
Zápisnica 

z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE 

konaného dňa 14. augusta 2018 

 

 
Prítomní:             Karol Laboš – starosta obce  

 

Poslanci OZ 8/9: Ing. Marek Ardan, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková, Miroslav  

                             Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                             Jana Žitňáková,   

 

Neprítomný:       Ing. Peter Hrabárik  

 

Ďalší prítomný:  Ružena Jamborová, zamestnankyňa obecného úradu  

 

Verejnosť:         neprítomná 

 

 

 

K bodu 1.  

 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení  

 

 

     Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Karol Laboš. Privítal všetkých prítomných a 

konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné, je schopné prijímať nariadenia obce, ktoré sa schvaľujú 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov, prečítal zápisnicu a uznesenia z minulého zasadnutia. Poslanec Ing. Peter Hrabárik 

sa zasadnutia nezúčastnil, bol ospravedlnený. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. Starosta 

obce určil zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie a zároveň prečítal 

program zasadnutia OZ. Zasadnutie bolo nahrávané, nahrávka je dostupná na obecnom úrade.  

 

 

Uznesením č. 256/2018 OZ berie na vedomie  

 

Overovateľov zápisnice: P. Zdena Zadrabajová, Ing. Marek Ardan  

Zapisovateľa: Mgr. Martin Jánošík 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: P. Danka Jánošíková, P. Jarmila Novosadová 

konštatuje že: na rokovaní OZ je prítomných 8 poslancov 

 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Ing. Marek Ardan, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,   

                                               František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0       

 

Uznesenie bolo schválené.                                                              
 

 



K bodu 2.  

 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

stavbu Rekonštrukcia ČOV Rišňovce  

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

 

Uznesením č. 257/2018 OZ schvaľuje 

 

- program rokovania predložený starostom obce.  

 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Ing. Marek Ardan, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                               František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0       

 

Uznesenie bolo schválené.                                                              
 

 

K bodu 3.  

 

Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

stavbu Rekonštrukcia ČOV Rišňovce 

 

 

    Starosta obce prečítal poslancom Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na Rekonštrukciu ČOV Rišňovce, kde sú uvedené všetky podmienky, ktoré treba 

splniť na čerpanie finančného príspevku. Následne starosta vyzval OZ na hlasovanie, že v rámci   

predloženej žiadosti bude obec financovať z vlastných zdrojov príslušnú výšku DPH. 

  

Uznesením č. 258/2018 OZ berie na vedomie a schvaľuje 
 

- že v rámci predloženej ŽoNFP bude povinnosť obce Rišňovce, /žiadateľa/, financovať 

v rámci schválenej ŽoNFP z vlastných zdrojov aj príslušnú výšku DPH, t. j. 137 730,46 

EUR, v zmysle príslušných právnych predpisov, vzťahujúcu sa na výdavky zo 

schválenej ŽoNFP, ktorá je v rámci výzvy neoprávneným výdavkom. 

-  
Hlasovanie: za 8 poslancov (Ing. Marek Ardan, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                               František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0       

 

Uznesenie bolo schválené.                                                              
 

 



K bodu4. 

Rôzne 

 

- P. Jamborová oboznámila prítomných poslancov o výberovom konaní na funkciu 

hlavného kontrolóra obce Rišňovce. V súčasnosti funkciu vykonáva Ing. Ladislav Lauro, 

ktorému končí pracovný pomer 07.10.2018. Obecné zastupiteľstvo určilo Výberové 

konanie na deň 03. októbra 2018, v zasadačke obecného úradu v Rišňovciach. 

Oznámenie o výberovom konaní bude zverejnené na webovej stránke obce Rišňovce. 

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné 

zaslať v termíne do 28. septembra 2018 do 12,00 hod. na adresu. Obec Rišňovce, 

Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce.    

- Starosta obce hodnotil svoje pôsobenie v pozícii starostu. Vyjadril sa k tomu, ako ho 

niektorí občania neprávom ohovárali, ako p. Ondrejka šíril klamstvá o starostovi 

a o prevádzke ČOV. Hovoril o predstaviteľoch strany SMER – sociálna demokracia 

a o kriminalite v kraji. Ďalej sa vyjadril k svojej možnej kandidatúre na starostu obce. 

Preberal vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Nakoniec sa vyjadril 

k novému výberovému konaniu na výstavbu šatní na futbalovom ihrisku.       

Uznesením č. 259/2018 OZ schvaľuje 
 

- vypísanie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Rišňovce na deň 03. 

októbra 2018. 

 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Ing. Marek Ardan, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                               František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0       

 

Uznesenie bolo schválené.                                                              
 

K bodu 6. 

Záver 

 

      Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončil. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.30 hod.  

 

Zapísali:   

 

Mgr. Martin Jánošík                                                                     ................................................  

                 

Ružena Jamborová - zamestnankyňa obecného úradu                 ................................................  

                                                                                                           

Overovatelia:  

 

Zdena Zadrabajová                                                                        ................................................  

 

Ing. Marek Ardan                                                                          ................................................  

 

 

V Rišňovciach dňa : 15.08.2018 


