
Uznesenie č. 96/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016 

___________________________________________________________________________ 

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

návrhovej komisie, kontrola uznesení 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) berie na vedomie 

- overovateľov zápisnice: P. Jarmila Novosadová, P. František Kaufman 

- určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 

b) schvaľuje 

- návrhovú komisiu: Ing. Marek Ardan, Ing. Jana Žitňáková, Ing. Peter Hrabárik 

b) konštatuje že 

- na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov  

 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 97/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  

- upravený program zasadnutia, jednohlasne. 
 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

                       

Uznesenie č. 98/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016 

 

K bodu 3. Schválenie Záverečného účtu Obce Rišňovce za rok 2015. Hodnotiaca správa 

programového rozpočtu obce Rišňovce k 31.12.2015. Stanovisko HK k Záverečnému 

účtu obce Rišňovce. 

       

     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 záverečného účtu obce Rišňovce za rok 

2015. 

 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 



Uznesenie č. 99/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje bez výhrad 

 

- Záverečný účet obce Rišňovce za rok 2015 a celoročné hospodárenie. 
  

V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 100/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  

 

- Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

182 398,38 EUR. 
 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 101/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016  

 

K bodu 4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2016 

 

      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. 4-6/2016. 

 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                                   Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 102/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 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. 7/2016, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2016. 
 

 

 

V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                                         Karol Laboš 

                                                                                                                                           starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 103/2016  

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- Rozpustenie rezervného fondu vo výške 93 888,00 EUR na financovanie: 

 

* rekonštrukcia ZS                                                                       80 000,00 EUR 

      * výstavba chodníka                                                                       6 000,00 EUR 

* spolufinancovanie – kompostéry, traktor s príslušenstvom        7 888,00 EUR      
  

V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 104/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016 

 

K bodu 5. Schválenie inventarizácie k 31.12.2015 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  

 

- vyradenie majetku k 31.12.2015. 
  
V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 105/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016  

 

K bodu 6. Plán práce HK na II. polrok 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 II. polrok 2016. 

 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 106/2016 

z 11.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016 

 

K bodu 7. Schválenie Registratúrneho poriadku obce Rišňovce 

     

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Registratúrny poriadok obce Rišňovce 
 

V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                                         Karol Laboš 

                                                                                                                                           starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 107/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016 

      

K bodu 8. Schválenie zápisu do kroniky, rok 2015 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- predložené zápisy do obecnej kroniky, rok 2015. 
 

V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 108/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016 

 

K bodu 11. Rôzne 

  

      

      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. 41/2016, pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1221/6, 

zastavaná plocha o výmere 132 m², ktorý vznikol odčlenením od pôvodnej parcely 

registra „C“ číslo 1222/1 – zastavané plochy, pozemok zapísaný na LV č. 1174 vo 

vlastníctve obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce. Kupujúcimi sú, Róbert Sochor, nar. 

22.12.1984 a manželka Katarína Sochorová, rod. Zelková, nar. 18.12.1984, obaja 

bytom Rišňovce 47, 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 tretej osoby. 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 

1056,00 € (slovom jedentisícpäťdesiatšesť EUR) na účet Obce Rišňovce, č. ú.: 

0868843002/5600 alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu. Všetky poplatky 

spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností bude podľa dohody jej účastníkov hradiť v celosti kupujúci. 
 

V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 109/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  

 

- zámer predaja pozemku obce Rišňovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa 

§9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov časti pozemku KN – „C“, parcely č. 1222/1 a 1222/3, druh zastavané plochy 

a nádvoria, p. Petrovi Sabovi, nar. 27.07.1982 a manželke Darine Sabovej, rod. 

Kludilová, nar. 21.09.1982, obaja bytom Rišňovce 721. Dotknutá časť pozemku je pre 

obec neupotrebiteľná. Uvedený predávaný majetok obce tvorí súčasť nehnuteľností, 

ktoré užívajú kupujúci a majú na uvedených pozemkoch postavené oplotenie. 

 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 110/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  

 



- zámer predaja pozemku obce Rišňovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa 

§9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov pozemok KN – „C“, parcela č. 2/9 o výmere 34 m², druh zastavané plochy 

a nádvoria, k. ú. Rišňovce v prospech p. Viery Juranovej, rod. Zelková, nar. 

09.08.1946, bytom Rišňovce 132. Dotknutý pozemok je pre obec neupotrebiteľný, 

nakoľko susedí s pozemkom tretej osoby. Predajom majetku obce sa prispeje 

k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – sprístupnenie pozemku nadobúdateľa 

a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov. 

 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 111/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016  

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

 

- predĺženie nájomnej zmluvy p. Henriete Hrnčárovej, bytom Jarocká 1300, Veľké 

Zálužie na prevádzku kaderníctva a požičovne šiat v priestoroch Kultúrneho domu 

Rišňovce 259 do 31.12.2019. 

 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 112/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016  

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

 

- prenájom priestorov bývalej textilnej galantérie p. Zuzane Berecovej, bytom 

Čajkovského 29, Nitra po rekonštrukcii predajne na dobu 1 roka od začiatku nájmu 

s takými istými podmienkami, ako mala naposledy p. Blchová. Celková výmera 

priestorov je 43 m². Výška nájmu 8,30 €/m² ročne, t. j. pri uvedenej výmere celková 

suma 356,90 €, (slovom: tristopäťdesiatšesť eur deväťdesiat centov) za rok.  

 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Uznesenie č. 113/2016 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 15. júna 2016  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  

 

- predĺženie nájomných zmlúv lekárov a lekárne do 30.09.2016.  

 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2016                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 


