
Zápisnica  

z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

11. decembra 2017 

 
Prítomní:               Karol Laboš – starosta obce 

Poslanci OZ 9/9:    Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka  

                                Jánošíková, Miroslav Juran, Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila  

                                Novosadová, Ing. Jana Žitňáková 

Neprítomní:            
Ďalší prítomní:      Ing. Ladislav Lauro – HK obce, Ing. Slavka Jankovičová, zamestnanec  

                                obce, JUDr. Marián Dobiš, právnik    

Verejnosť:             5 občania 

 

K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení  

 

     Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Karol Laboš. Privítal všetkých prítomných a 

konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné, je schopné prijímať nariadenia obce, ktoré sa schvaľujú 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. Starosta obce určil zapisovateľa, 

overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie a zároveň prečítal program zasadnutia OZ. 

Súčasne požiadal o doplnenie programu zasadnutia o jeden bod: Schválenie návrhu VZN č. 

3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do materskej školy a o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou 

Rišňovce 427. Zasadnutie bolo nahrávané, nahrávka je dostupná na obecnom úrade. Súčasne 

privítal na zasadnutí JUDr. Mariána Dobiša, právnika, ktorému hneď v úvode udelil slovo, aby 

sa nemusel zdržať na celom rokovaní OZ. JUDr. Dobiš hneď v úvode informoval poslancov, 

že je právnym zástupcom obce v súčasných kauzách. Na pána starostu nebolo vznesené žiadne 

obvinenie, nie je podané na súde, nebola naplnená skutková podstata trestného činu. Taktiež 

konštatoval, že obec si mohla zadovážiť hneď právneho zástupcu a nebolo by to zašlo tak 

ďaleko. Informoval, že všetky finančné prostriedky z Environmentálneho fondu boli použité na 

zdravotné stredisko na iné zámery. Čo sa týka žiadosti o vydanie stavebného povolenia k MZZ, 

stavebné konanie bolo zastavené, nebolo vydané žiadne rozhodnutie, chýbala projektová 

dokumentácia a nebol dodržaný postup pri doručovaní. Absentovalo tam viac vecí a podklady 

neboli dostatočné. Pán Ondrejka oponoval, že obec robí zbytočné prieťahy, pán starosta zastavil 

stavebné konanie, obec nevydala záväzné súhlasné stanovisko na MZZ. Pán Ondrejka podal 

trestné oznámenie na starostu obce, keďže nie sú dostatočné dôkazy, môže byť stíhaný za krivé 

obvinenie. Pán Ondrejka vyhlásil, že si stojí za tým, že bol spáchaný subvenčný podvod 

a starosta vedome poškodil nové zdravotné stredisko tým, že zastavil stavbu. JUDr. Dobiš 

odpovedal že keby sa pán starosta dopustil trestného činu alebo podvodu, už by sa to dávno 

riešili a neťahalo by sa to celý rok. Zatiaľ neprišlo žiadne oznámenie, že bola porušená finančná 

disciplína. Ďalej Pán Ondrejka hovoril, že nedostal peniaze za práce, ktoré boli urobené, má aj 

dodacie listy. Ing. Lauro sa spýtal, či sú dodacie listy aj podpísané a či bol vedený stavebný 

denník. Obec musí vrátiť peniaze cca 37 000,00 € Environmentálnemu fondu spolu s pokutou, 

keď bude doručená správa o výsledku kontroly a bude uložené opatrenie.   Pán starosta vyplatil 

pánovi Ondrejkovi sumu 96 000,00 € z ktorej neodviedol DPH. Po odchode JUDr. Dobiša 

zasadnutie pokračovalo podľa programu.   

 

Uznesením č. 203/2017 OZ berie na vedomie: 



Overovateľov zápisnice: P. Miroslav Juran, Ing. Marek Ardan 

Zapisovateľku: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: P. František Kaufman, P. Jarmila Novosadová 

- na rokovaní OZ je prítomných 9 poslancov 

 
Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                               Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing. 

                                               Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 2.  

Schválenie programu zasadnutia OZ 

     

Program: 

 

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Výročná správa obce za rok 2016 

4. Správa audítora z IÚZ a KÚZ za rok 2016 

5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 11/2017 

6. Schválenie návrhu Programového rozpočtu obce Rišňovce na roky 2018 – 2020 

7. Schválenie inventarizačnej komisie 

8. Schválenie návrhu VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v materskej 

škole a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v Základnej škole s materskou školou Rišňovce 427 

9. Schválenie návrhu VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení na rok 2018 

10. Schválenie návrhu VZN č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Rišňovce 

11. Plán práce HK na I. polrok 2018 

12. Informácia o pripravovaných investičných akciách 

13. Oboznámenie s prípravnými prácami na budúcu výstavbu zberného dvora 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

                

Uznesením č. 204/2017 OZ schvaľuje  
 

- starostom predložený program rokovania s doplnením o jeden bod: 

Schválenie návrhu VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v materskej škole 

a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej 

škole s materskou školou Rišňovce 427. 
 

Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                                Jana Žitňáková) 

     proti: 0  



     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

                     

K bodu 3.  

Výročná správa obce za rok 2016 

 

    Poslanci OZ boli oboznámení s Konsolidovanou výročnou správou obce za rok 2016. 

      

Uznesením č. 205/2017 OZ berie na vedomie  

 

- Konsolidovanú výročnú správu obce Rišňovce za rok 2016. 

Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                               Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                               Jana Žitňáková) 

       proti: 0  

       zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4.  

Správa audítora z IÚZ a KÚZ za rok 2016 

 

    Poslanci boli tiež oboznámení so správou audítora z overenia IÚZ a KÚZ za rok 2016. 

 

Uznesením č. 206/2017 OZ berie na vedomie 

 

- Správu audítora z IÚZ a KÚZ za rok 2016. 

 
Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik,Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                                Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5. 

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 11/2017 

 

    Účtovníčka obce p. Hudáková oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami č. 8/2017, 

9/2017, 10/2017 a 11/2017, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu na rok 2017. OZ berie na 

vedomie rozpočtové opatrenie č. 8/2017, 9/201/ a 10/2017. Tvoria prílohu zápisnice. 

 

Uznesením č. 207/2017 OZ berie na vedomie 

 

- rozpočtové opatrenie č. 8/2017, 9/2017 a 10/2017. 

 
Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                                Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                                Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 



Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 208/2017 OZ schvaľuje 

 

- rozpočtové opatrenie č. 11/2017, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2017. 
 

Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr .Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                 Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6. 

Schválenie návrhu Programového rozpočtu obce Rišňovce na roky 2018 – 2020 

 

    P. Hudáková oboznámila OZ s návrhom Programového rozpočtu na roky 2018 – 2020. OZ 

schvaľuje jednohlasne programový rozpočet na rok 2018 a berie na vedomie programový 

rozpočet na roky 2019 – 2020. Hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Lauro predložil na 

schválenie Stanovisko HK k návrhu programového rozpočtu na rok 2018. OZ jednohlasne 

schvaľuje Stanovisko hlavného kontrolóra. Mgr. Jánošík sa informoval akou formou sa má 

nakupovať tovar pre DHZ. Je potrebné urobiť prieskum trhu a vyhodnotiť cenové ponuky aby 

sa mohol zakúpiť tovar cenovo najvýhodnejší. 

 

Uznesením č. 209/2017 OZ schvaľuje 

 

- Programový rozpočet na roky 2018. Tvorí prílohu zápisnice. 

Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr .Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                 Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 210/2017 OZ berie na vedomie 

 

- Programový rozpočet na roky 2019 – 2020. Tvorí prílohu zápisnice. 
 

Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr .Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                 Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 211/2017 OZ berie na vedomie 

 



- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018. Tvorí prílohu 

zápisnice. 
 

Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr .Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                 Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 7. 

Schválenie inventarizačnej komisie 

 

    Do inventarizačnej komisie boli navrhnutí: Ing. Peter Hrabárik, P. Ružena Jamborová, P. Ján 

Hudák, Mgr. Martin Jánošík a P. Helena Rihová. 

 

Uznesením č. 212/2017 OZ schvaľuje 

 

- Inventarizačnú komisiu v zložení: 

- Ing. Peter Hrabárik, P. Ružena Jamborová, P. Ján Hudák, Mgr. Martin Jánošík, P. 

Helena Rihová. 
 

Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr .Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                 Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 8. 

Schválenie návrhu VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v materskej škole 

a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v Základnej škole s materskou školou Rišňovce 427 

 

    Obec ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ musí mať vypracované VZN o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa v materskej škole a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v Základnej škole s materskou školou Rišňovce 427. VZN č. 3/2017 sa nachádza na 

webovej stránke obce Rišňovce. 

 

Uznesením č. 213/2017 OZ schvaľuje 

 

- VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v materskej škole a o určení miesta 

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole 

s materskou školou Rišňovce 427. 

 
Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr .Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                 Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 



Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 9. 

Schválenie návrhu VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení na rok 2018 

 

    So zmenami vo VZN č. 4/2017 oboznámila prítomných p. Hudáková. Návrh bol jednohlasne 

schválený. VZN č. 4/2017 sa nachádza na webovej stránke obce Rišňovce. 

