
Zápisnica  

z 18. zasadnutia OZ obce Rišňovce konaného dňa 26. marca  2014 

 
Prítomní:          Karol Laboš – starosta obce 

                           Poslanci: Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr.  

                           Martin Jánošík, Danka Jánošíková, Miroslav Juran, Ing. Jana Žitňáková 

Neprítomní:      František Kaufman, Zdena Zadrabajová 

Ďalší prítomní: Helena Ziburová, kronikárka, Anna Hudáková, zamestnanec obce, 

                           Mgr. Lenka Pauková, zamestnanec obce  

Verejnosť:        prítomná v počte 3 občanov 

         Overovatelia zápisnice zo 16. zasadnutia, Ing. Jana Žitňáková a Zdena Zadrabajová 

a zápisnice zo 17. zasadnutia, Ing. Peter Hrabárik a František Kaugfman prehlasujú, že 

zápisnice sú v súlade s rokovaním obecného zastupiteľstva, čo potvrdili svojimi podpismi.   

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

    

  Rokovanie OZ otvoril starosta obce Karol Laboš. 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. Neprítomní poslanci: František 

Kaufman a Zdena Zadrabajová sa rokovania nezúčastnili, boli ospravedlnení. Starosta obce 

zároveň prečítal predložený program zasadnutia OZ. Program bol doplnený o 2 body, Plán 

práce HK obce, Schválenie platu starostu obce na rok 2014. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

  

Uznesením č. 171/2014 OZ berie na vedomie: 

 

Overovateľov zápisnice: Mgr. Martin Jánošík a Emília Alchusová 

Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

schvaľuje: 

Návrhovú komisiu: Ing. Peter Hrabárik, Ing. Jana Žitňáková 

Konštatuje že: 

- na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov 
 

Hlasovanie: za 7 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, 

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, Ing. Jana Žitňáková)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

OZ uznesením č. 172/2014 schvaľuje starostom obce predložený program rokovania. 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2014 

4. Informácia o pripravovaných a prebiehajúcich projektoch 

5. Rôzne 

6. Schválenie plánu práce HK na I. polrok 2014 

7. Schválenie platu starostu obce na rok 2014  

8. Záver     



Hlasovanie: za 7 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík,     

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, Ing. Jana Žitňáková) 

                    proti: 0  

                    zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

Kontrola plnenia uznesení: boli splnené. 

 

K bodu 3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2014 

     

     So zmenami v rozpočte oboznámila p. Hudáková. 

     OZ uznesením č. 173/2014 schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 1/2014, ktorým sa 

vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce na rok 2014.  
 

Hlasovanie: za 7 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík,    

                                                     Danka Jánošíková, Miroslav Juran, Ing. Jana Žitňáková)  

                    proti: 0  

                    zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4. Informácia o pripravovaných a prebiehajúcich projektoch  

 

Starosta obce informoval prítomných o prácach na hornorišňovskom cintoríne. Práce stále 

pokračujú. Staré vyrúbané stromy a kríky sa odviezli na Farmu, tieto budú použité na 

vykurovanie kultúrneho domu a kaštieľa. Cintorín je novo oplotený. Budú sa vysádzať rýchlo 

rastúce dreviny a kvety. Budú tu umiestnené aj lavičky a prístrešok na obrady. Kronikárka 

obce urobila fotografie z cintorína pred rekonštrukciou a priebežne fotí súčasný stav cintorína. 

Ing. Bieliková predniesla pripomienku, že obec nebola informovaná o tom, že sa bude robiť 

na cintoríne nové oplotenie, že to nebolo vôbec zverejnené, takže občania o ničom nevedeli. 

Chcela by do budúcnosti požiadať o väčšiu informovanosť o akciách a projektoch, ktoré sa 

v obci realizujú a budú sa realizovať, aby boli občania viac informovaní a aby sa to zavesilo 

na stránku obce. Tiež je potrebné zverejňovať informácie o brigádach, ktoré sa budú konať 

v obci a na cintoríne, keď sa budú vysádzať kvety. Ing. Bieliková by sa rada týchto brigád 

zúčastnila. Pochválila zber rastlinného odpadu, ktorý sa prevádzal po celej obci. Občanom 

veľmi pomohol tento zber zbaviť sa tohto odpadu. Bude menej divokých skládok, pretože 

tieto sa musia likvidovať a obec to stojí nemalé financie.    

