
Zápisnica  
z 12. zasadnutia OZ obce Rišňovce konaného dňa 17. apríla 2013 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola plnenia uznesení, určenie overovateľov zápisnice 
2. Schválenie VZN č. 1/2013 – o určení výšky dotácie na žiaka 
3. Schválenie VZN č. 2/2013 – o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou na 

území obce Rišňovce 
4. Informácia o rekonštrukcii obecných budov  
5. Rôzne 
6. Uznesenie 
7. Záver     

 
K bodu 1 
Rokovanie OZ otvoril starosta obce p. Karol Laboš. Privítal prítomných poslancov. 
Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. Neprítomní, poslanec p. Kaufman a HK obce sa rokovania nezúčastnili, boli 
ospravedlnení. Za overovateľov zápisnice starosta určil P. Jánošíkovú a Ing. Ardana. Program 
zasadnutia podľa priloženej pozvánky bol doplnený o jeden bod, schválenie platu starostu 
obce. Program bol jednohlasne schválený. Kontrolu uznesení vykonal starosta obce. 
Skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené.  
  
K bodu 2 
OZ schvaľuje VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013 jednohlasne. OZ súhlasí s poskytnutím 
príspevku do Súkromného centra voľného času vo výške 100,00 € iba pre deti od 5 do 15 
rokov veku, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci. Do cudzích centier voľného času obec 
nebude prispievať. 
   
K bodu 3 
OZ schvaľuje VZN č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou na území obce 
Rišňovce jednohlasne. 
 
K bodu 4 
Starosta obce informoval poslancov OZ o rekonštrukcii obecných budov. V súčasnej dobe sa 
prevádzajú búracie práce na budove starej školy pri kostole. Odstránila sa stará strecha a čistia 
sa tehly, ktoré sa ukladajú na palety a budú použité pri stavbe tejto budovy, ktorá bude celá 
zrekonštruovaná a rozšírená. Bude tam premiestnené zdravotné stredisko, ktoré je tiež v zlom 
technickom stave a tiež sa bude rekonštruovať. V tejto budove bude umiestnená aj lekáreň 
spolu s laboratóriom a s kanceláriou lekárničky. V podkroví sa budú dať vytvoriť štyri 3 – 
izbové byty. Počíta sa s dokončením tejto budovy do konca tohto roka. OZ súhlasí 
s rekonštrukciou budovy starej školy, t. j. zdravotného strediska. Po preložení káblov 
a stavebnom povolení sa ihneď začne s výstavbou. 
  
K bodu 5 

- OZ opätovne prejednalo žiadosť Mgr. Alici Dovčíkovej, Rišňovce 401 o odkúpenie 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rišňovce podľa GP č. 20/2013, parcela č. 



1070/80, zastavaná plocha o výmere 38 m². OZ schvaľuje prevod podľa § 9a ods. 8 
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov z dôvodu prevodu 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, 
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, t. j. priamy 
predaj nehnuteľnosti vedenej na GP č. 20/2013, parcela č. 1070/80, k. ú. Rišňovce, 
zastavaná plocha o výmere 38 m² v cene 8,00 €/m² Mgr. Alici Dovčíkovej, rod. 
Chrenková, nar. 26.09.1956, bytom 951 21 Rišňovce 401. Kupujúci uhradí kúpnu 
sumu 304,00 € na účet Obce Rišňovce, č. ú.: 0868843002/5600, alebo v hotovosti do 
pokladne Obecného úradu jednohlasne. Všetky poplatky spojené s vyhotovením 
kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva  do katastra nehnuteľností bude podľa 
dohody jej účastníkov hradiť v celosti kupujúci.     

