
Zápisnica  

z 3. zasadnutia OZ – 1. mimoriadneho zasadnutia OZ obce Rišňovce 

konaného dňa 18. decembra 2014 

________________________________________________________________ 

 
Prítomní:     

Poverený  

starostom obce:         Ing. Peter Hrabárik, 

Poslanci OZ 7/9:       Ing. Marek Ardan, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková, Miroslav  

                                    Juran, František Kaufman, Silvia Prosnanová  

Neprítomní:               Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková 

Ďalší prítomní:          Mgr. Lenka Pauková, zamestnanec obce  

Verejnosť:                 neprítomná 

          

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

    

  Rokovanie OZ otvoril Ing. Peter Hrabárik, poverený starostom obce, viesť zasadnutie. 

Privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov 

a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, je schopné prijímať nariadenia obce, ktoré 

schvaľujú 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Prezenčná listina tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Neprítomné poslankyne: Jarmila Novosadová a Ing. Jana Žitňáková sa rokovania nezúčastnili, 

boli ospravedlnené. Taktiež starosta obce bol ospravedlnený. Ing. Hrabárik oboznámil 

poslancov s programom zasadnutia.  

 

Uznesením č. 20/2014 OZ berie na vedomie:  

 

Overovateľov zápisnice: Silvia Prosnanová, Mgr. Martin Jánošík 

Zapisovateľku: Ružena Jamborová 

Konštatuje, že: 

-  na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov   

 
Hlasovanie: zo 7 poslancov ( Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Silvia Prosnanová) 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 2. Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia OZ 

 

V tomto bode programu Ing. Hrabárik, poverený starostom obce, oboznámil prítomných 

poslancov s programom mimoriadneho zasadnutia. 

Program mimoriadneho zasadnutia: 

 
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

2. Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia OZ 

3. Určenie platu starostu obce  

4. Schválenie vyplatenia náhrady platu starostovi obce Karolovi Labošovi za nevyčerpanú    

   dovolenku za rok 2014 v rozsahu 23 dní   

5. Diskusia 

6. Záver 
 



Uznesením č. 21/2014 OZ schvaľuje program 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva predložený Ing. Petrom Hrabárikom - poverený starostom obce. 

   

 
Hlasovanie: zo 7 poslancov ( Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Silvia Prosnanová) 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 3. Určenie platu starostu obce 

 

 

V tomto bode programu Ing. Hrabárik oboznámil prítomných poslancov s povinnosťou 

prerokovať plat starostu obce na začiatku jeho funkčného obdobia a následne opätovne raz 

ročne. Podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov patrí starostovi plat, ktorý je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorá je 

stanovená na sumu 824 eur a príslušného násobku, ktorý je v našej obci 1,98 s ohľadom na 

počet obyvateľov obce. Oboznámil poslancov s možnosťou zvýšenia platu starostu až o 70 %. 

Poslanci OZ jednohlasne schválili mesačný plat starostovi obce Rišňovce v sume: 2775 eur.   

 

 

Uznesením č. 22/2014 OZ určuje plat starostovi obce Rišňovce Karolovi Labošovi v zmysle 

§4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to:  

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického  úradu Slovenskej republiky za rok 2013 a násobku 1,98 zvýšený 

o 70% mesačne v súlade s §4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, 

03.12.2014.  

 

 
Hlasovanie: zo 7 poslancov ( Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Silvia Prosnanová) 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 4. Schválenie vyplatenia náhrady platu starosti obce Karolovi Labošovi za 

nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 v rozsahu 23 dní  

 

 

V tomto bode programu Ing. Hrabárik oboznámil prítomných poslancov s návrhom starostu 

obce Karola Laboša na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu v súvislosti 

s ukončením funkčného obdobia 2010 – 2014 v zmysle ustanovenia §2 ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, 

v znení neskorších predpisov. V návrhu žiada o vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú 

dovolenku za rok 2014 v rozsahu 23 dní. Ako dôvod nevyčerpania dovolenky uvádza 

pracovnú vyťaženosť. 

 



Uznesením č. 23/2014 OZ schvaľuje vyplatenie náhrady platu starostovi obce Karolovi 

Labošovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 v rozsahu 23 dní.  

  
Hlasovanie: zo 7 poslancov ( Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Silvia Prosnanová) 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 6. Záver 

 

Ing. Hrabárik, poverený starostom obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť na 

zasadnutí. Zasadnutie OZ ukončil o 17,30 hod. 

 

Zapísala:   Ružena Jamborová                                    ..........................................................               

     

                                                                                      .......................................................... 

                                                                                                   Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                               poverený starostom obce 

 

Overovatelia: Silvia Prosnanová                                 ........................................................... 

 

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


