
Uznesenie č. 141/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba 

návrhovej komisie 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) schvaľuje  

      Návrhovú komisiu: František Kaufman, Danka Jánošíková  

b) berie na vedomie 

Overovateľov zápisnice: P. Jarmila Novosadová, Mgr. Martin Jánošík  

            Zapisovateľku: Ružena Jamborová 

      c)  konštatuje, že  

           na rokovaní OZ je prítomných 8 poslancov 

 

V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                            Karol Laboš 

                                                                                                              starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 142/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- doplnenie programu OZ o bod 13. Možnosť obhajovania dobrého mena našej obce na 

webovej stránke obce Rišňovce.  

 
 

V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                              starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 
 

Uznesenie č. 143/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- starostom predložený program rokovania. 
 



V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                            

K bodu 3. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, P. Silvia Prosnanová, 

podľa §25, ods. 2. písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

K bodu 4. Nastúpenie náhradníka podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

K bodu 5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, P. Zdena 

Zadrabajová 

 

Uznesenie č. 144/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 

           Obecné zastupiteľstvo obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

   

1. b e r i e   n a    v e d o m i e 

 

zánik poslaneckého mandátu poslankyne Silvii Prosnanovej podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným vzdaním sa 

mandátu dňom 23.11.2016, čím došlo k uvoľneniu poslanca OZ. 

 

2. k o n š t a t u j e,  

že pani Zdena Zadrabajová dňa 07.12.2016 zložila zákonom predpísaný sľub poslanca 

Obecného zastupiteľstva v Rišňovciach a ujala sa poslaneckej funkcie. 

 
 
V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 13/2016 

 

Uznesenie č. 145/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 
- Rozpočtové opatrenie č. 12/2016. 



V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 146/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 
-   Rozpočtové opatrenie č. 13/2016, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce na rok  

    2016. 

 

 
V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7. Schválenie návrhu VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2017 

     
Uznesenie č. 147/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení na rok 2017. 

 

V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

              

K bodu 8. Schválenie návrhu Programu rozpočtu obce Rišňovce na roky 2017 – 2019 
 

Uznesenie č. 148/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 



- Programový rozpočet obce Rišňovce na rok 2017. Tvorí prílohu zápisnice. 

 
V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                                         starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 149/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 

          Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

berie na vedomie 

 

- Programový rozpočet na roky 2018 – 2019. Tvorí prílohu zápisnice. 
 

V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                                                 Karol Laboš 

                                                                                                                                   starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 150/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 

          Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

berie na vedomie 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                                             Karol Laboš 

                                                                                                                                starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Schválenie ceny vody a stočného na rok 2017 

    Uznesenie č. 151/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 

         Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

 



- Od 01.01.2017 výšku ceny za dodávku pitnej vody 0,53 €/m³, stočné 0,67 €/m³  

            odpadovej vody a ročný nájom za vodomer 5,00 €. 
 
V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Schválenie návrhu VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

  Uznesenie č. 152/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 

         Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 

 

- VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
 

V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 11. Schválenie inventarizačnej komisie 

Uznesenie č. 153/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 

         Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 

- Inventarizačnú komisiu v zložení: Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, P. Ružena  

            Jamborová, P. Štefan Žákovič a P. Helena Rihová. 
 

V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                                             Karol Laboš 

                                                                                                                                starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 12. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

Uznesenie č. 154/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 



         Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

berie na vedomie 

 

- Plán práce HK na I. polrok 2017. 
 

V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                                             Karol Laboš                                                                                                                                                           

                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 14. Rôzne 

Uznesenie č. 155/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 

         Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 

 

- Podanie žiadosti o NFP na výstavbu MŠ  

V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                                             Karol Laboš 
                                                                                                                                starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 156/2016 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

07. decembra 2016 

 

         Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 

 

- trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, parcelu vedenú na GP č. 26/2016, pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1222/6, 

zastavaná plocha o výmere 31 m², ktorý vznikol odčlenením od pôvodnej parcely 

registra „E“ KN, číslo p. 1222/1 – zastavaná plocha, pozemok zapísaný na LV č. 1174 

vo vlastníctve obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce. Kupujúcimi sú, Peter Sabo, nar. 

27.07.1982 a manželka Darina Sabová, rod. Kludilová, nar. 21.09.1982, obaja bytom 

Rišňovce 721, 951 21 Rišňovce v spoluvlastníckom podiele 1/1, schválená cena 8,00 

€/m². Dotknutá časť pozemku je pre obec Rišňovce neupotrebiteľná, nakoľko pozemok 

susedí s pozemkom žiadateľov. Odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si 

žiadatelia vytvoria neoddeliteľný celok. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku 

nebude zamedzený prístup na svoj pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní 



vlastníci susedných pozemkov. Kupujúci uhradí kúpnu sumu 248,00 € (slovom 

dvestoštyridsaťosem EUR) na účet Obce Rišňovce, IBAN: SK03 5600 0000 0008 6884 

3002 alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu. Všetky poplatky spojené 

s vyhotovením kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

budú podľa dohody jej účastníkov hradiť v celosti kupujúci.                                 

           V Rišňovciach, dňa 13.12.2016                                                                             Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________ 


