
Zápisnica  

z 19. zasadnutia OZ – 6. mimoriadneho zasadnutia OZ obce Rišňovce 

konaného dňa 22. septembra 2017 

_______________________________________________________________ 

 

 
Prítomní:     

Poverený  

starostom obce:         Ing. Peter Hrabárik, 

Poslanci OZ 7/9:       Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav  

                                    Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková 

Neprítomní:               Mgr. Martin Jánošík, Zdena Zadrabajová 

Verejnosť:                 neprítomná 

          

 

 

K bodu 1. 

 
 
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení  

    

    Rokovanie OZ otvoril Ing. Peter Hrabárik, poslanec poverený starostom obce, viesť 

zasadnutie. 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: Mgr. Martin Jánošík a Zdena Zadrabajová sa rokovania 

nezúčastnili, boli ospravedlnení. Taktiež starosta obce bol ospravedlnený. Ing. Hrabárik 

oboznámil poslancov s programom zasadnutia a previedol kontrolu uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia, boli splnené. Zasadnutie sa zvolávalo narýchlo, preto sa 

zvukový záznam nevyhotovil, diktafón nebol k dispozícii.  

 

 

Uznesením č. 199/2017 OZ berie na vedomie:  

 

 

Overovateľov zápisnice: Ing. Jana Žitňáková, P. Jarmila Novosadová 

Zapisovateľku: P. Ružena Jamborová 

Schvaľuje: 

Návrhovú komisiu: P. Danka Jánošíková, P. Miroslav Juran 

Konštatuje, že: 

-  na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov   

 
Hlasovanie: zo 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                               František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 



K bodu 2. 

 

Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia OZ 

 

     V tomto bode programu Ing. Hrabárik, oboznámil prítomných poslancov s programom 6. 

mimoriadneho zasadnutia. 

Program mimoriadneho zasadnutia: 

 
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej  

komisie, kontrola uznesení  

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie  

            projektu „Rekonštrukcia ČOV Rišňovce“  

4. Oboznámenie o zmene účelu použitia dotácie z Ministerstva financií SR 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 
 

Uznesením č. 200/2017 OZ schvaľuje 

 

-  program 6. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva predložený Ing. Petrom 

Hrabárikom. 

   
Hlasovanie: zo 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                               František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 3. 

 

Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 

projektu „Rekonštrukcia ČOV Rišňovce“ 

 

 

     Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na predkladanie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie 

odpadových vôd, kanalizácia. Obec Rišňovce v rámci výzvy predkladá žiadosť o tento 

nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia ČOV Rišňovce“. 

 

Uznesením č. 201/2017 OZ schvaľuje 

 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Rekonštrukcia ČOV Rišňovce“  

  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19, ktorého ciele sú v súlade s  

  platným územným plánom obce Rišňovce a platným programom rozvoja obce Rišňovce;  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo  

  výške 44 736,23 EUR; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 



Hlasovanie: zo 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                               František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4. 

 

Oboznámenie o zmene účelu použitia dotácie z Ministerstva financií SR 

 

   Na základe uznesenia vlády č. 531 zo dňa 30.09.2015 bola obci Rišňovce poskytnutá dotácia 

na kapitálové výdavky na akciu „Výstavba tribúny a rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku“ 

vo výške 35 000,00 EUR. Celkové výdavky na uvedenú akciu predstavujú čiastku cca 500 tis. 

EUR, ktoré nie je obec schopná v súčasnosti vyfinancovať z vlastného rozpočtu, preto uvedenú 

rekonštrukciu nezačala. Z uvedeného dôvodu obec Rišňovce požiadala Ministerstvo financií 

SR o súhlasné stanovisko k zmene účelu použitia poskytnutých finančných prostriedkov na 

projekt „Výstavba chodníka v obci Rišňovce“.  

 

Uznesením č. 202/2017 OZ berie na vedomie 

 

- oboznámenie o zmene účelu použitia dotácie z Ministerstva financií SR.   

 
Hlasovanie: zo 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Danka Jánošíková, Miroslav Juran,  

                                               František Kaufman, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5. 

 

Rôzne 

 

- Pani Bc. Gabriela Slobodová, bytom Rišňovce 726 požiadala obec o poukázanie 

finančného príspevku pre svoje dcéry, ktoré navštevujú Cirkevné centrum voľného času 

Pavla Straussa 3, 949 11 Nitra v školskom roku 2017/2018. Náklady sa preplácajú za 

kalendárny rok 2018. 

 

     K žiadosti sa vyjadril Ing. Hrabárik. Pridelenie finančných prostriedkov na záujmovú 

činnosť je viazané na trvalý pobyt žiaka, to znamená, že o záujmovú činnosť musí požiadať 

v ZŠ v Rišňovciach. Pokiaľ navštevuje ZŠ v Nitre a má záujem o krúžkovú činnosť alebo 

záujmovú činnosť na škole, ktorú navštevuje, ak sa jedná o krúžky v CVČ, musí požiadať 

o pridelenie finančných príspevkov u zriaďovateľa cirkevného CVČ. Ak tento zriaďovateľ 

nemá finančné prostriedky, môže požiadať obec Rišňovce o poskytnutie finančných 

prostriedkov na záujmovú činnosť. K tomuto je potrebné, aby zriaďovateľ cirkevného CVČ 

uzatvoril dohodu o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť s obcou Rišňovce. Obec Rišňovce 

nie je viazaná žiadnym zákonom, ktorým by musela poskytnúť finančné prostriedky, pokiaľ ich 

nemá v rozpočte obce a nemá vytvorené VZN o financovaní záujmovej činnosti. Termín na 

požiadanie o príspevok bol podľa Smernice č. 6/2007-R Ministerstva školstva SR z 29. mája 

2007 o vzdelávacích poukazoch a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 do 10.09.2017. 



- Ing. Janka Bieliková, Rišňovce 672 listom zo dňa 23.08.2017 oznámila obci, že p. 

Margita Kukučková, Rišňovce 98 si dňa 16.08.2017 ohradila obecný pozemok č. 1114/2 

po celej dĺžke a tým si ho pričlenila k svojim pozemkom. Tento pozemok zatiaľ nebol 

p. Margite Kukučkovej odpredaný, ani nebolo vydané povolenie na prihradenie si 

obecného pozemku, pretože skutkový stav pozemkov v tejto časti obce je iný ako 

v katastrálnej mape. Pozemky sa musia znova geodeticky zamerať a až po ich vymeraní 

sa dorieši odpredaj pozemku pani Margite Kukučkovej. Obec Rišňovce menovanú 

vyzve, aby oplotenie odstránila.   

 

K bodu 6. 

 

Diskusia 

 

- Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Ing. Žitňáková. Rodičia v MŠ sú nespokojní s 

poldennou prevádzkou MŠ, deti sú umiestnené v školskom klube, sú izolované od 

ostatných detí a stretávajú sa iba keď sú vonku na školskom dvore. Niektorí rodičia si 

preto umiestnili svoje deti v MŠ v iných obciach.      

 

K bodu 7.  

 

Záver 

 

     Ing. Hrabárik, poslanec poverený starostom obce viesť zasadnutie OZ, poďakoval všetkým 

prítomným za účasť na zasadnutí. Zasadnutie OZ ukončil o 18,00 hod. 

 

 

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

     

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

                                                                                                   Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                               poverený starostom obce 

 

Overovatelia:  

 

Ing. Jana Žitňáková                                                       ........................................................... 

 

Jarmila Novosadová                                                      ........................................................... 


