
K bodu 1.  

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení 

 

Uznesenie č. 228/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

a) schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: P. František Kaufman, Mgr. Martin Jánošík 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Hrabárik, P. Miroslav Juran 

            Určenie zapisovateľky: Jarmila Novosadová 

c) konštatuje že: 

 na rokovaní OZ je prítomných 8 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________        

 

K bodu 2.  

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Uznesenie č. 229/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- starostom predložený program rokovania.  
 
V Rišňovciach, dňa12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3.  

Schválenie inventarizácie a návrhu na vyradenie majetku k 31.12.2017 

 

Uznesenie č. 230/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 



 

berie na vedomie 
 

- inventarizačný zápis z inventarizácie vykonanej ku dňu účtovnej závierky k 31.12.2017. 

 
V Rišňovciach, dňa 12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 231/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- návrh na vyradenie majetku k 31.12.2017.  
 
V Rišňovciach, dňa12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. 

Prerokovanie a schválenie návrhu záverečného účtu obce Rišňovce za rok 2017 

 

Uznesenie č. 232/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 
 

- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017. 
 
V Rišňovciach, dňa 12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 233/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 



- celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad. 
 
V Rišňovciach, dňa 12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 234/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- prebytok rozpočtu za rok 2017 vo výške 273 460,42 € a zostatok finančných operácií  

            vo výške 12 544,87 € použiť na tvorbu rezervného fondu t. j. celkový prevod do  

            rezervného fondu vo  výške:  286 005,29 €.   
 
V Rišňovciach, dňa 12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. 

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2018 

 

Uznesenie č. 235/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 
 

- rozpočtové opatrenie č. 3/2018, 4/2018 a 5/2018. 
 
V Rišňovciach, dňa 12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 236/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 
 

- rozpočtové opatrenie č. 6/2018. 
 
V Rišňovciach, dňa 12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   



Uznesenie č. 237/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- použitie rezervného fondu vo výške 290 325,00 € na financovanie kapitálových  

            výdavkov – Výstavba tribúny a rekonštrukcia šatne na ihrisku. 
 
V Rišňovciach, dňa 12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. 

Plán práce HK na II. polrok 2018 

 

Uznesenie č. 238/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

 

    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 hlavného kontrolóra na II. polrok 2018.  
 
V Rišňovciach, dňa 12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. 

Schválenie aktualizovaného „Komunitného plánu sociálnych služieb obce Rišňovce 2018 

– 2022“ 

 

Uznesenie č. 239/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- Komunitný plán sociálnych služieb obce Rišňovce 2018 – 2022.  
 
V Rišňovciach, dňa 12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   



K bodu 9. 

Rôzne 

 

Uznesenie č. 240/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- preventívnu protipožiarnu skupinu v obci Rišňovce v zložení:  

- Preventivár: Jozef Rehuš,  

- Členovia: Pavol Jánošík, Ivan Miho a Juraj Jánošík. 
 

V Rišňovciach, dňa 12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 241/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

neschvaľuje 
 

- odpredaj pozemku p. Margite Bullovej, Rišňovce 11 z dôvodu, že obec Rišňovce  

            v súčasnej dobe pozemky v tejto časti obce odpredávať nebude.  
 
V Rišňovciach, dňa 12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 242/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- predbežný súhlas na odpredaj pozemku Ing. Lenke Sollárovej, Sládkovičova 549/17,  

            920 41 Leopoldov. 

 
V Rišňovciach, dňa 12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 



Uznesenie č. 243/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- predbežný súhlas na odpredaj časti pozemku p. Oľge Haľkovej, Nádražná 479/4, 920  

            41 Leopoldov. 
 
V Rišňovciach, dňa 12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 244/2018 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. mája 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí - prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemok 

registra „C“ KN, parcela č. 1107/2, zastavaná plocha o výmere 109 m², ktorý vznikol 

odčlenením od pôvodnej parcely registra „C“ KN, číslo p. 1107, zastavaná plocha, pozemok 

zapísaný na LV č. 1174 vo vlastníctve obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce. Kupujúcimi sú: Jozef 

Zeman, rod. Zeman, nar. 11.01.1978 a manželka Jana Zemanová, rod. Hrubiznová, nar. 

28.06.1981, obaja bytom Rišňovce 99, 951 21 Rišňovce v spoluvlastníckom podiele 1/1, 

schválená cena 8,00 €/m². Dotknutá časť pozemku je pre obec Rišňovce neupotrebiteľná, 

nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľov. Odkúpením a oplotením dotknutej časti 

pozemku si žiadatelia vytvoria neoddeliteľný celok a prístupovú cestu k rodinnému domu 

nadobúdateľov. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj 

pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susedných pozemkov.  

Kupujúci uhradí sumu 872,00 € ( slovom: osemstosedemdesiatdva EUR) na účet Obce 

Rišňovce, IBAN: SK03 5600 0000 0008 6884 3002 alebo v hotovosti do pokladne obecného 

úradu. Všetky poplatky spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a vkladom do vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností budú podľa dohody jej účastníkov hradiť v celosti kupujúci. 

 
V Rišňovciach, dňa 12.06.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

___________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 


