
Zápisnica 

z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE 

konaného dňa 10. októbra 2018 

 
Prítomný:             Karol Laboš, starosta obce 

 

Poslanci OZ 6/9: Ing. Peter  Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František   

                              Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková  

 

Neprítomní:       Ing. Marek Ardan, Mgr. Martin Jánošík, Zdena Zadrabajová  

 

Ďalší prítomní:  Ružena Jamborová, zamestnankyňa obecného úradu, PaedDr. Lenka  

                            Proksová, riaditeľka školy, Mgr. Marta Novosadová, zástupkyňa riaditeľky  

                            pre ZŠ  

 

Verejnosť:         prítomná jeden občan 

 

K bodu 1.  

 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení  

 

     Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Karol Laboš. Privítal všetkých prítomných a 

konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné, je schopné prijímať nariadenia obce, ktoré sa schvaľujú 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov. Poslanec Ing. Marek Ardan, Mgr. Martin Jánošík a poslankyňa Zdena Zadrabajová 

sa zasadnutia nezúčastnili, boli ospravedlnení. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta obce určil zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie a zároveň 

prečítal program zasadnutia OZ. Zasadnutie bolo nahrávané, nahrávka je dostupná na 

obecnom úrade.  

 

Uznesením č. 265/2018 OZ berie na vedomie  

 

Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Hrabárik, Ing. Jana Žitňáková  

Zapisovateľa: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Miroslav Juran, Jarmila Novosadová 

konštatuje že: na rokovaní OZ je prítomných 6 poslancov 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman,  

                                               Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0       

 

Uznesenie bolo schválené.    

 

K bodu 2. 

 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 



1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Žiadosť o dotáciu – ZŠ s MŠ Rišňovce 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

Uznesením č. 266/2018 OZ schvaľuje 

 

- program rokovania predložený starostom obce.  

 
 Hlasovanie: za 6 poslancov (Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman,  

                                               Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0       

 

Uznesenie bolo schválené.    

 

 

K bodu 3. 

Žiadosť o dotáciu – ZŠ s MŠ Rišňovce 

 

     OZ opätovne prerokovalo žiadosť o dotáciu – ZŠ s MŠ Rišňovce. Starosta obce vyzval 

riaditeľku ZŠ s MŠ PaedDr. Lenku Proksovú o vysvetlenie prečo žiadajú dotáciu 1700,- €. 

V škole pracujú 2 oddelenia po 34 detí  a ešte 10 detí čaká na prijatie. Preto je potrebné 

otvoriť tretie oddelenie, aby sa zredukoval počet detí v tých dvoch oddeleniach. Nie je 

potrebné silu na plný úväzok., bude prijatá vychovávateľka iba na ½ úväzok, aby bol 

zvládnutý nápor najmä v čase obeda. Ide o mesiace október až december 2018. Ing. Hrabárik 

podotkol, že žiadosť na predchádzajúcom zasadnutí p. Sabová zle vysvetlila. Podľa neho ZŠ 

s MŠ má právnu subjektivitu a nie je dôvod spochybňovať objektívnosť požiadaviek školy, za 

ktoré si je plne zodpovedná riaditeľka školy.  

Počet žiakov v oddelení ŠKD už nie je daný, určuje ho Vyhláška Ministerstva zdravotníctva 

SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zriadenia pre deti a mládež, záleží 

na veľkosti triedy, je potrebné prepočítať počet detí na metre štvorcové, alebo zákon č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ruší sa hranica minimálneho a maximálneho počtu detí v oddelení ŠKD 

/vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube, 

stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku 

odbornej praxe/. Je plne v kompetencii riaditeľa školy, aby rozhodol, koľko detí bude 

v jednotlivých oddeleniach ŠKD a koľko vychovávateľov príjme. 

 

Uznesením č. 267/2018 OZ schvaľuje 

 

- dotáciu pre školský klub detí vo výške 1700,- € na mzdy a odvody vychovávateľke 

v 3. oddelení školského klubu detí na obdobie od 10 – 12/2018. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman,  

                                               Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0       

 

Uznesenie bolo schválené.    



K bodu 4. 

Rôzne 

 

- ZŠ s MŠ Rišňovce žiada o finančnú spoluúčasť na projekte Zlepšenie prístupu k 

vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v ZŠ 

Rišňovce na obdobie september až december 2018 vo výške 415,20 €. 

 

Uznesením č. 268/2018 OZ schvaľuje 

- Navýšenie rozpočtu na prenesené kompetencie na spolufinancovanie projektu 

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným 

znevýhodnením v ZŠ s MŠ Rišňovce na obdobie september až december 2018 vo 

výške 415,20 €. 

 
        Hlasovanie: za 6 poslancov (Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman,  

                                                        Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0       

 

Uznesenie bolo schválené.    

 

- P. starosta oboznámil poslancov s tým, že p. Sabová povedala o starostovi, že spolu 

s riaditeľkou školy jej znížili plat o 1/3. Starosta povedal, že toto sa nezakladá na 

pravde, že nikdy nezasahoval do kompetencií p. riaditeľky, mzdy, odmeny a osobné 

ohodnotenia dáva svojim zamestnancom ona.  

- Starosta taktiež informoval poslancov o tom, že bola zaslaná výzva p. M. Ondrejkovi 

aj p. Piršelovej, aby cestu, na ktorú dostali povolenie rozkopávky pre inžinierske siete 

dali do pôvodného stavu. Taktiež informoval o oprave cesty od Fary po F. Margetina. 

Budú pokračovať práce vo výstavbe chodníka v dolnej dedine a začne sa s výstavbou 

šatní na ihrisku.   

 

K bodu 6. 

Záver 

 

   Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil. Zasadnutie bolo ukončené o 18,30 hod. 

 

 

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

 

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

                                                                                                                   Karol Laboš 

                                                                                                                  starosta obce 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Peter Hrabárik                                                                       ............................................... 

 

Ing. Jana Žitňáková                                                                       .............................................  

 

 

 Rišňovciach, dňa 17.10.2018                                           