 

Uznesením č. 214/2017 OZ schvaľuje 

 

- VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení na rok 2018. 

 
Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr .Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                 Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 10. 

Schválenie VZN č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Rišňovce 

 

P. Jamborová oboznámila prítomných so zmenami, ktoré sú vypracované v novom VZN č. 

5/2017. Zmeny sa týkajú: 

Bod. 1/ - § 2 čl. 31 – znie: 

Vyhradený výrobok: jedná sa o elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obalové výrobky, 

neobalové výrobky a pneumatiky.  

Bod. 2/ - § 13 ods. 3 písm. h) znie: 

pneumatiky 

patria sem: pneumatiky vyzbierané od fyzických osôb na mieste uvedené v § 13 ods. 4 písm. 

i) tohto VZN. 

Bod.3/ - § 13 ods. 4 písm. h) znie: 

pneumatiky – zbierajú sa donáškovým spôsobom len od fyzických osôb na zbernom 

mieste. 

VZN sa nachádza na webovej stránke obce Rišňovce. 

 

Uznesením č. 215/2017 OZ schvaľuje 

 

- VZN č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Rišňovce. 

 
Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr .Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                 Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 



K bodu 11. 

Plán práce HK na I. polrok 2018 

 

    HK obce Ing. Ladislav Lauro predložil plán práce na I. polrok 2018. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

Uznesením č. 216/2017 OZ berie na vedomie 

 

- Plán práce HK na I. polrok 2018. 

 
Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr .Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                 Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 12. 

Informácia o pripravovaných investičných akciách 

 

    Starosta obce oboznámil poslancov o pripravovaných akciách. V súčasnej dobe firma 

Staveko realizuje výstavbu chodníka v Dolnej dedine. Obec podala žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok. TJ Družstevník Rišňovce má v súčasnej dobe 3 futbalové mužstvá, preto 

je potrebná výstavby nových šatní s tribúnou. Na takýto projekt je potrebná suma 563 000,00 

€. Obec má vydané stavebné povolenie na stavbu – zmenu dokončenej stavby: „Výstavby 

tribúny a prestavba (rekonštrukcia) šatní na futbalovom ihrisku súp. č. 642, Obce Rišňovce“. 

Západoslovenská distribučná a. s. plánuje v našej obci výstavbu „NA_Rišňovce, kabelizácie 

VN, TS, NNK, VNK“ s investičnými nákladmi až 600 000,00 €. Je to kiosková trafostanica 

s rozmermi 3,2 x 2,7 m a výška je cca 2,5 m, takže z hľadiska estetického nie je rušiaca. Obec 

sa stále rozrastá, rastie počet obyvateľov, zvyšuje sa spotreba elektrickej energie. Táto nová 

kiosková trafostanica má nahradiť jestvujúcu stožiarovú trafostanicu. Prebehli rokovania 

o možnosti umiestnenia tejto trafostanice na pozemku cintorína, avšak nastal problém, miestny 

farár nesúhlasí s jej umiestnením na cintoríne, preto dával podpisovať v kostole petíciu proti 

tejto stavbe. Pán starosta navštívi Biskupský úrad v Trnave, aby získal súhlas na umiestnenie 

stavby na cintoríne. Bola by škoda, aby pre umiestnenie jednej kioskovej TS bola zmarená celá 

plánovaná investícia, ktorá bude znamenať nielen zvýšenie spoľahlivosti dodávky elektrickej 

energie pre obec Rišňovce, ale aj ekologický a estetický prínos (demontážou VN a NN 

vzdušných vedení) a zvýšenie bezpečnosti osôb a zrušenie ochranných pásiem VN vzdušných 

vedení. Starosta informoval poslancov aj s problémom vypúšťania odpadových vôd 

z rodinného domu č. 46. SI ŽP v Nitre vykonala kontrolu, kde uložila výzvu na doplnenie, aby 

boli splaškové vody odvádzané do ČOV alebo do žumpy.  

 

 Uznesením č. 217/2017 OZ schvaľuje 

 

- Investičnú akciu: „Výstavba tribúny a prestavba (rekonštrukcia) šatní na futbalovom 

ihrisku súp. č. 642, Obce Rišňovce“. 

 
Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr .Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                 Jana Žitňáková) 

     proti: 0  



     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 218/2017 OZ schvaľuje 

 

- Investičnú akciu: „“NA_Rišňovce, kabelizácia VN, TS, NNK, VNK“. 

 
Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr .Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                 Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 13. 

