
Zápisnica  

z 21. zasadnutia OZ – 5. mimoriadneho zasadnutia OZ obce Rišňovce 

konaného dňa 22. októbra 2014 

 
Prítomní:          Karol Laboš – starosta obce 

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

                                           Martin Jánošík, Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František,  

                                           Kaufman, Zdena Zadrabajová,  

Neprítomní:      Ing. Jana Žitňáková 

Ďalší prítomní: Helena Ziburová, kronikárka,  

                           Mgr. Lenka Pauková, zamestnanec obce, Monika Cebová, zamestnanec  

                           obce  

Verejnosť:         neprítomná 

          

    Overovatelia zápisnice z 20. zasadnutia, Ing. Jana Žitňáková a Mgr. Martin Jánošík 

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

podpismi.   

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

    

  Rokovanie OZ otvoril starosta obce Karol Laboš. Privítal prítomných poslancov. 

Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 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. Neprítomná poslankyňa: Ing. Jana 

Žitňáková sa rokovania nezúčastnila, bola ospravedlnená. Starosta obce zároveň prečítal 

predložený program zasadnutia OZ.  

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

  

Uznesením č. 202/2014 OZ berie na vedomie: 

 

Overovateľov zápisnice: František Kaufman, Emília Alchusová 

Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

schvaľuje: 

Návrhovú komisiu: Mgr. Martin Jánošík, Miroslav Juran 

Konštatuje že: 

- na rokovaní OZ je prítomných 8 poslancov 
 

Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík,  

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová)  

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

OZ uznesením č. 203/2014 schvaľuje starostom obce predložený program rokovania. 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie návrhu Územného plánu obce Rišňovce 

4. Schválenie VZN č. 2/2014 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce 

5. Rôzne 



6. Záver 
Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík,  

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová) 

                    proti: 0  

                    zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

Kontrola plnenia uznesení: boli splnené. 

 

K bodu 3. a k bodu 4. Schválenie návrhu Územného plánu obce Rišňovce a Schválenie 

VZN č. 2/20144 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Rišňovce 

     

     Starosta obce oboznámil OZ o návrhu Územného plánu obce Rišňovce. Tento je 

zverejnený aj na internetovej stránke obce, takže občania majú možnosť si ho prezerať. 

Taktiež boli poslanci oboznámení s návrhom VZN č. 2/2014 o vyhlásení záväzných častí 

územného plánu obce Rišňovce, ktoré je taktiež uverejnené na internetovej stránke obce 

Rišňovce. 

     

    OZ uznesením č. 204/2014  

 

Konštatuje, že: 

- pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických  

osôb sú v územnom pláne obce akceptované; 

 

- schválený územný plán obce Rišňovce sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej 

časti územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné 

stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny. 

 

Akceptuje: 

- stanovisko Okresného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie, č. 

OU-NR-OVBP1-2014/041713-2 z 08.10.2014. 

 

Schvaľuje: 

a/ Územný plán obce Rišňovce. 

b/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Rišňovce číslo: 2/2014 z 22.10.2014  

    o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Rišňovce.  

 

Ukladá obci: 

 

A/ obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne  

     predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde  

     k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará  

     doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie, 

 

B/ pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce  

     Rišňovce, či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného  

     plánu, 

 

C/ obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie  

     s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami, 

 

D/ obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia  



     o schválení doručí Okresnému úradu v Nitre, 

 

E/ obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN: 

 

- vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým 

spôsobom, 

 

- doručením dotknutým orgánom štátnej správy, 

 

F/ uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade, a na Okresnom  

    úrade v Nitre.    

 
 Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík,  

                                                 Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová)  

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5. Rôzne 

 

     Starosta obce predložil OZ žiadosť p. Márie Pšenčíkovej o odpustenie stočného 

v rodinnom dome súp. č. 360, kde sa stala porucha vodovodného potrubia a vytieklo do 

pivnice 85 m³ vody. 

 

OZ uznesením č. 205/2014 schvaľuje odpustenie poplatku za stočné p. Márii Pšenčíkovej 

v rodinnom dome súp. č. 360 spolu za 85 m³ vody.  
 

Hlasovanie: za 8 poslancov (Emília Alchusová, Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík,  

                                                Danka Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman, Zdena Zadrabajová)  

                      proti 0  

                      zdržal sa 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- Starosta obce taktiež informoval ešte o podaných projektoch, Rozšírenie ČOV.   

- V obci sú už vymenené všetky svetlá verejného osvetlenia. 

 

K bodu 6. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. Zároveň poďakoval všetkým prítomným 

za spoluprácu počas celého volebného obdobia,  nakoľko dnešné zasadnutie bolo posledné 

v tomto volebnom období.  Teší sa na spoluprácu s novozvolenými poslancami v ďalšom 

volebnom období. Zasadnutie OZ ukončil o 19,00 hod. 

 

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

     

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

                                                                                                        Karol Laboš 

                                                                                                        starosta obce 

 

Overovatelia: František Kaufman                               ........................................................... 

 

                        Emília Alchusová                                 ........................................................... 


