
Zápisnica  
z 8. zasadnutia OZ obce Rišňovce konaného dňa 20. júna 2012 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola plnenia uznesení, určenie overovateľov zápisnice 
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Rišňovce za rok 

2011 a súhrnná správa o výsledku kontrol za rok 2011 
3. Schválenie záverečného účtu obce Rišňovce za rok 2011 a výročnej správy obce za 

rok 2011  
4. Úprava rozpočtu na rok 2012  
5. Informácia – oprava strechy na Zdravotnom stredisku 
6. Informácia – socha „Dobrý anjel sveta“ 
7. Rôzne 
8. Uznesenie 
9. Záver     

 
K bodu 1 
Rokovanie OZ otvoril poslanec poverený starostom obce, Ing. Peter Hrabárik. Privítal 
prítomných poslancov a zároveň ospravedlnil starostu obce, ktorý sa nemohol zúčastniť 
rokovania z dôvodu iných pracovných povinností a P. Zadrabajovú, ktorá sa ospravedlnila 
z rodinných dôvodov sa nemohla rokovania zúčastniť. Privítal prítomných poslancov a    
oboznámil ich s programom zasadnutia. Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Zároveň 
určil overovateľov zápisnice, Ing. Žitňáková a Ing. Ardan. Vyhodnotil plnenie uznesení, boli 
splnené. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce 
návrhy. Program 8. zasadnutia bol jednohlasne schválený    
 
K bodu 2 
HK obce predložil OZ súhrnnú správu o výsledkoch kontrol za rok 2011 vykonaných na 
základe plánu kontrolnej činnosti za I. a II. polrok 2011. OZ berie na vedomie. OZ berie na 
vedomie stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2011.  
 
K bodu 3 
S návrhom záverečného účtu obce za rok 2011 a výročnej správy obce za rok 2011 
oboznámila poslancov účtovníčka P. Hudáková. OZ schvaľuje Záverečný účet obce 
a vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením „bez výhrad“. OZ berie na vedomie Výročnú 
správu obce za rok 2011.OZ schvaľuje vyčíslený hospodársky výsledok č. 2 ako zdroj tvorby 
rezervného fondu vo výške 70 270,64 € a tvorbu rezervného fondu vo výške 21 564,04 €. OZ 
berie na vedomie hospodársky výsledok č. 1 a č. 3. 
 
K bodu 4 
S plnením rozpočtu k 31.05.2012 oboznámila OZ účtovníčka p. Hudáková. OZ berie na 
vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu k 31.05.2012. P. Hudáková oboznámila 
poslancov taktiež s úpravou rozpočtu na rok 2012. OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2, 
ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce na rok 2012 jednohlasne. 
 
K bodu 5 
Ešte v tomto roku sa začne s rekonštrukciou strechy na zdravotnom stredisku.   
    



K bodu 6 
V obci Rišňovce bude umiestnená socha „Dobrý anjel sveta“, starosta podpísal memorandum 
o spolupráci s Medzinárodným zväzom charitatívnych organizácií „Svet dobra“.  
 
K bodu 7  
- Ing. Peter Vršecký, Rišňovce č. 505 podal sťažnosť na p. Plaštiaka, č. 507, ktorý po 
večeroch spaľuje odpad v záhrade, čim znečisťuje ovzdušie. Sťažnosť preverí komisia pre 
ochranu verejného poriadku. 
 - P. Jozef Fazika a manželka Terézia, Rišňovce č. 476 podali žiadosť o asistenciu pri výrube 
stromov alebo orezania konárov u p. Františky Novotnej, ktorej stromy poškodzujú 
menovaným strechu a odkvapové rúry. Žiadosť preverí komisia pre ochranu životného 
prostredia. Ďalej komisia preverí vyrúbanie stromu na cintoríne.  
OZ riešilo neplatičov, ktorí nemajú uhradené nájomné za obecné byty. P. Marianna 
Morávková, č. 702 za 2 mesiace, t. j. 320,00 €, P. Viliam Beňo, č. 702 za 3 mesiace, t. j. 
480,00 €, P. Zuzana Katrenčiaková, č. 702 za 5 mesiacov, t. j. 800,00 €, P. Jaroslav Vašíček, 
č. 704 za 6 mesiacov, t. j. 960,00 €, P. Marek Juran, č. 701 za 7 mesiacov, t. j. 1.120,00 € 
a Henrich Remenárik, č. 701 za 15 mesiacov, t. j. 2.400,00 €. Nedoplatky musia uhradiť do 
30.06.2012. P. Remenárik musí zaplatiť 50% z dlžnej sumy, t. j. 1.200,00 € do 30.06.2012, 
potom sa mu predĺži nájomná zmluva o 4 mesiace, t. j. do 19.08.2012 a do tohto dátumu musí 
vyplatiť ďalších 50% z dlžnej sumy, t. j. 1.200,00 €. V prípade, že nedoplatky nebudú 
uhradené, prenajímateľ vypovie nájom bytu.   
 
K bodu 8 
OZ schvaľuje nasledovné uznesenia: 

  
Uznesenie č. 80 

 
OZ schvaľuje program 8. zasadnutia jednomyseľne bez pripomienok a doplňujúcich návrhov.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 81 

 
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu obce 
Rišňovce za rok 2011 a súhrnnú správu o výsledku kontrol za rok 2011. Tvorí prílohu 
zápisnice.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 82 
 

OZ schvaľuje Záverečný účet obce Rišňovce  za rok 2011 a zároveň vyslovuje súhlas 
s celoročným hospodárením „bez výhrad“. Tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 
 



Uznesenie č. 83 
  
OZ berie na vedomie výročnú správu obce za rok 2011. Tvorí prílohu zápisnice.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 84 
 

OZ schvaľuje vyčíslený hospodársky výsledok ako zdroj tvorby rezervného fondu vo výške 
70 270,64 € a tvorbu rezervného fondu vo výške 21 564,04 €. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0  
 
 
 

Uznesenie č. 85  
 
OZ berie na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu obce k 31.05.2012. Tvorí prílohu 
zápisnice.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 86 
 
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 
na rok 2012. Tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 87 
 

 
OZ schvaľuje vyzvať neplatičov nájomných bytov na zaplatenie dlžného nájomného do 
30.06.2012. V prípade nezaplatenia prenajímateľ vypovie nájom bytu.  
Hlasovanie: za 8 poslancov 
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

 
 
K bodu 9 
Na záver poslanec Ing. Peter Hrabárik poďakoval prítomným za účasť a 8. zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 



Zapisovateľka :                                          Overovatelia: 
 
 
P. Jamborová ...............................              Ing. Žitňáková ............................................... 
 
                                                                   Ing. Ardan ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 


