s príspevkom vo výške 500,00 €.  
  

K bodu 10 
OZ schvaľuje nasledovné uznesenia: 

  
Uznesenie č. 102 

 
OZ schvaľuje program 10. zasadnutia s doplnením jedného bodu programu: Plán práce HK na 
I. polrok 2013  jednohlasne.  



Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 103 
 

OZ berie na vedomie plán práce HK na I. polrok 2013. Tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0  
 

Uznesenie č. 104 
 
OZ schvaľuje VZN č. 1/2012 o odpadoch. Tvorí prílohu zápisnice.  
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 105 
 
OZ schvaľuje VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Rišňovce. Tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 106 

 
OZ schvaľuje VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. Vypúšťa §6 zo VZN č. 4/2009 s účinnosťou od 
01.01.2013. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 107 
 

OZ schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení: Ing. Peter Hrabárik, Ružena Jamborová, 
Mgr. Martin Jánošík, Július Lazarčík, Oľga Lazíková jednohlasne. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0   
 

Uznesenie č. 108 
 

OZ schvaľuje odovzdanie technického zhodnotenia dlhodobého majetku obce do správy 
rozpočtovej organizácie. Dlhodobý hmotný majetok, zostatková cena v eurách k 31.05.2012: 
852 980,30 €, ostatný dlhodobý hmotný majetok, zostatková cena v eurách k 31.05.2012: 
720,00 €. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  



                    proti 0  
                    zdržal sa 0 

Uznesenie č. 109 
 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 
na rok 2012. Tvorí prílohu zápisnice. 
 Hlasovanie: za 9 poslancov  
                     proti 0  
                     zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 110 
 
OZ schvaľuje rozpočet obce Rišňovce na rok 2013. Tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 111 
 

 
OZ berie na vedomie programový rozpočet na roky 2014 – 2015. Tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 9 poslancov 
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 112 
 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013. Tvorí 
prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 113 
 

OZ schvaľuje príspevok MS SČK v Rišňovciach na rok 2013 vo výške 500,00 €. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 
K bodu 11 
Na záver starosta obce p. Laboš poprial všetkým prítomným Veselé Vianoce a Šťastný Nový 
rok 2013. Poďakoval prítomným za účasť a 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
Zapisovateľka :                                          Overovatelia: 
 
P. Jamborová ...............................              P. Zadrabajová ............................................... 
 
                                                                   Ing. Žitňáková  ................................................ 


