
Zápisnica  
z 9. zasadnutia OZ obce Rišňovce konaného dňa 26. septembra 2012 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola plnenia uznesení, určenie overovateľov zápisnice 
2. Správa audítora 
3. Zmena rozpočtu  
4. Schválenie poplatku – vodné a stočné na rok 2013  
5. Rôzne 
6. Uznesenie 
7. Záver     

 
K bodu 1 
Rokovanie OZ otvoril starosta obce. Privítal prítomných poslancov a hostí. Konštatoval, že na 
zasadnutí je prítomných všetkých 9 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
Zároveň oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Nikto z prítomných poslancov 
nemal žiadne doplňujúce návrhy ani pripomienky. Program bol jednohlasne schválený.  
Vyhodnotil plnenie uznesení, boli splnené. Za overovateľov zápisnice určil Mgr. Jánošíka a P. 
Jurana. Vyzval prítomných hostí, aby OZ predložili svoje návrhy. P. Viliam Záhora, konateľ 
spoločnosti VTR-komunikačné systémy spol. s r. o. Bratislava oboznámil poslancov 
o možnosti pripojenia občanov na TKR do termínu 31.12.2013 za 1 €uro, pretože nastala 
zmena z analógového vysielania na digitálne vysielanie. Bude vypracovaná Zmluva 
o pripojení účastníka (občana) na sieť TKR v obci Rišňovce v roku 2012, 2013. Obec 
Rišňovce uhradí 2.500,00 €ura na rozšírenie programového rastra TKR o programy 
v systémoch DVB-T, DVB-C. Suma bude splatná v dvoch splátkach k 15.10.2012: 1.250,00 € 
a k 30.11.2012: 1.250,00 €. OZ súhlasí s pripojením 8 poslancov za 1 sa zdržal hlasovania. P. 
Záhora sa poďakoval prítomným za pozornosť a odišiel. Ing. František Horník, riaditeľ SCVČ 
pri Základnej škole s materskou školou Rišňovce 427 oboznámil poslancov s charakteristikou 
SCVČ. Je to nezisková organizácia, ktorá vytvára podmienky na mimoškolskú výchovne – 
vzdelávaciu činnosť pre deti a mládež v ich voľnom čase. Je zriadené občianskym združením 
CVP – Centrum vzdelávania a poradenstva, n. o. Námestie slobody č. 1903/13, 960 01 Zvolen 
s účinnosťou od 1. septembra 2012 na dobu neurčitú. Sídli v budove ZŠ v Rišňovciach a má 
pracoviská aj v ďalších obciach. Pracuje v krúžkoch, ktorých je 22. Počet prihlásených detí 
k 15.09.2012 je 349 na školský rok 2012/1213. Prílohu zápisnice tvorí Charakteristika SCVČ, 
ktorú vypracoval riaditeľ Ing. Horník.          
 
K bodu 2 
P. Hudáková predložila správu nezávislej audítorky o overení súladu výročnej správy 
s účtovnou závierkou obce Rišňovce k 31.12.2011. OZ berie na vedomie správu nezávislého 
audítora. Tvorí prílohu zápisnice.  
 
K bodu 3 
P. Hudáková oboznámila tiež poslancov OZ s úpravou rozpočtu na rok 2012. OZ schvaľuje 
jednohlasne rozpočtové opatrenie č. 3, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce na 
rok 2012. MS SČK v Rišňovciach požiadalo o finančný príspevok z rozpočtu obce na úhradu 
pohostenia darcov krvi. OZ súhlasí s príspevkom. OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 
jednohlasne. Tvorí prílohu zápisnice. 
 



K bodu 4 
OZ schvaľuje vodné a stočné na rok 2013, suma zostáva nezmenená, vodné 0,60 €/m³ dodanej 
vody a 0,42 €/m³ odpadovej vody.   
 
K bodu 5 

- P. Martin Macháč, Rišňovce 396 si podal žiadosť o odpustenie časti stočného za 1. 
polrok 2012 z dôvodu veľkého úniku vody cez prasknutý ventil vo vodovodnej šachte. 
OZ súhlasí so zaplatením 50 % stočného zo sumy 150, 78 €. Spolu uhradí za stočné 
sumu: 75,39 €. OZ súhlasí. 

-  P. Františka Chmelanová podala žiadosť o súhlas na výrub dreviny na cintoríne. 
Komisia pre životné prostredie preverí žiadosť miestnym zisťovaním. 

