
Uznesenie č. 171/2014 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

 

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) berie na vedomie 

- overovateľov zápisnice: Mgr. Martin Jánošík, Emília Alchusová 

- určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 

b) schvaľuje 

- návrhovú komisiu: Ing. Peter Hrabárik, Ing. Jana Žitňáková 

b) konštatuje že 

- na rokovaní OZ je o prítomných 7 poslancov  

 
V Rišňovciach, dňa 02.04.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 172/2014 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

 

- program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením o dva body, Plán práce 

HK obce na I. polrok 2014 a Schválenie platu starostu obce na rok 2014 . 
 
V Rišňovciach, dňa 02.04.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

                       

Uznesenie č. 173/2014 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2014 

       

     Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- rozpočtové opatrenie č. 1/2014, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2014. 

 
V Rišňovciach, dňa 02.04.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 



____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 174/2014 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Rôzne   

       

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo žiadosť p. Lenky Blchovej, Rišňovce č. 680 

o predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 25.04.2013. OZ súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy 

v tom prípade, keď si doplatí nájomné, ktoré nie je vyplatené od 01.06.2013. Pokiaľ nebude 

vyplatené, nájomná zmluva sa nepredĺži. 
 
V Rišňovciach, dňa 02.04.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 175/2014 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Rôzne  

      

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo žiadosť p. Oľgy Vivodíkovej, Rišňovce č. 472 

o preplatenie finančných nákladov vynaložených na plynofikáciu budovy súp. č. 260. 

V zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 18.05.2004, čl. VII, bod 3) OZ 

 

neschvaľuje 

  
- preplatenie vynaložených finančných nákladov bezhotovostne formou odpustenia nájomného 

dcére p. Lenke Blchovej, ktorá pokračuje v prevádzkovaní maloobchodnej činnosti.  
 

V Rišňovciach, dňa 02.04.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 176/2014 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Rôzne 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. na základe žiadosti p. Radoslava Hajdáka, Rišňovce č. 719, 

 

schvaľuje 

 

- odpustenie stočného, za únik 246 m³ odpadovej vody, ktorá unikla do zeme v dôsledku 

poruchy pripojenia vody. 
 

V Rišňovciach, dňa 02.04.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 



Uznesenie č. 177/2014 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014  

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Rôzne 

 

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

- ustanovenie p. Pavla Jánošíka, nar. 13.06.1984, bytom Rišňovce 44 za veliteľa DHZ 

obce Rišňovce.. 

 
V Rišňovciach, dňa 02.04.2014                                                                                   Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 178/2014  

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Rôzne 

 

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. na základe žiadosti p. Petra Rapanta, Rišňovce č. 618 

 

neschvaľuje  

 

- odkúpenie pozemku, časť parcely č. 1222/1 v k. ú. Rišňovce o výmere 700 m² na 

stavbu rodinného domu.   
 
V Rišňovciach, dňa 02.04.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 179/2014 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Rôzne  

 

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. na základe žiadosti Ing. Evy Prokopovej, Rišňovce č. 694 

o odpustenie úhrady faktúry č. 13002001400, o prehodnotenie a zníženie fakturovanej 

spotreby vody      

schvaľuje 

 odpustenie stočného za ½ z celkovej spotreby 292 m³ odpadovej vody, t. j. za 146 m³ 

odpadovej vody, vo výške 61,32 €. 
 

V Rišňovciach, dňa 02.04.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



Uznesenie č. 180/2014  

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 6. Schválenie plánu práce HK obce Rišňovce na I. polrok 2014 

  

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

- plán práce HK obce Rišňovce na  I. polrok 2014. 

 
V Rišňovciach, dňa 02.04.2014                                                                               Karol Laboš  

                                                                                                                                 starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 181/2014  

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 7. Schválenie platu starostu obce Rišňovce na rok 2014 

 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- plat starostu obce Rišňovce s účinnosťou od 01.01.2014 podľa §3 ods. 1 a §4 ods. 1 

a ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v sume: 2775,- € mesačne. Rozdiel za mesiace, január 

a február 2014 mu bude vyplatený v najbližšom výplatnom termíne. 
 

