
Zápisnica  

z 15. zasadnutia OZ obce Rišňovce konaného dňa 25. septembra 2013 

 
Prítomní:          Karol Laboš – starosta obce 

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

                           Martin Jánošík, Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman   

Neprítomní:      Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková 

Ďalší prítomní: Helena Ziburová, kronikárka 

Verejnosť: Ing. Janka Bieliková – predseda Rady školy, Enikő Borguľová – predseda Rady  

                    rodičov 

     Overovatelia zápisnice z 13. zasadnutia, P. Emília Alchusová a František Kaufman 

prehlasujú, že zápisnica je v súlade s rokovaním obecného zastupiteľstva, čo potvrdili aj 

svojimi podpismi v zápisnici.  

    Overovatelia zápisnice zo 14. zasadnutia, Ing. Peter Hrabárik a Miroslav Juran prehlasujú, 

že zápisnica je v súlade s rokovaním obecného zastupiteľstva, čo potvrdili svojimi podpismi.   

 

K bodu 1 Otvorenie zasadnutia, kontrola plnenia uznesení, určenie overovateľov 

zápisnice  

     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: Zdena 

Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková a Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Lauro sa rokovania 

nezúčastnili, boli ospravedlnení. Starosta obce zároveň prečítal predložený program 

zasadnutia OZ. 

 

Uznesením č. 148/2013 OZ berie na vedomie: 

Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík 

Zapisovateľka: Ružena Jamborová 
 

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

                                               Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

OZ uznesením č. 149/2013 schvaľuje starostom obce predložený program rokovania. 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola plnenia uznesení, určenie overovateľov zápisnice 

2. Schválenie VZN č. 3/2013 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov 

v čase volebnej kampane 

3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2013 

4. Rôzne 

5. Záver     

 
Hlasovanie: za 7 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin J8nošík,    

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman) 

                    proti: 0  

                    zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Kontrola plnenia uznesení: boli splnené. 



K bodu 2 Schválenie VZN č. 3/2013 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných 

plagátov v čase volebnej kampane 

     OZ uznesením č. 150/2013 schvaľuje VZN č. 3/2013 o vymedzení miesta na 

umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane. 
 

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

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman)  

                    proti: 0  

                    zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3 Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2013 

So zmenami v rozpočte oboznámila poslancov p. Hudáková. Je potrebné navýšiť materiálové 

výdavky na kroniku, taktiež na vývoz TKO a kanalizáciu. ZŠ s MŠ Rišňovce žiada tiež 

o navýšenie výdavkov, pretože sa veľmi zvýšil počet stravníkov, je potrebné prijať jednu 

pracovnú silu na ½ úväzok do kuchyne. Je potrebné dať opraviť roztrhané siete na 

multifunkčnom ihrisku. Ruský maliar Kabanov maľuje pre obec obraz panorámu Rišňoviec.  

  

OZ uznesením č. 151/2013 schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2013, ktorým sa vykonáva 

úprava rozpočtu obce Rišňovce na rok 2013.      
 

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

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman)  

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4 Rôzne  

- Rokovania OZ sa zúčastnili, Ing. Janka Bieliková, predseda Rady školy a p. Enikő 

Borguľová, predseda Rady rodičov, ktoré sa prišli informovať, aké krúžky budú otvorené 

v ZŠ s MŠ Rišňovce v školskom roku 2013/2014, keďže v škole je založená organizácia 

„Súkromné centrum voľného času“. Príspevok sa platí na 119 detí. Deti majú vzdelávacie 

poukazy, ktoré je treba odovzdať pri prihlásení sa do krúžku. Avšak v škole zatiaľ nefunguje 