-  P. Lazíková predložila návrh na plat starostu obce Rišňovce s účinnosťou od 
01.01.2013. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z., 
a násobku podľa § 4 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. t. j. suma: 1593,90 €, podľa §4 ods. 
2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 70% o sumu: 1115,73 €. Plat sa zaokrúhľuje na celé 
euro nahor na sumu: 2710,00 €. OZ schvaľuje plat starostu obce jednohlasne. Rozdiel 
za mesiace január, február a marec 2013 mu bude vyplatený v najbližšom výplatnom 
termíne. 

- Starosta informoval poslancov o kamerovom systéme, obec dostala dotáciu, takže sa 
bude rozširovať. Kamery budú umiestnené pri kostole, na námestí a na ďalších 
miestach.   

- OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy p. Dáši Pindešovej, Rišňovce 428 na 
prevádzku kaderníctva v budove kultúrneho domu na dobu určitú, t. j. do 30.06.2013.   

- OZ zamieta žiadosť Daniely Kovalčíkovej, Rišňovce 78 o prenájom miestnosti 
kaderníctva Dáša v budove kultúrneho domu na prevádzkovanie kaderníckych služieb. 
Priestor kaderníctva je prenajatý a prenájom stále trvá.  
 
 

K bodu 6 
OZ schvaľuje nasledovné uznesenia: 
 

Uznesenie č. 122 
 

OZ schvaľuje program 12. zasadnutia s doplnením jedného bodu, schválenie platu starostu  
obce jednohlasne.     
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 
 

Uznesenie č. 123 
 

OZ schvaľuje VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013 jednohlasne. Tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 



Uznesenie č. 124 
 
OZ schvaľuje poskytnutie príspevku vo výške 100,00 € do Súkromného centra voľného času 
iba pre deti od 5 do 15 rokov veku, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci jednohlasne. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0  
 

Uznesenie č. 125 
 

OZ schvaľuje VZN č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce 
Rišňovce jednohlasne. Tvorí prílohu zápisnice.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 126 
 

OZ schvaľuje prevod podľa §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov z dôvodu prevodu pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou, t. j. priamy predaj nehnuteľnosti, pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1070/80 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m², ktorý vznikol odčlenením od pôvodnej parcely 
registra „C“ číslo 1070/55 – zastavané plochy a nádvoria, pozemok zapísaný na LV č. 1174 
vo vlastníctve obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce. Kupujúcou je Mgr. Alica Dovčíková, rod. 
Chrenková, nar. 26.09.1956, bytom 951 21 Rišňovce 401, schválená suma je 8,00 €/m². 
Kupujúci uhradí kúpnu sumu 304,00 € na účet Obce Rišňovce, č. ú.: 0868843002/5600, alebo 
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.                   
Hlasovanie: za 8 poslancov 
                    proti 0  
                    zdržal sa 0  
 

Uznesenie č. 127 
 

OZ schvaľuje plat starostu obce Rišňovce s účinnosťou od 01.01.2013 podľa § 3 ods. 1 a §4 
ods. 1 a ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v sume: 2710,00 € mesačne. Rozdiel za mesiace január, 
február a marec 2013 mu bude vyplatený v najbližšom výplatnom termíne.   
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 128 
 

OZ súhlasí s rekonštrukciou budovy starej školy – zdravotného strediska.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0   
 



Uznesenie č. 129 
 

OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy p. Dáši Pindešovej Rišňovce 428 na prevádzku 
kaderníctva v budove kultúrneho domu na dobu určitú, t. j. do 30.06.2013.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 130 
 

OZ zamieta žiadosť Daniely Kovalčíkovej, bytom Rišňovce 78 o prenájom priestoru 
kaderníctva na účely prevádzkovania kaderníckych služieb. Priestor kaderníctva je prenajatý 
a prenájom stále trvá. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 
K bodu 7 
Na záver starosta obce p. Laboš poďakoval prítomným za účasť a 12. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva ukončil. 
 
 
Zapisovateľka :                                          Overovatelia: 
 
P. Jamborová ...............................              P. Jánošíková............................................... 
 
                                                                    Ing. Ardan   ................................................ 