- Ing. Žitňáková informovala poslancov o žiadosti manželov Fazikových o asistenciu pri 
výrube stromov alebo orezania konárov, ktoré sa nachádzajú u susedy p. Novotnej č. 
475. Miestnou obhliadkou bolo zistené, že stromy sú vysoké a staré, zasahujú až na 
dom menovaných. P. Novotná prisľúbila, že stromy budú v čo najkratšom čase spílené 
a odpratané.  

- Mgr. Lenka Pauková si podala žiadosť o prijatie do zamestnania v novootvorenom 
Múzeu M. I. Kutuzova. Žiadosť sa eviduje. V budúcnosti sa počíta s prijatím 
pracovnej sily, keď sa múzeum otvorí pre verejnosť a keď budú finančné prostriedky 
na mzdy a prevádzku. 

-  Andrea Tlacháčová, Rišňovce 286 a Martina Šturmová Rumanová 46 si podali 
žiadosť o pridelenie 3 – izbového nájomného bytu, ktorý bude uvoľnený 31.10.2012 
odchodom rodiny Vašíčkových, Rišňovce 704. OZ súhlasí s pridelením bytu P. 
Tlacháčovej. Nájomná zmluva bude podpísaná na 1 rok.   

- P. Peter Zemek podal sťažnosť na svoju priateľku p. Zuzanu Katrenčiakovú s ktorou 
žije v spoločnej domácnosti v nájomnom byte Rišňovce 702 spolu so svojimi deťmi. 
V sťažnosti uvádza, že sa nestará o deti, holduje alkoholu, neplatí nájom ani inkaso. 
Taktiež uvádza, že sťažnosť zaslal aj na obvodný úrad obor sociálnych vecí, 
starostlivosť o rodinu a deti. Menovaní budú predvolaní na obecný úrad na pohovor.    

- DHZ opätovne žiada o pridelenie samostatných priestorov pre hasičskú techniku. 
V žiadosti je uvedené že sa im stráca materiál, preto je potrebné urobiť inventúru 
a spísať materiál, ktorý sa stratil. V súčasnej dobe nie sú voľné priestory. Pokiaľ DHZ 
vie o nejakých priestoroch je potrebné ich uviesť a potom sa OZ rozhodne. O tom ako 
je hodnotený DHZ OZ nerozhoduje, taktiež nerozhoduje o účasti alebo neúčasti 
v pohárových súťažiach a plánovaných akciách. OZ uvíta všetky akcie, ktoré si DHZ 
naplánuje a uskutoční.   

    
K bodu 6 
OZ schvaľuje nasledovné uznesenia: 

  
Uznesenie č. 91 

 
OZ schvaľuje program 9. zasadnutia jednomyseľne bez pripomienok a doplňujúcich návrhov.  
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 92 

 
OZ berie na vedomie správu nezávislej audítorky za rok 2011. Tvorí prílohu zápisnice.  



Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 93 
 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 
na rok 2012. Tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 
 

Uznesenie č. 94 
  

OZ schvaľuje od 01.01.2013 stočné v sume: 0,42 €/m³ odpadovej vody.  
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 95 
 

OZ schvaľuje od 01.01.2013 poplatok za pitnú vodu v sume: 0,60 €/m³ dodanej vody. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0  
 
 
 

Uznesenie č. 96  
 
OZ schvaľuje príspevok vo výške 2.500,00 € VTR – komunikačné systémy na rozšírenie 
programového rastra v obci Rišňovce. Suma bude vyplatená v dvoch splátkach.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 1 
 

Uznesenie č. 97 
 
OZ vyhovuje žiadosti p. Martina Macháča, Rišňovce 396. Súhlasí so zaplatením stočného za 
1. polrok 2012 vo výške 75,39 €, čo je 50 % zo sumy 150,78 €. 
Hlasovanie: za 9 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 98 
 

 
OZ súhlasí s pridelením 3-izbového bytu v bytovke č. 704 p. Andrei Tlacháčovej, č. 286 od 
01.11.2012. Nájomná zmluva bude podpísaná na 1 rok. 



Hlasovanie: za 9 poslancov 
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

 
 
K bodu 9 
Na záver starosta obce p. Laboš poďakoval prítomným za účasť a 9. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
Zapisovateľka :                                          Overovatelia: 
 
 
P. Jamborová ...............................              Mgr. Jánošík ............................................... 
 
                                                                   P. Juran         ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 


