
Zápisnica  
z 11. zasadnutia OZ obce Rišňovce konaného dňa 20. marca 2013 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola plnenia uznesení, určenie overovateľov zápisnice 
2. Schválenie kronikára obce od 01.01.2013 
3. Informácia o pripravovaných projektoch 
4. Rôzne 
5. Uznesenie 
6. Záver     

 
K bodu 1 
Rokovanie OZ otvoril starosta obce. Privítal prítomných poslancov a hostí. Konštatoval, že na 
zasadnutí je prítomných 8 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. P. 
Kaufman a HK obce sa rokovania nezúčastnili, boli ospravedlnení. 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 P. Alchusovú a P. Jurana.  
 
K bodu 2 
Ing. Anton Daniš, ktorý pracoval ako kronikár od roku 1997 sa vzdal svojej funkcie zo 
zdravotných dôvodov. Starosta obce sa poďakoval Ing. Danišovi za jeho dlhoročnú prácu 
kronikára, za spoluprácu a poprial mu pevné zdravie do ďalších rokov. Súčasne privítal P. 
Helenu Ziburovú, ktorá je navrhnutá za kronikárku obce. OZ jednohlasne schvaľuje p. 
Ziburovú za kronikárku obce s platnosťou od 01.01.2013. Starosta obce poprial novej 
kronikárke pevné zdravie a zaželal jej veľa úspechov v práci kronikárky. Súčasne sa teší na 
spoluprácu v nasledujúcom období. V prvom rade je potrebné zbierať materiály, ktoré budú 
použité na výstavu do múzea, nakoľko verejnosť má záujem o návštevu múzea a obhliadku 
samotného kaštieľa. Poslanci budú zbierať materiály, ktoré budú použité v kaštieli, rôzne 
dobové predmety, aby sa múzeum mohlo sprístupniť verejnosti. Zatiaľ ešte nie sú stanovené 
otváracie hodiny pre verejnosť. V najbližšom období bude natočený asi 30 minútový film 
z histórie obce Rišňovce až po súčasnosť. Budú v ňom zachytené všetky dominanty obce, ako 
kaštieľ, kostol, ale aj súčasné stavby, takže bude potrebná úzka spolupráca s kronikárkou 
obce.   
 
K bodu 3 
V obci je potrebná rekonštrukcia viacerých objektov, ale zatiaľ nevyšli žiadne výzvy na 
dotácie. V prvom rade je potrebná rekonštrukcia zdravotného strediska, ktoré je vo veľmi 
zlom stave. S prácami by sa malo začať v čo najkratšom čase. Je potrebná celková 
rekonštrukcia, počnúc strechou, rozvody elektriny, plynu, vody. Rekonštrukcia sa uskutoční 
z vlastných finančných prostriedkov. Ďalší objekt je budova pošty, kde je potrebná 
rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy. Zrekonštruovať by sa mal aj byt, ktorý sa 
nachádza na poschodí. Je podaná žiadosť na rozšírenie kamerového systému, ktorý je veľmi 
potrebný, nakoľko sa množia krádeže rodinných domov v obci, najmä neobývaných. Ďalší 
projekt Domov sociálnych služieb, ktorý by sa mal vybudovať v budove bývalej MŠ. Je 
potrebné dokončiť ohradu areálu ZŠ s MŠ. Bude sa pokračovať s vybudovaním ohrady na 
futbalovom ihrisku. Počíta sa aj s prácami na kabínach TJ Družstevníka Rišňovce, ktoré by sa 
mali rozšíriť o priestor na uskutočňovanie diskoték. Veľkým projektom by mala byť 



rekonštrukcia časti obce Dolná dedina a to od začiatku obce cez stred obce až po ZŠ. OZ 
súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie na časť obce Dolná dedina, 
s rekonštrukciou zdravotného strediska, pošty, ohrady areálu ZŠ s MŠ.     
 
K bodu 4 

- P. Lenka Blchová, Rišňovce 680 si podala žiadosť o prenájom časti nebytového 
priestoru súpisné číslo 260, za účelom prevádzkovania maloobchodnej predajne 
textilnej galantérie a kojeneckého textilu, ktorú prevádzkuje jej matka Oľga 
Vivodíková a nájomná zmluva jej končí 31.05.2013. OZ súhlasí s prenájmom na dobu 
určitú, t. j. do 31.05.2014, nakoľko sa počíta s rekonštrukciou budovy.  

- Mgr. Alica Dovčíková, Rišňovce 401 má podanú žiadosť o úpravu hraníc pozemku. 
Na základe predloženého geometrického plánu OZ súhlasí s odpredajom pozemku 
o výmere 38 m², parcela č. 1070/80, k. ú. Rišňovce. Suma bude vypočítaná na základe 
znaleckého posudku. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a kúpnej 
zmluvy bude znášať kupujúca.  

- JDS bude v tomto roku oslavovať 25 výročie svojho vzniku, preto aj naši 
dôchodcovia, členovia JDS si pripomenú výročie začiatkom júna 2013.  

- Starosta obce oboznámil poslancov s výsledkom inventúry DHZ Rišňovce.   
 
K bodu 5 
OZ schvaľuje nasledovné uznesenia: 
 

Uznesenie č. 114 
 

OZ schvaľuje jednohlasne program 11. zasadnutia bez pripomienok a doplňujúcich návrhov.   
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 115 
 

OZ schvaľuje P. Helenu Ziburovú, Rišňovce 606 za „Kronikárku obce Rišňovce“ 
s platnosťou od 01.01.2013 jednohlasne. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 116 
 
OZ schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na časť obce Dolná dedina 
jednohlasne. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0  
 

Uznesenie č. 117 
 

OZ schvaľuje vypracovanie projektu na rekonštrukciu Zdravotného strediska jednohlasne.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  



                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 118 
 

OZ schvaľuje vypracovanie projektu na rekonštrukciu Pošty jednohlasne.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 119 
 

OZ schvaľuje dobudovanie ohrady areálu ZŠ s MŠ jednohlasne.   
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 120 
 

OZ schvaľuje prenájom časti nebytového priestoru súpisné číslo 260 p. Lenke Blchovej, 
Rišňovce 680 na účely prevádzkovania maloobchodnej predajne textilnej galantérie 
a kojeneckého tovaru na dobu určitú, t. j. od 01.06.2013 do 31.05.2014 jednohlasne. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0   
 

Uznesenie č. 121 
 

OZ schvaľuje odkúpenie obecného pozemku o výmere 38 m², parcela č. 1070/80, k. ú. 
Rišňovce Mgr. Alici Dovčíkovej, Rišňovce 401. Kúpna cena bude stanovená podľa 
vypracovaného znaleckého posudku. Náklady na vypracovanie znaleckého posudku a kúpnej 
zmluvy bude hradiť kupujúci. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 
K bodu 6 
Na záver starosta obce p. Laboš poďakoval prítomným za účasť a 11. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva ukončil. 
 
 
Zapisovateľka :                                          Overovatelia: 
 
P. Jamborová ...............................              P. Alchusová............................................... 
 
                                                                    P. Juran  ..................................................... 