Oboznámenie s prípravnými prácami na budúcu výstavbu zberného dvora 

 

    Obec Rišňovce požiadala o výrub 12 kusov stromov Vŕby, ktoré rastú  na pozemku vo 

vlastníctve obce Rišňovce, KN-E – orná pôda, par. č. 129 mimo zastavaného územia obce pri 

ČOV. Stromy sú náletové a rastú na pozemku, na ktorom obec Rišňovce má zámer vystavať 

zberný dvor v roku 2018. Preto treba mať pozemok pred zahájením výstavby pripravený.  

 

Uznesením č. 219/2017 OZ schvaľuje 

 

- Zámer výstavby zberného dvora pri ČOV, na pozemku par. č. 129, KN-E, orná pôda, 

k. ú. Rišňovce.  

 
Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr .Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                 Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 14. 

Rôzne 

 

- OZ opätovne prerokovalo žiadosť Ing. Martina Janečku, o prenájom nehnuteľnosti, časť 

verejného priestranstva, p. č. 1473/5, plocha pozemku 2,5 m². Keďže marketingová 

agentúra nevie dopredu uviesť akú reklamu bude v obci prezentovať OZ nesúhlasí 

s prenájmom nehnuteľnosti. Stánok slúžil na predaj novín a časopisov, takže na tento 

účel by mal byť využívaný aj v budúcnosti a nie na reklamné účely – reklamu – 

bannerova reklama/bilboard. 

- MUDr. Jarmila Kučerová, Rišňovce 216 žiada o uzavretie zmluvy o nájme nebytových 

priestorov v budove Zdravotného strediska 262 pre využitie ako stomatologickú 

ambulanciu s príslušenstvom. V starom ZS sú priestory už nevyhovujúce. NSK odbor 

zdravotníctva utvorí komisiu na obhliadku priestorov nového ZS a na základe jej 

vyjadrenia bude určený ďalší postup.  



- PharmDr. Mária Kubačková, Murániho 12, 949 01 Nitra žiada o predĺženie zmluvy 

o nájme nebytových priestorov za účelom prevádzkovania súkromnej verejnej lekárne. 

OZ súhlasí s predĺžením o 1 rok.  

Uznesením č. 220/2017 OZ schvaľuje 

 

- Predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov PharmDr. Márii Kubačkovej, 

Murániho 12, 949 01 Nitra o 1 rok.  

 
Hlasovanie: za: 9 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr .Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                 Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing.  

                                 Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- Mgr. Valentín Cebo, bytom Rišňovce 406 a Pán Tomáš Beňo, bytom Rišňovce 407 si  

       podali žiadosť o odpredaj obecných pozemkov, ktoré sa nachádzajú za ich záhradami  

       a tvoria ich neoddeliteľnú súčasť. Poslanci OZ miestnou obhliadkou zistia skutkový stav  

       pozemkov a na nasledujúcom zasadnutí budú OZ informovať.    

- Ing. Žitňáková informovala poslancov, že komisia ŽP pri OZ v Rišňovciach na základe  

       sťažnosti p. Kukučkovej o pálení odpadu, (pneumatík) v záhradách ykonala obhliadku  

       pozemkov manželov Bielikových a pozemku p. Jaroslava Jamricha. V záhrade  

       Bielikových sa nenašlo žiadne pálenisko a pán Bielik odmieta pálenie pneumatík ako aj  

       iných nebezpečných odpadov. Pán Jaroslav Jamrich povolil vstup na pozemok, hoci on  

       nie je majiteľom pozemku. Po zakúpená pozemku, ktorý bol v dezolátnom stave spálil  

       suché náletové kríky a dreviny na konci pozemku. Ostatný odpad naložil do kontajnera  

       bude odvezený na skládku odpadov. Pán Jamrich taktiež odmieta pálenie pneumatík.  

       Z obhliadky boli urobené fotokópie a zápis, tvoria prílohu zápisnice. 

- P. Hudáková informovala poslancov o výsledku skúšky vzorky aktívneho kalu 

produkovaného na čistiarni odpadových vôd našej obci. Skúšku vykonal Výskumný 

ústav vodného hospodárstva, Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na 

Slovensku, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5, Bratislava. Hodnoty vo vzorke 

čistiarenského kalu neboli prekročené.    

 

K bodu 16. 

Záver 

  

     Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,30 hod.  
 

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

 

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

                                                                                                                     Karol Laboš 

                                                                                                                    starosta obce 
Overovatelia: 

Miroslav Juran                                                                             ................................................ 

 

Ing. Marek Ardan                                                                        ............................................... 


