
Zápisnica 
  

zo 6. zasadnutia OZ obce Rišňovce konaného dňa 14. decembra 2011 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice 
2. Schválenie úpravy rozpočtu  
3. Schválenie návrhu programového rozpočtu na roky 2013 - 2014  
4. Schválenie VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Rišňovce 
5. Schválenie VZN č. 4/2011 o podmienkach držania psov 
6. Schválenie VZN č. 5/2011 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov 

na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
7. Schválenie VZN č. 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad 

za sociálne služby 
8. Schválenie VZN č. 7/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Rišňovce 
9. Schválenie inventarizačných komisií 
10. Schválenie nájomných zmlúv na nebytové priestory 
11. Rôzne 
12. Uznesenie 
13. Záver     

 
K bodu 1 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Karol Laboš. Privítal 
všetkých prítomných poslancov. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných  9 poslancov 
a obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol 
p. Zadrabajovú a p. Kaufmana, schválení jednohlasne. Program zasadnutia OZ tvorí súčasť 
pozvánky. Nikto z poslancov nemal žiadne doplňujúce návrhy ani pripomienky. Program bol 
jednohlasne schválený. Kontrolu uznesení vykonal starosta obce. Skonštatoval, že všetky 
uznesenia sú splnené.    
 
K bodu 2 
P. Hudáková oboznámila poslancov s úpravou rozpočtu na rok 2011. OZ schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 4, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce na rok 2011  
jednohlasne, bez pripomienok a doplňujúcich návrhov.   
 
K bodu 3 
P. Hudáková oboznámila poslancov s návrhom programového rozpočtu na roky 2013 – 2014.  
Taktiež oboznámila poslancov so stanoviskom hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
na rok 2012, odporúča rozpočet schváliť. OZ schvaľuje rozpočet na rok 2012 a berie na 
vedomie programový rozpočet na roky 2013 – 2014 jednohlasne. 
 
 
K bodu 4 
OZ schvaľuje VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa 
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Rišňovce jednohlasne. 
 
 



K bodu 5  
OZ schvaľuje VZN č. 4/2011 o podmienkach držania a chovu psov jednohlasne. Do VZN je 
potrebné ešte doplniť, že v prípade, keď bude pes odchytený Spolkom na ochranu zvierat 
a odvezený do útulku majiteľ uhradí všetky náklady obce spojené s odchytom (veterinárne 
ošetrenie a výjazd). Taktiež známky sa budú psom vydávať až v roku 2013.  
 
K bodu 6 
OZ schvaľuje VZN č. 5/2011 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na 
vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately jednohlasne. Každá 
žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov bude posudzovaná individuálne. Obec môže 
finančné prostriedky vyčleniť aj počas roka. 
 
K bodu 7  
OZ schvaľuje VZN č. 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby jednohlasne. Taktiež každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne. 
Postarať sa o žiadateľa sú povinní rodinní príslušníci. Ak bude mať obec finančné prostriedky 
môže prispieť žiadateľovi.  
 
K bodu 8 
OZ schvaľuje VZN č. 7/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Rišňovce 
jednohlasne.  
 
K bodu 9 
OZ schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení: Ing. Peter Hrabárik, Ružena Jamborová, 
Mgr. Martin Jánošík, Oľga Lazíková, Jozef Rehuš jednohlasne.  
 
K bodu 10 
OZ schvaľuje podpísanie nájomných zmlúv na roky 2012 - 2014 a ročný nájom za nebytové 
priestory nasledovne:  

- nebytové priestory Zdravotného strediska vo výške 10,00 € za m² MUDr. Anne 
Šimovej, MUDr. Natálii Pristachovej a MUDr. Jarmile Kučerovej jednohlasne, 

- nebytové priestory Lekárne vo výške 10,00 € za m² Pharm. Dr. Márii Kubačkovej, 
- nebytové priestory predajne priemyselného tovaru Novosedlík spol. s r. o. vo výške 

6,50 € za m² s tým, že do apríla 2012 prevedie rekonštrukciu priestorov predajne.  
 
K bodu 11 
P. Margita Bullová, Rišňovce 11 nesúhlasí s cenovou ponukou na odpredaj obecného 
pozemku parc. č. 1309/5 – záhrady o výmere 1390 m². Obec dala vypracovať znalecký 
posudok, kde je uvedená suma za tento pozemok. OZ na žiadosť p. Bullovej súhlasí 
s vypracovaním nového znaleckého posudku iným znalcom. Tento znalecký posudok potom 
predloží na posúdenie OZ. Na základe vypracovaných znaleckých posudkov zaujme OZ 
konečné stanovisko, ktoré bude p. Bullovej oznámené. OZ schvaľuje, aby sumu za znalecký 
posudok, ktorú obec zaplatila Ing. Petrovi Martiškovi bola fakturovaná p. Bullovej v plnej 
výške. 
MS SČK žiada o finančný príspevok z rozpočtu obce na činnosť na rok 2012 vo výške 500,00 
€. OZ schvaľuje jednohlasne. MS SČK taktiež požiadal o finančný príspevok z rozpočtu obce 
na úhradu pohostenia s dobrovoľnými darcami krvi a jubilantmi z radov členov MS SČK vo 
výške 88,00 €. OZ súhlasí jednohlasne.  
DHZ žiada o finančný príspevok z rozpočtu obce na činnosť na rok 2012 a taktiež žiada 
o pridelenie samostatných priestorov pre hasičskú techniku, nakoľko stará budova hasičskej 