žiadny krúžok. Rodičia ani deti nie sú informovaní, aké krúžky budú zriadené. Ing. Bieliková 

a P. Borguľová navštívia Ing. Horníka a s ním sa musia dohodnúť na ďalšom postupe. Je 

potrebné dohodnúť sa s riaditeľkou ZŠ s MŠ. Ing. Horník musí predložiť finančnú analýzu, 

príjmy a výdavky v SCVČ. Starosta obce je ochotný spolu s riaditeľom SCVČ, Radou školy 

a Radou rodičov vyriešiť problém s krúžkami, aby sa deti mohli prihlásiť. Ďalej je požiadavka 

zo strany Rady školy a Rady rodičov mať na webovej stránke ZŠ s MŠ podstránku, aby mohli 

zverejňovať svoje zápisnice zo zasadnutí a informovať občanov o svojej práci. P. Barbora 

Birkušová si podala žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na 3-izbový nájomný byt.  

 

OZ uznesením č. 152/2013 schvaľuje P. Barbore Birkušovej predĺženie nájomnej zmluvy na 

3-izbový nájomný byt na jeden rok, t. j. do 15.10.2014. 
 

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

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman) 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0  
Uznesenie bolo schválené. 

 
- Firma VIREX s.r.o., Farské pole 3, 946 51 Nesvady si podala žiadosť o prenájom 

nebytových priestorov, Rišňovce 260 za účelom skladovania vína.  



 

OZ uznesením č. 153/2013 schvaľuje prenájom nebytových priestorov firme VIREX s.r.o., 

Farské pole 3, 946 51 Nesvady za účelom skladovania vína. Prenájom časti nebytového 

priestoru súp. č. 260 je schválený na dobu určitú, t. j. 2 roky, suma za prenájom je 10,00 €/m² 

na rok.  

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

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

- P. Henrieta Hrnčárová, Jarocká 1300, 951 35 Veľké Zálužie si podala žiadosť 

o prenájom priestorov na zriadenie prevádzky kaderníctva v priestoroch Kultúrneho 

domu v Rišňovciach 259. Nájomná zmluva bude zatiaľ na jeden rok. Potom si môže 

podať žiadosť o predĺženie zmluvy. Schválený nájom je 50,00 € mesačne. V tom je 

kúrenie a voda. Elektrickú energiu si bude platiť sama. Nájomné bude uhrádzať vždy 

mesiac dopredu.  

 

OZ uznesením č. 154/2013 schvaľuje prenájom priestorov v budove Kultúrneho domu 

v Rišňovciach 259 P. Henriete Hrnčárovej, Jarocká 1300, 951 35 Veľké Zálužie za účelom 

zriadenia prevádzky kaderníctva na 1 rok. Mesačné nájomné je 50,00 €. Nájomné bude 

uhrádzané mesiac dopredu. 

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

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman)  

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

- OZ opätovne riešilo prevádzku Kaderníctva Daša Pindešová. Prevádzka vôbec 

nefunguje a o kadernícke služby je záujem. OZ neschválilo predĺženie nájomnej 

zmluvy, žiada o urýchlené vypratanie prenajatých priestorov a o uhradenie nedoplatku  

za nájom.  

 

OZ uznesením č. 155/2013 neschvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy p. Daše Pindešovej na 

prevádzku kaderníctva v priestoroch Kultúrneho domu v Rišňovciach. Žiada o vypratanie 

priestorov a o uhradenie nedoplatku za nájom. 

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

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman)  

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

- Kronikárka obce oboznámila zastupiteľstvo, že objedná novú knihu, aby mohla začať 

písať kroniku obce, materiály má už spracované. 

- Rodina Korcová podala sťažnosť na susedov, t. j. na rodinu Ševčíkovú. Sťažnosť 

preverí komisia na ochranu verejného poriadku. 

- Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o pripravovanom filme o našej obci, 

ktorý by sa premietal v kaštieli.  

 

 



K bodu 5. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,00 hod. 

 

 

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

 

                                                                                                         

                                                                                    

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

                                                                                                Karol Laboš 

                                                                                                starosta obce 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Peter Hrabárik                                                    ........................................................... 

 

 

Mgr. Martin Jánošík                                                      ........................................................... 


