
Zápisnica 
  

zo 7. zasadnutia OZ obce Rišňovce konaného dňa 28. marca 2012 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice 
2. Správa o plnení rozpočtu k 31.12.2011  
3. Inventarizácia – návrh na vyradenie   
4. Schválenie platu starostu obce 
5. Informácia o investičných akciách  
6. Rôzne 
7. Uznesenie 
8. Záver     

 
K bodu 1 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Karol Laboš. Privítal 
všetkých prítomných poslancov. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných  8 poslancov 
a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Neprítomný poslanec p. Kaufman sa 
ospravedlnil. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol p. Alchusovú a p. Jurana, 
schválení jednohlasne. Program zasadnutia OZ tvorí súčasť pozvánky. Hlavný kontrolór obce 
doplnil program o jeden bod, schválenie platu starostu obce. Nikto z poslancov nemal žiadne 
pripomienky k programu. Program bol jednohlasne schválený. Kontrolu uznesení vykonal 
starosta obce. Skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené.    
 
K bodu 2 
P. Hudáková oboznámila poslancov o plnení rozpočtu obce k 31.12.2011. OZ berie na 
vedomie správu o plnení rozpočtu. Taktiež oboznámila poslancov s úpravou rozpočtu na rok 
2012. OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce 
Rišňovce na rok 2012  jednohlasne, bez pripomienok a doplňujúcich návrhov.   
 
K bodu 3 
P. Hudáková oboznámila poslancov s návrhom na vyradenie majetku k 31.12.2011. OZ 
súhlasí s vyradením.  
 
K bodu 4 
P. Lazíková predložila návrh na plat starostu obce Rišňovce s účinnosťou od 01.04.2012, a) 
podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. sumu: 1556,28 €, b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 
Z. z. zvýšený o 70% o sumu: 1089,396 €, plat starostu, výsledná suma zaokrúhlená na celé 
euro nahor:  2646,00 €. OZ schvaľuje plat starostu obce jednohlasne.  
 
K bodu 5  
Starosta obce podrobne informoval poslancov o všetkých investičných akciách, ktoré sa 
v súčasnej dobe v obci realizujú a ktoré plánuje ešte v tomto roku realizovať. Rekonštrukcia 
kaštieľa už bude ukončená, plánovaná kolaudácia je v mesiaci máj. V kaštieli bude zriadené 
múzeum. Obec podá žiadosť o zriadenie múzea na  trvalú prevádzku. Na budove zdravotného 
strediska sa vymenili staré okná za plastové. Ešte v tom roku by sa malo začať 
s rekonštrukciou strechy a celej budovy. Na budove pošty sa taktiež budú meniť okná, už sa 
dali vyrábať plastové. Firma ENVI-GEOS Nitra v rámci nového projektu na separovaný zber 



odpadu bude v obci do každej domácnosti dávať štyri farebné smetné nádoby na rozlíšenie 
a separovanie odpadu. Nádoby budú občanom dodané ešte v tomto roku. Starosta obce 
plánuje uskutočniť deň zeme, občania a žiaci ZŠ budú v obci a po chotári zbierať odpad a tým 
vyčistia okolie obce. Starosta obce ešte oboznámil s prácami na projekte zatraktívnenie obce. 
Práce rýchlo pokračujú, ukončenie prác je plánované do konca augusta tohto roku. Taktiež sa 
ukladá dlažba na chodníky v časti obce Nová štvrť. V prácach pomáhajú aj štyria odsúdení, 
ktorí majú nariadený výkon povinnej práce v obci.    
 
K bodu 6 
Hlavný kontrolór obce predložil plán práce na 1. polrok 2012. OZ berie na vedomie. 
Stavebná komisia posúdila žiadosť Mgr. Alici Dovčíkovej, Rišňovce 401 o úpravu hraníc 
pozemku. OZ súhlasí s odpredajom obecného pozemku o výmere cca 10 m². Pri predaji je 
potrebné postupovať podľa zákona. Zámer bude potrebné zverejniť na webovej stránke obce. 
Všetky náklady s vyhotovením kúpnej zmluvy, znaleckého posudku a GP bude znášať 
kupujúci. Na základe vyhotoveného znaleckého posudku OZ určí cenu za odpredaj pozemku.   
P. Katarína Látečková, Rišňovce 553 požiadala o výrub stromu na cintoríne rastúceho 
v blízkosti hrobu nebohých rodičov. Komisia posúdi žiadosť miestnym zisťovaním. So 
stanoviskom bude oboznámená. Výrub stromov je povolený v čase vegetačného pokoja, t. j. 
v období od 01. októbra do 31. marca. 
P. Alchusová požiadala OZ o súhlas na uskutočnenie zájazdu pre dôchodcov. OZ 
s uskutočnením zájazdu do Viedne na jeden deň. V prípade, že budú finančné prostriedky 
súhlasí s uskutočnením ďalšieho zájazdu na jeseň do Bratislavy. 
 
K bodu 7  
  
OZ schvaľuje nasledovné uznesenia: 

  
Uznesenie č. 73 

 
OZ schvaľuje program 7. zasadnutia s doplnením jedného bodu, schválenie platu starostu 
obce.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 74 

 
OZ berie na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu k 31.12.2011. Tvorí prílohu 
zápisnice. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 75 

 
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 
na rok 2012. Tvorí prílohu zápisnice.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0  



 
Uznesenie č. 76 

  
OZ schvaľuje návrh na vyradenie k 31.12.2011. Tvorí prílohu zápisnice.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 77  

 
OZ schvaľuje plat starostu Obce Rišňovce s účinnosťou od 01.04.2012 podľa §3 ods. 1 a §4 
ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. v sume: 2646,00 €. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 78 

 
OZ berie na vedomie plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012. Tvorí prílohu 
zápisnice.   
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 79 

 
OZ súhlasí s odpredajom pozemku Mgr. Alici Dovčíkovej. Cena bude určená na základe 
znaleckého posudku. Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, znaleckého posudku 
a geometrického plánu bude znášať kupujúci. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 
K bodu 8 
Na záver starosta obce p. Laboš poďakoval prítomným za účasť a 7. zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
Zapisovateľka :                                          Overovatelia: 
 
 
p. Jamborová ...............................              P. Alchusová .............................................. 
 
                                                                   P. Juran ....................................................... 
 
 
 
 
 