zbrojnice bola zbúraná. OZ schvaľuje príspevok vo výške 2604,00 € jednohlasne. Obec 
vlastní smetiarske auto, ktoré sa už nepoužíva, takže v prípade, že sa odpredá bude voľná 
budova STS - ky, ktorú by potom mohol využívať DHZ. OZ súhlasí jednohlasne.  
Ing. Žitňáková sa sťažovala na podomový predaj. Takýto predaj nie je možné zakázať, avšak 
v prípade, že budú takíto predajcovia nútiť občanom tovar treba zavolať starostovi alebo 
políciu.  
P. Alchusová požiadala o výpomoc formou nákupu tovaru pre p. Martu Danišovú, ktorá má 
veľmi nízky príjem a je chorá. OZ súhlasí s nákupom oblečenia v sume cca 35,00 €.  
OZ súhlasí s opätovným podaním Žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie obcí.        
 
K bodu 12 
OZ schvaľuje nasledovné uznesenia: 

  
Uznesenie č. 55 

 
OZ schvaľuje program 6. zasadnutia OZ jednomyseľne bez pripomienok a doplňujúcich 
návrhov. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 56 

 
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 
na rok 2011. Tvorí prílohu zápisnice.  
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0  
 

Uznesenie č. 57 
 

OZ schvaľuje rozpočet obce Rišňovce na rok 2012. Tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 58 
  
OZ berie na vedomie programový rozpočet na roky 2013 – 2014. Tvorí prílohu zápisnice.  
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 

Uznesenie č. 59 
 
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2012. Tvorí 
prílohu zápisnice.   
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 



Uznesenie č. 60  
 
OZ s účinnosťou od 01.01.2012 schvaľuje VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka a 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. 61 

 
OZ s účinnosťou od 01.01.2012 schvaľuje VZN č. 4/2011 o podmienkach držania psov. Tvorí 
prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 62 
 

OZ s účinnosťou od 01.01.2012 schvaľuje VZN č. 5/2011 o úprave podmienok poskytovania 
finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately. Tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 9 poslancov 
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 63 
 

OZ s účinnosťou od 01.01.2012 schvaľuje VZN č. 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. Tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 64 

 
OZ s účinnosťou od 01.01.2012 schvaľuje VZN č. 7/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území obce Rišňovce. Tvorí prílohu zápisnice.   
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0 
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 65 
 

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



Uznesenie č. 66 
 

OZ schvaľuje ročný nájom za nebytové priestory Zdravotného strediska vo výške 10,00 € za 
m²: MUDr. Anne Šimovej, MUDr. Natálii Pristachovej a MUDr. Jarmile Kučerovej. Súhlasí 
s podpísaním nájomných zmlúv na roky 2012 – 2014. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 67 
 

OZ schvaľuje ročný nájom za nebytové priestory Lekárne vo výške 10,00 € za m² Pharm. Dr. 
Márii Kubačkovej. Súhlasí s podpísaním nájomnej zmluvy na roky 2012 – 2014. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 68 
 

OZ schvaľuje ročný nájom za nebytové priestory predajne priemyselného tovaru: Novosedlík 
spol. s r. o.  vo výške 6,50 € za m².  
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 69 

 
OZ schvaľuje finančný príspevok na činnosť MS SČK v Rišňovciach na rok 2012 vo výške 
500,00 €. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti: 0  
                    zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 70 

 
OZ schvaľuje príspevok DHZ Rišňovce na rok 2012 vo výške 2.604,00 €. Prílohu zápisnice 
tvorí Návrh rozpočtu na rok 2012. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti: 0  
                    zdržal sa: 0 
 
 

Uznesenie č. 71 
 

OZ schvaľuje, aby suma, ktorú obec zaplatila za znalecký posudok Ing. Petrovi Martiškovi 
bola fakturovaná p. Bullovej v plnej výške.  
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 



Uznesenie č. 72 
 

OZ súhlasí s opätovným podaním Žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie obcí a s tým, že proces obstarávania a schvaľovania 
územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 
dotácie.   
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 
K bodu 13 
Na záver starosta obce p. Laboš poďakoval prítomným za účasť a 6. zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
Zapisovateľka :                                          Overovatelia: 
 
 
p. Jamborová ...............................              P. Zadrabajová .............................................. 
 
                                                                   P. Kaufman ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 


