
Zápisnica  

zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

25. marca 2015 

 
Prítomní:            Karol Laboš – starosta obce 

Poslanci OZ 8/9: Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík,                                  

                             Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila                                               

                             Novosadová, Ing. Jana Žitňáková 

Neprítomní:        Silvia Prosnanová 

Ďalší prítomní:   Anna Hudáková, zamestnanec obce, Mgr. Lenka Pauková, zamestnanec  

                             obce, Monika Cebová, zamestnanec obce, Ing. Ladislav Lauro – HK obce,  

                             Helena Ziburová, kronikárka,  

Verejnosť:          prítomná 

    Overovatelia zápisnice z 2. zasadnutia, Ing. Peter Hrabárik a Ing. Jana Žitňáková 

a overovatelia z 3. zasadnutia, 1. mimoriadneho zasadnutia, Silvia Prosnanová a Mgr. Martin 

Jánošík prehlasujú, že zápisnice sú v súlade s rokovaním obecného zastupiteľstva, čo potvrdili 

svojimi podpismi. 

 

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

návrhovej komisie, kontrola uznesení  

 

     Rokovanie OZ otvoril starosta obce Karol Laboš. Privítal prítomných. 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. Prezenčná 

listina tvorí prílohu zápisnice. Neprítomná poslankyňa Silvia Prosnanová sa rokovania 

nezúčastnila, bola ospravedlnená. Starosta obce zároveň prečítal predložený program 

zasadnutia OZ a kontrolu plnenia uznesení. Uznesenia boli splnené. 

 

Uznesením č. 24/2015 OZ berie na vedomie: 

 

Overovateľov zápisnice: Mgr. Martin Jánošík, Miroslav Juran 

Zapisovateľku: Ružena Jamborová 

 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Ing. Peter Hrabárik, František Kaufman, Miroslav Juran 

 

Konštatuje, že: 

- na rokovaní OZ je prítomných 8 poslancov 

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

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)    

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 
 

Program: 

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

                    návrhovej komisie, kontrola uznesení 

                2. Schválenie programu zasadnutia OZ 



                3. Schválenie rozpočtového opatrenie 5/2015 

                4. Schválenie platu starostu obce na rok 2015  

                5. Rôzne 

                6. Diskusia 

                7. Záver 

 

Uznesením č. 25/2015 OZ schvaľuje starostom predložený program rokovania. 

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

                                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)    

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2015 

 

      P. Anna Hudáková oboznámila prítomných o rozpočtovými opatreniami č. 1 - 5/2015, 

ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu na rok 2015. OZ berie ne vedomie rozpočtové opatrenie 

č. 1 - 4/2015 a schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2015. Tvoria prílohu zápisnice. 

 

Uznesením č. 26/2015 OZ berie na vedomie 

- Rozpočtové opatrenie č. 1 - 4/2015.  

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

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)    

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 27/2015 OZ schvaľuje  

- Rozpočtové opatrenie č. 5/2015, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2015. 
 

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

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)    

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4. Schválenie platu starostu obce na rok 2015 
 

     Mgr. Lenka Pauková predložila na rokovanie OZ Dôvodovú správu k návrhu platu starostu 

obce na rok 2015 s účinnosťou od 01.01.2015.  

     S účinnosťou od 01.06.2011 platí novela zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorá 

bola prijatá zákonom č. 154/2011 Z. z. 1. V zmysle ust. § 8a zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov s poukazom na ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu, 

a to podľa ust. § 3 ods. 1: 

 

priemerná mzda v r. 2014 x násobok (podľa počtu obyv.) = plat zaokrúh. na celé euro hore  

            858                        x     1,98                                     =   plat 1699,- € 



2. Obecné zastupiteľstvo podľa ods. 2 §4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov môže 

plat (určený podľa § 3 ods. 1) zvýšiť až o 70%. 

Návrh na zvýšenie: o 70% v 1189,18 €. 

Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. spolu: 2889,- €. OZ schvaľuje 

plat starostu obce jednohlasne. Rozdiel za mesiac január a február mu bude vyplatený 

v najbližšom výplatnom termíne. 

 

Uznesením č. 28/2015 OZ schvaľuje  

- Plat starostu: Karol Laboš 

- Obec Rišňovce s účinnosťou od: 01.01.2015 

- a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. 1698,84 € 

- b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 70% (1189,18 €) 

- Plat starostu: 2888,02 € 

- Zaokrúhlený: 2889,- € mesačne 

- Rozdiel za mesiace január a február mu bude vyplatený v najbližšom výplatnom 

termíne. 

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

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)    

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

   

K bodu 5. Rôzne 

- Starosta obce oboznámil poslancov, že na obec bol prijatý nový zamestnanec – 

elektrikár, P. Štefan Žákovič. V obci je potrebné mať takéhoto pracovníka, ktorý bude 

vykonávať aj údržbu elektrických zariadení v priestoroch obecného úradu ako aj 

v ostatných obecných budovách. V súčasnej dobe sa robí rekonštrukcia v budove 

pošty, v pivničných priestoroch, kde by mal byť v budúcnosti archív. Uvažuje sa aj 

s opravou priestorov na prvom poschodí a aj v celej budove pošty.  