V Rišňovciach, dňa 02.04.2014                                                                               Karol Laboš  

                                                                                                                                 starosta obce 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC RIŠŇOVCE  

RIŠŇOVCE 259  

951 21 Rišňovce 

________________________________________________________________ 

 

 
                                                                                                                 

 

 

Uznesenie č. 173/2014 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

       

     Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- rozpočtové opatrenie č. 1/2014, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2014. 

 
 

 

 

V Rišňovciach, dňa 04.04.2014                                                  Karol Laboš 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

Za správnosť výpisu: Jamborová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC RIŠŇOVCE  

RIŠŇOVCE 259  

951 21 Rišňovce 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Uznesenie č. 174/2014 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

       

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo žiadosť p. Lenky Blchovej, Rišňovce č. 680 

o predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 25.04.2013. OZ súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy 

v tom prípade, keď si doplatí nájomné, ktoré nie je vyplatené od 01.06.2013. Pokiaľ nebude 

vyplatené, nájomná zmluva sa nepredĺži. 
 
 

 

 

 

 

V Rišňovciach, dňa 04.04.2014                                                                Karol Laboš 

                                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť výpisu: Jamborová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC RIŠŇOVCE 

 RIŠŇOVCE 259 

 951 21 Rišňovce 

________________________________________________________________ 
 
 

 

 

Uznesenie č. 175/2014 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo žiadosť p. Oľgy Vivodíkovej, Rišňovce č. 472 

o preplatenie finančných nákladov vynaložených na plynofikáciu budovy súp. č. 260. 

V zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 18.05.2004, čl. VII, bod 3) OZ 

 

neschvaľuje 

  
- preplatenie vynaložených finančných nákladov bezhotovostne formou odpustenia nájomného 

dcére p. Lenke Blchovej, ktorá pokračuje v prevádzkovaní maloobchodnej činnosti.  
 

 

 

 

 

V Rišňovciach, dňa 04.04.2014                                                         Karol Laboš 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

Za správnosť výpisu: Jamborová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC RIŠŇOVCE  

RIŠŇOVCE 259  

951 21 Rišňovce 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 

Uznesenie č. 176/2014 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. na základe žiadosti p. Radoslava Hajdáka, Rišňovce č. 719, 

 

schvaľuje 

 

- odpustenie stočného, za únik 246 m³ odpadovej vody, ktorá unikla do zeme v dôsledku 

poruchy pripojenia vody. 
 

 

 

 

V Rišňovciach, dňa 04.04.2014                                                      Karol Laboš 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť výpisu: Jamborová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC RIŠŇOVCE  

RIŠŇOVCE 259  

951 21 Rišňovce  

________________________________________________________________ 
 

 

Uznesenie č. 177/2014 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

- ustanovenie p. Pavla Jánošíka, nar. 13.06.1984, bytom Rišňovce 44 za veliteľa DHZ 

obce Rišňovce.. 

 

 

 

 

V Rišňovciach, dňa 04.04.2014                                                    Karol Laboš 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť výpisu: Jamborová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC RIŠŇOVCE  

RIŠŇOVCE 259  

951 21 Rišňovce 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Uznesenie č. 179/2014 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

      

 

 

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. na základe žiadosti Ing. Evy Prokopovej, Rišňovce č. 694 

o odpustenie úhrady faktúry č. 13002001400, o prehodnotenie a zníženie fakturovanej 

spotreby vody 

 

schvaľuje 

  

- odpustenie stočného za ½ z celkovej spotreby 292 m³ odpadovej vody, t. j. za 146 m³ 

odpadovej vody, vo výške 61,32 €. 
 

