
Zápisnica  
z 13. zasadnutia OZ obce Rišňovce konaného dňa 21. júna 2013 

 
 
Prítomní:          Karol Laboš – starosta obce 
                           Poslanci: Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka  
                           Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ing.  
                           Jana Žitňáková   
Neprítomní:      Mgr. Martin Jánošík 
Ďalší prítomní: Ing. Ladislav Lauro, hlavný kontrolór obce 
                           Helena Ziburová, kronikárka 
                           Mgr. Lenka Pauková, zam. obce 
Verejnosť: nebola prítomná 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola plnenia uznesení, určenie overovateľov zápisnice 
2. Schválenie inventarizácie a návrhu na vyradenie majetku k 31.12.2012 
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012 
4. Výročná správa obce za rok 2012  
5. Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2012 
6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2013 
7. Prejednanie ponuky rekonštrukcie verejného osvetlenia 
8. Informácia o pripravovaných investičných akciách 
9. Rôzne 
10. Záver     

 
     Overovatelia zápisnice z 12. zasadnutia, P. Danka Jánošíková a Ing. Marek Ardan 
prehlasujú, že zápisnica je v súlade s rokovaním obecného zastupiteľstva, čo potvrdili aj 
svojimi podpismi v zápisnici.  
 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, kontrola plnenia uznesení, určenie overovateľov 
zápisnice  
     Rokovanie OZ otvoril poslanec poverený starostom obce, Ing. Hrabárik, starosta obce p. 
Karol Laboš sa ospravedlnil, že nemôže otvoriť zasadnutie, na zasadnutie sa dostaví neskôr. 
Privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov 
a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, je schopné prijímať nariadenia obce, ktoré 
schvaľujú 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Neprítomný, poslanec Mgr. Jánošík sa rokovania 
nezúčastnil, bol ospravedlnený.  
 
Uznesením č. 131/2013 OZ berie na vedomie: 
Overovateľov zápisnice: Emília Alchusová, František Kaufman 
Zapisovateľka: Ružena Jamborová 
 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková,  
                                               Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ong. Jana Žitňáková)  
                     proti: 0 
                     zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené. 
 
OZ uznesením č. 132/2013 schvaľuje starostom obce predložený program rokovania. 
Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola plnenia uznesení, určenie overovateľov zápisnice 



2. Schválenie inventarizácie a návrhu na vyradenie majetku k 31.12.2012 
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012 
4. Výročná správa obce za rok 2012  
5. Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2012 
6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2013 
7. Prejednanie ponuky rekonštrukcie verejného osvetlenia 
8. Informácia o pripravovaných investičných akciách 
9. Rôzne 
10. Záver     

 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková,  
                                              Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 
                    proti: 0  
                    zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
Kontrola plnenia uznesení: boli splnené. 
 
K bodu 2. Schválenie inventarizácie a návrhu na vyradenie majetku k 31.12.2012 
     P. Hudáková informovala OZ o inventarizácii a návrhu na vyradenie majetku obce 
k 31.12.2012.  
OZ uznesením č. 133/2013 schvaľuje inventarizáciu a návrh na vyradenie majetku 
k 31.12.2012.  
 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková,  
                                              Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková)  
                    proti: 0  
                    zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
OZ uznesením č. 134/2013 schvaľuje likvidačnú komisiu v zložení: Ing. Peter Hrabárik, 
Július Lazarčík a Juraj Ševčík. Komisia urobí záznam o zničení vyradených predmetov. 
 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková,  
                                               Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková)  
                     proti: 0  
                     držal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené.  
      
Taktiež informovala o návrhu na vyradenie majetku ZŠ s MŠ Rišňovce k 31.12. 2012 nad 
16,60 € za kus.  
 
OZ uznesením č. 135/2013 schvaľuje návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ Rišňovce 
k 31.12.2012 nad 16,60 € za kus a ukladá riaditeľke ZŠ s MŠ Rišňovce stanoviť likvidačnú  
komisiu, ktorá urobí likvidačný zápis o zničení vyradených predmetov.  
 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková,  
                                               Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 
                     proti:0  
                     zdržal sa:0                                                                                                                                           
Uznesenie bolo schválené.        
 
K bodu 3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012 
So záverečným účtom obce za rok 2012 oboznámila poslancov účtovníčka P. Hudáková. 
K záverečnému účtu neboli žiadne pripomienky ani návrhy. 



OZ uznesením č. 136/2013 schvaľuje bez výhrad Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie.     
 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková,  
                                               Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková)  
                     proti: 0  
                     zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené. 
 
OZ uznesením č. 137/2013 schvaľuje vyčíslený hospodársky výsledok za rok 2012 – 
schodok vo výške 59 675,38 EUR. Vzhľadom k tomu, že obec dosiahla záporný výsledok 
hospodárenia nevzniká povinnosť tvorby rezervného fondu.  
 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková,  
                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková)  
                     proti: 0  
                     zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené. 
 
OZ uznesením č. 138/2013 berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu obce Rišňovce za rok 2012.  
 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková,  
                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 
                     proti:0  
                     zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 4. Individuálna výročná správa obce za rok 2012 
S individuálnou výročnou správou obce Rišňovce za rok 2012 oboznámila poslancov 
účtovníčka P. Hudáková.  
OZ uznesením č. 139/2013 berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce Rišňovce za 
rok 2012. 
 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková,  
                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Infg. Jana Žitňáková) 
                      proti: 0  
                      zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 5. Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2012 
Účtovníčka obce P. Hudáková oboznámila poslancov o správe audítora z overenia účtovnej 
závierky za rok 2012. 
OZ uznesením č. 140/2013 berie na vedomie správu audítora za rok 2012.  
 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková,  
                                               Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 
                     proti: 0  
                     zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2013. 
Účtovníčka obce P. Hudáková oboznámila poslancov s úpravou rozpočtu. 
OZ uznesením č. 141/2013 schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2013, ktorým sa vykonáva 
úprava rozpočtu obce Rišňovce na rok 2013. 
 



Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková,  
                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková)  
                     proti: 0  
                     zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 7. Prejednanie ponuky rekonštrukcie verejného osvetlenia. 
Starosta obce v krátkosti informoval poslancov o ponuke rekonštrukcie verejného osvetlenia. 
Poslanci navrhli, aby starosta pozval vedúceho firmy, ktorá bude rekonštrukciu vykonávať 
a aby ich on bližšie informoval o priebehu a výhodách rekonštrukcie. Po dohodnutí termínu 
bude zvolané zasadnutie OZ. V prípade schválenia rekonštrukcie sa bude firma starať 
o údržbu 12 rokov. 
  
K bodu 8. Informácia o pripravovaných investičných akciách. 
Starosta obce informoval poslancov o pripravovaných investičných akciách.  

- Zdravotné stredisko, bude potrebná kompletná rekonštrukcia celej budovy, tak ako sa 
robí stará cirkevná škola. Väčšina prác by sa robila svojpomocne a cez živnostníkov, 
tým by sa ušetrilo platenie DPH. Zdravotné stredisko, lekáreň a prevádzkové priestory 
v budove bývalej cirkevnej školy sú plánované otvoriť do konca roka 2013. 

 
K bodu 9. Rôzne. 
Starosta obce informoval OZ o prácach v obci. 

- V najbližšej dobe sa budú natierať pásy na komunikáciách. 
- Pokračuje sa v ohrádzaní ihriska. 
- Na chodníkoch, kde je položená dlažba sa začne s postrekom proti burine. 
- Pracovníci obce pokračujú v kosení verejných priestranstiev, (vodného zdroja, oboch 

cintorínov atď.) 
- Ing. Žitňáková informovala OZ o príspevkoch, ktoré je potrebné vyvesiť na webovú 

stránku obce. Občania hádžu do kanalizácie rôzne predmety a tým sa zapcháva. Preto 
Ing. Žitňáková napísala článok: Kanalizácia nie je odpadkový kôš. Tento článok bude 
uverejnený, aby sa občania zamysleli nad tým, čo všetko sa nachádza v kanalizácii 
a aby nepotrebný odpad nehádzali do kanalizácie, ale tam kde patrí do odpadových 
košov. Ďalej poslanci navrhli, aby sa občania, ktorí nie sú napojení na kanalizáciu, 
preukazovali dokladom, kde vyvážajú odpad zo žúmp.  

- Ďalší článok sa bude týkať použitých rastlinných olejov. Tu budú občania 
informovaní, kde môže tento použitý olej odovzdávať. Požitý olej sa taktiež nemôže 
vylievať do kanalizácie, lebo sa usádza v potrubí a tým sa upcháva.  

- Starosta obce informoval občanov, že obec bude musieť byť platcom DPH, tým sa 
zvýši vodné a stočné. 

- V letných mesiacoch a v období sucha obec zápasí s nedostatkom pitnej vody, preto sa 
počíta znovu s prevádzkou vodného zdroja – studne pri KD. Dá sa urobiť rozbor vody, 
či sa môže používať. Ďalší vodný zdroj by mohol byť v budove CO. Starosta bude 
jednať s MV SR.  

- Keďže smetiarske auto sa už viac rokov nepoužíva a už je nefunkčné, tak poslanci 
rozhodli, že sa dá zošrotovať, aby sa mohlo odhlásiť s DI a poisťovne. 
OZ uznesením č. 142/2013 schvaľuje zošrotovanie starého nefunkčného 
smetiarskeho auta.  
 

Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková,  
                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 
                      proti: 0  
                      zdržal sa: 0 



Uznesenie bolo schválené. 
 

- TJ Družstevník Rišňovce požiadalo obec o finančnú podporu pre novovznikajúce 
žiacke futbalové družstvo, na zabezpečenie tréningových a športových potrieb a 
vybavenia potrebného pre štart v súťažnom ročníku. 
OZ uznesením č. 143/2013 schvaľuje príspevok vo výške 800,00 € na obdobie 6 
mesiacov pre TJ Družstevník Rišňovce na podporu novovznikajúceho žiackeho 
futbalového družstva. 
   

Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková,  
                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 
 

            proti: 0  
            zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 
 

- S novovzniknutým žiackym futbalovým družstvom súvisia aj zvýšené náklady na 
hospodára TJ. TJ preto požiadala obec o zvýšenie mesačného príspevku pre hospodára 
TJ vo výške 30,00 €  

            OZ uznesením č. 144/2013 schvaľuje zvýšenie mesačného príspevku pre hospodára    
            TJ Družstevník Rišňovce vo výške 30,00 €. 
 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, 
                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 
                           proti: 0  
                           zdržal sa: 0 
uznesenie bolo schválené. 
 

-  P. Ziburová – kronikárka, informovala OZ o písaní obecnej kroniky. Materiál na zápis 
do obecnej kroniky doručí na pripomienkovanie na najbližšie zasadnutie OZ.       

 
K bodu 10. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,15 hod. 
 
 
Zapísala:   Ružena Jamborová                      .......................................................               
 
                                                                                                         
                                                                                    
                                                                                   .............................................. 
                                                                                                Karol Laboš 
                                                                                                starosta obce 
 
Overovatelia: 
 
Emília Alchusová                                                        ........................................................... 
 
 
František Kaufman                                                      ........................................................... 