- DHZ predložil starostovi obce a OZ zmenu veliteľa DHZ v Rišňovciach. Novým 

veliteľom sa stal P. Juraj Jánošík, nar. 03.12.1971, bytom Rišňovce 186. 

 

Uznesením č. 29/2015 OZ berie na vedomie  

- nového veliteľa DHZ v Rišňovciach, P. Juraja Jánošíka, bytom Rišňovce 186.  

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

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)    

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- OZ prerokovalo žiadosť P. Františka Valkoviča, bytom Rišňovce 198 o odpustenie 

stočného. Z dôvodu poruchy na ventile, (roztrhnutie), vytieklo veľa vody. OZ súhlasí 

s odpustením stočného vo výške 50% z fakturovanej sumy za stočné. Vodné musí 

uhradiť v plnej výške.   

 

Uznesením č. 30/2015 OZ súhlasí 

- s odpustením stočného p. Františkovi Valkovičovi, bytom Rišňovce 198, vo výške 

50% z fakturovanej sumy za stočné. Fakturovanú sumu za vodné uhradí v plnej 

výške.  



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

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)    

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- P. Peter Gabalec osobne predniesol na rokovaní OZ žiadosť o odkúpenie časti 

obecného pozemku, ktorý sa nachádza v susedstve s parcelou, ktorú vlastní P. Milan 

Hajaš, bytom Nitra. Spojením pozemkov by chcel parcelu využiť na stavebné účely. 

Ing. Marek Ardan a P. František Kaufman miestnym zisťovaním posúdia veľkosť 

pozemku o ktorý má P. Gabalec záujem a budú informovať OZ o situácii. P. Gabalec 

si následne musí dať písomnú žiadosť na obec a dať si nakresliť geometrický plán, 

aby sa mohla vyhotoviť kúpnopredajná zmluva. Všetky výdavky spojené s predajom 

uvedeného pozemku bude znášať kupujúci. 

- P. Erika Bílená, bytom Rišňovce 424 si podala žiadosť o výmenu poľnohospodárskej 

pôdy za obecný pozemok. OZ prerokovalo uvedenú žiadosť, umiestnenie pozemkov 

a vlastnícke vzťahy. Po ukončení ROEP-u je na liste vlastníctva uvedená p. Erika 

Bílená a ako spoluvlastník aj neb. Mária Chmelárová, rod. Antušková, naposledy 

bytom Hlohovec. Na základe uvedenej skutočnosti OZ zamieta žiadosť p. Bílenej 

o výmenu pôdy. K výmene môže prísť až po vysporiadaní vlastníckych vzťahov. OZ 

rozhodlo, že tie pozemky, ktoré chce vymeniť musia byť v jej vlastníctve v celosti 

a nie v podiele spolu s neb. P. Chmelárovou.  

 

Uznesením č. 31/2015 OZ zamieta 

- žiadosť P. Eriky Bílenej, bytom Rišňovce 424 o výmenu poľnohospodárskej pôdy za 

obecný pozemok. K výmene môže prísť až po vysporiadaní vlastníckych vzťahov, 

keď bude mať pozemky vo svojom vlastníctve v celosti a nie v podielovom 

spoluvlastníctve.  

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

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)    

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- Obec spracováva nový PHSR, preto je potrebné vytvoriť pracovné skupiny. Členovia 

týchto skupín sa zapoja do práce až pri pripomienkovaní Analytickej časti. Ako 

predsedovia týchto skupín boli navrhnutí poslanci OZ a to:  

- a) hospodárska – Ing. Peter Hrabárik 

- b) sociálna – Mgr. Martin Jánošík  

- c) environmentálna (životné prostredie) – Ing. Jana Žitňáková. 

Predsedovia si doplnia do svojich skupín členov, aby každá skupina mala 5 – 7 členov 

a predložia ich menný zoznam.  

- Starosta obce informoval OZ o valnom zhromaždení skupiny MAS VITIS, ktoré sa 

uskutoční dňa 23.04.2015 v Rišňovciach. Na tomto zhromaždení budú prijaté ďalšie 

obce: Hájske, Horná Kráľová, Močenok a Trnovec nad Váhom. OZ súhlasí s prijatím 

uvedených obcí do: MAS VITIS. 

 

Uznesením č. 32/2015 OZ súhlasí 

- s prijatím obcí: Hájske, Horná Kráľová, Močenok a Trnovec nad Váhom do skupiny: 

MAS VITIS.  



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

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)    

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 7. Záver  

 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,00 hod. 

 

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

 

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

                                                                                                      Karol Laboš 

                                                                                                      starosta obce                                          

Overovatelia: 

 

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

 

Miroslav Juran                                                                ...............................................         

 

 


