
Zápisnica 

z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva – z 3. mimoriadneho zasadnutia  

OZ obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

26. októbra 2015 
 

Prítomní:  Karol Laboš - starosta obce 

Poslanci OZ 5/9:  Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila 

Novosadová, Ing. Jana Žitňáková 

Neprítomní: Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Silvia 

Prosnanová, Ing. Ladislav Lauro - HK obce 

Ďalší prítomní: Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD. Ing. Michal Grell, PhD.,z občianskeho 

združenia VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM  Bratislava, Helena 

Ziburová - kronikárka obce 

Verejnosť: neprítomná 

 

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

návrhovej komisie 

 

Rokovanie otvoril starosta obce Karol Laboš. Privítal prítomných. Konštatoval, že na 

zasadnutí je prítomných 5 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prezenčná 

listina tvorí prílohu zápisnice. Neprítomní poslanci Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, 

Mgr. Martin Jánošík, Silvia Prosnanová boli ospravedlnení. Rokovania sa nezúčastnil Ing. 

Ladislav Lauro - HK obce, bol tiež ospravedlnený. Starosta prečítal predložený program 

zasadnutia. 

 

Uznesením č. 69/2015 berie na vedomie: 

 

Overovateľov zápisnice: P. Danka Jánošíková, P. Miroslav Juran 

Zapisovateľku: Helena Ziburová 

Schvaľuje: 

Návrhovú komisiu: P. František Kaufman, P. Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková 

Konštatuje, že:  

 - na rokovaní OZ je prítomných 5 poslancov 

 

Hlasovanie: za 5 poslancov (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 

2. Schválenie programu OZ 



3. Predstavenie pilotného programu "Verejná politika obce Rišňovce" - prednesie Dr. 

Ing. Jaroslav Kultan, PhD. a Ing. Michal Grell, PhD., z občianskeho združenia 

VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM  Bratislava 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

 

Uznesením č. 70/2015 schvaľuje starostom predložený program rokovania. 

 

Hlasovanie: za 5 poslancov (Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, 

Ing. Jana Žitňáková) 

                          proti: 0 

                          zdržal sa: 0  

 

Uznesenie bolo schválené.  

  

K bodu 3. Predstavenie pilotného projektu: "Verejná politika obce Rišňovce" 

 

 ÚSV  ROS (Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti) bude v 

rámci operačného programu efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR realizovať 

národný projekt "Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou občanmi a 

mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v 

oblasti participatívnej tvorby verejných politík". Cieľom je posilniť spoluprácu a 

vzájomný dialóg medzi verejnou správou , občanmi a MNO (MNO - Mimovládne neziskové 

organizácie). Dňa 18. septembra 2015 bola zverejnená výzva na vytvorenie pilotného 

projektu.  Projekt je zameraný na ochranu životného prostredia. Dr. Ing. Jaroslav Kultan, 

PhD. a Ing. Michal Grell, PhD. z občianskeho združenia VZDELÁVANIE - VEDA - 

VÝSKUM predstavili pilotný projekt  "Verejná politika obce Rišňovce"  a odovzdali 

materiály na preštudovanie. Maximálna výška podpory MNO na projekt je stanovená vo 

výške cca 60 000,- Eur počas dĺžky realizácie národného projektu. Zapojenie zástupcov 

verejnej správy bude hradené zo zdrojov projektu vo forme uhradenia mzdových nákladov - 

do maximálnej výšky cca 13 000,- Eur po dobu 18 mesiacov realizácie projektu. Termín 

realizácie: jar 2017 - jeseň 2018. Termín prípravy: leto 2016 - 2017. Externí experti a zároveň 

garanti projektu: prof. Ing. František Janíček, PhD., Mgr. Danica Kelečínová.  

K základným oblastiam projektu patrí: tvorba a ochrana životného prostredia - zriadenie 

zberných dvorov na zelenú masu, čistenie pasienkov a lúk porastov, zníženie spaľovania 

fosílnych palív a zemného plynu. Ďalším bodom je skrášľovanie obce - zlepšenie údržby 

zelených priestorov, likvidácia nelegálnych skládok záhradných odpadov, zaradenie ľudí s 

nízkou kvalifikáciou do pracovného pomeru. Treťou oblasťou je zníženie energetickej 

závislosti -  zvýšenie kvality zásobovania elektrickou energiou, lokálna výroba energetických 

zdrojov z odpadových surovín, napr. pelety alebo brikety, výroba elektrickej a tepelnej 

energie z obnoviteľných zdrojov energie.  Súčasťou prípravy na realizáciu projektu budú aj 

školenia. 

 

Uznesením č. 71/2015 schvaľuje prijatie projektu "Verejná politika obce Rišňovce" 

 

Hlasovanie: za 5 poslancov (Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová,   

                                          Ing. Jana Žitňáková) 

            proti: 0 

                         zdržal sa: 0  

 

Uznesenie bolo schválené.  



 

K bodu 4. Diskusia 

Starosta obce Karol Laboš a poslanci kládli obom predstaviteľom projektu otázky 

súvisiace s jeho realizáciou a možnosťami využitia. Obec Rišňovce by sa po zapojení do tohto 

procesu stala prvou obcou, ktorá by bola predstavovaného projektu účastná. Prijatie projektu 

bolo schválené. Priestor na zriadenie zberného dvora bude pri ČOV. Podrobnosti projektu 

budú témou ďalších rokovaní. 

 

 

K bodu 5. Záver 

 

Starosta obce Karol Laboš poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ukončil o 18:50 hod. 

 

 

Zapísala: Helena Ziburová     ................................................... 

 

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

                   Karol Laboš  

                     starosta obce   

 

Overovatelia:  

 

Danka Jánošíková                        .................................................. 

 

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

 

 