Starosta uviedol, že čo sa týka informovanosti, niektoré akcie sa robia neplánovane, využije 

sa príležitosť, možnosti a financie, ktoré sa získajú sponzorsky, takže sa ani nestihnú 

uverejniť na stránke. Ing. Katarína Rihová, robí štúdiu na cintorín ako by mala výsadba 

vyzerať, táto bude uverejnená aj na internetovej stránke obce. V súčasnosti je už vysadená 

tráva, pracovníci obce denne trávu polievajú. Bude sa prevádzať aj aktualizácia cintorína 

a mapy cintorína, kde budú zakreslené nové hroby, ktoré pribudli. Obnova cintorína je veľmi 

nákladná, preto materiál, stromy, kríky aj trávu starosta obce zaobstaral sponzorsky. Tri staré 

kríže na cintoríne boli zlikvidované, namiesto nich sa postavia nové kríže, ktoré budú pevne 

osadené do zeme. Na obec sa prijali zamestnanci na verejnoprospešné práce, ktorí sú teraz 

plne využití na tieto práce na cintoríne, ale aj na práce v obci.  

P: Alchusová uviedla, že pokiaľ nevieme, čo sa v obci robí alebo sa bude robiť, aké akcie, je 

treba sa ísť opýtať na obecný úrad o informácie.  

P. Jaroslav Káčer a manželka p. Ľubomíra Káčerová sa zúčastnili zasadnutia, keďže si podali 

sťažnosť na kohúta p. Heleny Gurinovej. Pretože problém sa nedá vyriešiť obidve strany budú 

predvolané na obecný úrad, kde sa uskutoční pokus o zmier. V prípade, že sa strany 

nedohodnú budú si musieť spor riešiť súdnou cestou.  



    Znova sa riešil problém pošta, zateplenie budovy a oprava strechy. Zatiaľ nie sú financie na 

uskutočnenie rekonštrukčných prác na budove pošty. 

   Obec chce zriadiť zberný dvor na rastlinný odpad, takže je potrebné usporiadať obecné 

pozemky a vybrať najvhodnejšie miesto, kde by mohol byť tento zberný dvor zriadený. 

  Pokračuje sa v čistení potoka. 

  Všetky opravy na obecný bytovkách sa snažíme urobiť sami, aby sme ušetrili finančné 

prostriedky. 

   V tomto roku sa bude rekonštruovať hlavná cesta smer Rumanová až po Báb, ktorú bude 

financovať VÚC Nitra. 

    V najbližšom období s začne s prácami na verejnom osvetlení, výmenou starých svetiel za 

LED svietidlá. 

    P. Ziburová navrhla, že bezplatne uloží knihy v knižnici tak, ako majú byť poukladané, aby 

sa mohla otvoriť knižnica nanovo pre občanov obce. Staré knihy, roztrhané a poškodené budú 

vyradené. Priniesla k nahliadnutiu aj kroniku obce, ktorú začala písať po bývalom kronikárovi 

obce, Ing. Danišovi. K svojej práci pristupuje veľmi zodpovedne, kronika je vedená 

prehľadne.    

 

K bodu 5. Rôzne 

 

- Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce prerokovalo žiadosť p. Lenky Blchovej, 

Rišňovce č. 680 o predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 25.04.2013 o nájme 

nebytových priestorov o výmere 43 m², nachádzajúcich sa v budove súp. č. 260. 

OZ uznesením č. 174/2014 súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy v tom prípade, keď si 

doplatí nájomné, ktoré nie je vyplatené od 01.06.2013. Pokiaľ nebude vyplatené, nájomná 

zmluva sa nepredĺži. 
Hlasovanie: za 7 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík 

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, Ing. Jana Žitňáková)  

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 
- Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce prerokovalo žiadosť p. Oľgy Vivodíkovej, 

Rišňovce č. 472 o preplatenie finančných nákladov vynaložených na plynofikáciu 

budovy súp. č. 260. Preplatenie vynaložených nákladov žiada vykonať bezhotovostne, 

formou odpustenia nájomného dcére p. Lenke Blchovej. Nájomné žiada odpustiť od 

01.06.2013 až do vyčerpania sumy 29.037,- Sk, t. j. 963,85 €. V zmysle Zmluvy 

o nájme nebytových priestorov zo dňa 18.05.2004, čl. VII, bod 3), 

OZ uznesením č. 175/2014 neschvaľuje preplatenie vynaložených finančných nákladov 

bezhotovostne formou odpustenia nájomného dcére p. Lenke Blchovej, ktorá pokračuje 

v prevádzkovaní maloobchodnej činnosti. 
Hlasovanie: za 7 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík,  