 

 

V Rišňovciach, dňa 04.04.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

Za správnosť výpisu: Jamborová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC RIŠŇOVCE  

RIŠŇOVCE 595  

951 21 Rišňovce 

________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Uznesenie č. 181/2014  

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rišňovce  

konaného dňa 26. marca 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

K bodu 7. Schválenie platu starostu obce Rišňovce na rok 2014 

 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- Karolovi Labošovi plat starostu obce Rišňovce s účinnosťou od 01.01.2014 podľa §3 

ods. 1 a §4 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v sume: 2775,- € mesačne. Rozdiel 

za mesiace, január a február 2014 mu bude vyplatený v najbližšom výplatnom 

termíne. 
 

 

 

 

 

 

V Rišňovciach, dňa 26.03.2014                                                              Karol Laboš  

                                                                                                                 starosta obce 

 
 

 

 

 

Z a správnosť výpisu: Jamborová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 171/2014 

 

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) berie na vedomie 

- overovateľov zápisnice: Mgr. Martin Jánošík, Emília Alchusová 

- určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 

b) schvaľuje 

- návrhovú komisiu: Ing. Peter Hrabárik, Ing. Jana Žitňáková 

b) konštatuje že 

- na rokovaní OZ je o prítomných 7 poslancov  
 

Uznesenie č. 172/2014 

 

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  

- program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

Uznesenie č. 173/2014 

      

     Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

- rozpočtové opatrenie č. 1/2014, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2014. 

 

Uznesenie č. 174/2014 

       

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo žiadosť p. Lenky Blchovej, Rišňovce č. 680 

o predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 25.04.2013. OZ súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy 

v tom prípade, keď si doplatí nájomné, ktoré nie je vyplatené od 01.06.2013. Pokiaľ nebude 

vyplatené, nájomná zmluva sa nepredĺži. 
 

Uznesenie č. 175/2014 

      

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo žiadosť p. Oľgy Vivodíkovej, Rišňovce č. 472 

o preplatenie finančných nákladov vynaložených na plynofikáciu budovy súp. č. 260. 

V zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 18.05.2004, čl. VII, bod 3) OZ 

neschvaľuje 
- preplatenie vynaložených finančných nákladov bezhotovostne formou odpustenia nájomného 

dcére p. Lenke Blchovej, ktorá pokračuje v prevádzkovaní maloobchodnej činnosti.  
 

Uznesenie č. 176/2014 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. na základe žiadosti p. Radoslava Hajdáka, Rišňovce č. 719, 

 

schvaľuje 



odpustenie stočného, za únik 246 m³ odpadovej vody, ktorá unikla do zeme v dôsledku 

poruchy pripojenia vody. 
 

Uznesenie č. 177/2014 

 

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

- ustanovenie p. Pavla Jánošíka, nar. 13.06.1984, bytom Rišňovce 44 za veliteľa DHZ 

obce Rišňovce. 

 

Uznesenie č. 178/2014  

 

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. na základe žiadosti p. Petra Rapanta, Rišňovce č. 618 

neschvaľuje  

- odkúpenie pozemku, časť parcely č. 1222/1 v k. ú. Rišňovce o výmere 700 m² na 

stavbu rodinného domu.   
 

Uznesenie č. 179/2014 

 

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. na základe žiadosti Ing. Evy Prokopovej, Rišňovce č. 694 

o odpustenie úhrady faktúry č. 13002001400, o prehodnotenie a zníženie fakturovanej 

spotreby vody 

schvaľuje 

 odpustenie stočného za ½ z celkovej spotreby 292 m³, t. j. za 146 m³ odpadovej vody, vo 

výške 61,32 €. 

 

Uznesenie č. 180/2014  

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

- plán práce HK obce Rišňovce na  I. polrok 2014. 

 

Uznesenie č. 181/2014  

 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

- plat starostu obce Rišňovce s účinnosťou od 01.01.2014 podľa §3 ods. 1 a §4 ods. 1 

a ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v sume: 2775,- € mesačne. Rozdiel za mesiace, január 

a február 2014 mu bude vyplatený v najbližšom výplatnom termíne. 

 
 

 

 

 
 


