
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

RIŠŇOVCE 

zo dňa 03. decembra 2014 

 
Prítomní: Karol Laboš – starosta obce 

                  Poslanci: Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka  

                                  Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová,  

                                  Silvia Prosnanová, Ing. Jana Žitňáková 

Ďalší prítomní: JUDr. Jozef Žinčík, predseda miestnej volebnej komisie, Helena Ziburová,  

                           kronikárka, Mgr. Lenka Pauková, zamestnanec obce, Emília Alchusová,  

                           bývalá poslankyňa 

Verejnosť: prítomná 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie mandátnej, návrhovej a volebnej komisie 

4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva ( predseda miestnej volebnej komisie )  

5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

7. Vystúpenie novozvoleného starostu 

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

10. Schválenie sobášiacich a určenie dní na uzatvorenie manželstva 

11. Diskusia. 

12. Záver.     

 

K bodu1. Otvorenie zasadnutia  

Slávnostné zasadnutie sa začalo štátnou hymnou. Po jej odznení ustanovujúce zasadnutie 

otvoril a viedol starosta obce Karol Laboš. Konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v zmysle 

§ 12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Privítal 

prítomných poslancov a občanov. Oboznámil ich s návrhom programu a oznámil, že OZ je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. Spôsobilé je vtedy, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná 

väčšina poslancov zvolených do obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce navrhol zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ: 

- zapisovateľka:  Ružena Jamborová 

- overovatelia: P. Jarmila Novosadová, Ing. Marek Ardan. 

 

K bodu 3. Schválenie mandátnej, návrhovej a volebnej komisie 

Starosta obce navrhol členov mandátnej komisie: 

- Ing. Marek Ardan, Ing. Jana Žitňáková, Miroslav Juran 

Návrhovej komisie: 

- Ing. Peter Hrabárik, Silvia Prosnanová, Jarmila Novosadová 

Volebnej komisie: 

- Mgr. Martin Jánošík, František Kaufman, Danka Jánošíková. 



 

K bodu 4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva   

O výsledkoch komunálnych volieb oboznámil prítomných predseda miestnej volebnej 

komisie JUDr. Jozef Žinčík. Z celkového počtu zapísaných voličov 1701 sa volieb zúčastnilo 

662 voličov, čo je 38,92 %. Za starostu obce bol z celkovým počtom hlasov 509 zvolený p. 

Karol Laboš. Za poslancov do OZ boli zvolení nasledovní kandidáti v poradí podľa počtu 

získaných hlasov: 

Danka Jánošíková                               348 hlasov 

Ing. Jana Žitňáková                             324 hlasov 

František Kaufman                              307 hlasov  

Silvia Prosnanová                                294 hlasov 

Mgr. Martin Jánošík                            288 hlasov 

Ing. Peter Hrabárik                              284 hlasov 

Miroslav Juran                                    267 hlasov 

Ing. Marek Ardan                               264 hlasov 

Jarmila Novosadová                           254 hlasov 

 

K bodu 5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

  

Starosta obce p. Laboš zložil do rúk predsedu miestnej volebnej komisie JUDr. Jozefa Žinčíka  

zákonom predpísaný sľub a čestné prehlásenie, že nevykonáva žiadnu inú funkciu 

nezlučiteľnú s funkciou starostu. Predseda MVK mu zároveň odovzdal osvedčenie o zvolení 

do funkcie starostu obce. 

 

K bodu 6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Starosta Karol Laboš prečítal zákonom stanovený sľub poslancov OZ. Poslanci svojím 

podpisom potvrdili tento sľub, taktiež podpísali čestné prehlásenie, že nevykonávajú žiadnu 

funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca. Zároveň im odovzdal osvedčenia o zvolení. 

 

K bodu 7. Vystúpenie novozvoleného starostu 

Po slávnostnom akte sa ujal slova znovu zvolený starosta obce Rišňovce Karol Laboš. Vo 

svojom príhovore poďakoval občanom za dôveru a podporu vo voľbách. Sľúbil, že bude hájiť 

záujmy obce a všetkých občanov, dôveru voličov nesklame a bude plniť volebný program, i 

keď  to bude pre nedostatok financií v obci veľmi zložité. Taktiež poďakoval bývalým 

poslancom za ich prácu v predchádzajúcom volebnom období. Vyjadril presvedčenie, že aj 

spolupráca s novými poslancami bude dobrá počas celého volebného obdobia. 

 

K bodu 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Starosta obce navrhol doplniť do Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva 

v Rišňovciach vetu:  

Ak overovatelia do piatich dní zápisnicu nepodpíšu, považuje sa za overenú.  

Poslanci jednohlasne schválili program ustanovujúceho zasadnutia OZ.   

 

K bodu 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva 

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. Povereným poslancom je Ing. Peter Hrabárik. Starosta 

obce zároveň poveril za zástupcu starostu obce p. Františka Kaufmana.    



 

K bodu 10. Schválenie sobášiacich a určenie dní na uzatvorenie manželstva 

OZ schvaľuje sobášiacich: Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik a Ing. Jana Žitňáková. 

Určené dni na sobáše sú piatok a sobota. 

 

K bodu 11. Diskusia 

- Mgr. Martin Jánošík tlmočil žiadosť DHZ. Je vyhlásený projekt na rekonštrukciu 

hasičských áut. Náš DHZ vlastní tiež hasičské autá, ktoré je treba zrekonštruovať, tak 

by bolo potrebné takýto projekt podať. 

- P. Helena Ziburová, obecná kronikárka, poďakovala všetkým prítomným za pomoc 

a spoluprácu pri písaní obecnej kroniky. Je presvedčená, že aj s novým obecným 

zastupiteľstvom sa jej bude dobre spolupracovať. 

- Starosta obce vyzval všetkých prítomných, ktorí vlastnia nejaké historické exponáty, 

či by tieto nemohli zapožičať do múzea, kde sa bude zriaďovať sieň tradícií. 

- P. František Kaufman poďakoval starostovi za prejavenú dôveru a poveril ho 

zástupcom starostu. Bude sa snažiť čo najviac pomáhať a plniť si svoje úlohy. 

- Starosta obce požiadal zástupcov organizácií, aby boli aj organizácie nápomocné pri 

rôznych spoločenských udalostiach a akciách. Obec im taktiež vychádza v ústrety.  

 

K bodu 12. Záver  

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ustanovujúce zasadnutie ukončil o 19,15 

hod. 

 

 

Zapísala: Ružena Jamborová                                             ..................................................... 

                                                                                             

                                                                                            ..................................................... 

                                                                                                            Karol Laboš 

                                                                                                            starosta obce 

 

Overovatelia: Jarmila Novosadová                                   ..................................................... 

 

                        Ing. Marek Ardan                                       .................................................... 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