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, Ing. Jana Žitňáková)  

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

- P. Radoslav Hajdák, Rišňovce č. 719 si podal žiadosť o odpustenie stočného, podľa 

pripojeného prepočtu, kedy v dôsledku poruchy pripojenia vody uniklo do zeme cca 

246 m³ vody. 

OZ uznesením č. 176/2014 schvaľuje odpustenie stočného za únik 246 m³ odpadovej vody, 

ktorá unikla do zeme v dôsledku poruchy pripojenia vody. 
Hlasovanie: za 7 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, 



                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

- DHZ Rišňovce na svojej výročnej schôdzi konanej dňa 14.03.2014 ustanovil do 

funkcie Veliteľa DHZ obce Rišňovce p- Pavla Jánošíka, nar. 13.06.1984, bytom 

Rišňovce 44. 

OZ uznesením č. 177/2014 schvaľuje ustanovenie p. Pavla Jánošíka, nar. 13.06.1984, bytom 

Rišňovce 44 za Veliteľa DHZ obce Rišňovce.  
Hlasovanie: za 7 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, 

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, Ing. Jana Žitňáková)  

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

- P. Peter Rapant, Rišňovce 618 si podal žiadosť o odkúpenie pozemku časť parcely č. 

1222/1 v k. ú. Rišňovce o výmere 700 m² do osobného vlastníctva na stavbu 

rodinného domu. 

OZ uznesením č. 178/2014 neschvaľuje odkúpenie pozemku, časť parcely č. 1222/1 v k. ú. 

Rišňovce o výmere 700 m² na stavbu rodinného domu. Uvedený pozemok nie je vhodný na 

stavbu rodinného domu. 
Hlasovanie: za 7 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, 

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, Ing. Jana Žitňáková)  

                           proti: 0  

                           zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- Ing. Eva Prokopová si podala žiadosť o odpustenie úhrady faktúry č. 13002001400, 

o prehodnotenie a zníženie fakturovanej spotreby vody. 

OZ uznesením č. 179/2014 schvaľuje odpustenie stočného za ½ z celkovej spotreby 292 m³ 

odpadovej vody, t. j. za 146 m³ odpadovej vody, vo výške 61,32 €.   
Hlasovanie: za 7 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, 

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, Ing. Jana Žitňáková)  

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6. Schválenie plánu práce HK obce Rišňovce na I. polrok 2014 

 

OZ uznesením č. 180/2014 berie na vedomie 

- Plán práce HK obce Rišňovce na I. polrok 2014. 
Hlasovanie: za 7 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík,      

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, Ing. Jana Žitňáková)       

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené. 

 
K bodu 7. Schválenie platu starostu obce Rišňovce na rok 2014 

 

Mgr. Pauková predložila návrh na plat starostu obce Rišňovce s účinnosťou od 01.01.2014. 

Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 

kalendárny rok podľa §3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. a násobku podľa §4 ods. 1 zák. č. 

253/1994 Z. z., t. j. suma: 1632,-€, podľa §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 70% 



o sumu: 1142,40 €. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor na sumu: 2775,- €. OZ schvaľuje 

plat starostu obce jednohlasne. Rozdiel za mesiace január a február 2014 mu bude vyplatený 

v najbližšom výplatnom termíne. 

OZ uznesením č. 181/2014 schvaľuje plat starostu obce Rišňovce s účinnosťou od 

01.01.2014 podľa §3 ods. 1 a §4 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v sume 2775,- € 

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

termíne.   
Hlasovanie: za 7 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík,  

                                                     Danka Jánošíková, Miroslav Juran, Ing. Jana Žitňáková)  

                     proti: 0  

                     zdržal sa:0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 8. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,30 hod. 

 

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

     

                                                                                                         

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

                                                                                                        Karol Laboš 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

Overovatelia: Mgr. Martin Jánošík                             ........................................................... 

 

                        Emília Alchusová                                  ........................................................... 


