
Zápisnica  

z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

7. februára 2018 

 
Prítomní:               Karol Laboš – starosta obce 

Poslanci OZ 7/9:   Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Miroslav Juran, František Kaufman,  

                               Jarmila Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková 

Neprítomní:          Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková, Ing. Ladislav Lauro – HK obce   

Ďalší prítomní:     Ing. Slavka Jankovičová, zamestnanec obce, JUDr. Marián Dobiš, právnik    

Verejnosť:             neprítomná 

 

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 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania 

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

poslancov. Poslanci Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková a HK obce – Ing. Ladislav Lauro 

sa zasadnutia nezúčastnili, boli ospravedlnení. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta obce určil zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie a zároveň 

prečítal program zasadnutia OZ. Zasadnutie bolo nahrávané, nahrávka je dostupná na obecnom 

úrade. Súčasne privítal na zasadnutí JUDr. Mariána Dobiša, právnika. Starosta obce informoval 

poslancov o búracích prácach na ihrisku, búrajú sa staré šatne a tribúna. Celá stavba novej 

tribúny so šatňami by mala byť hotová do augusta tohto roku. Taktiež informoval o prácach na 

zateplení budovy pošty. Na rekonštrukciu pošty nemôže obec požiadať o dotáciu, lebo je 

v prenájme. Žiadosti Environmentálneho fondu o vrátenie peňazí obec nevyhovie, peniaze boli 

použité na iný účel. Zatiaľ neprebehlo ani správne konanie. Ing. Jankovičová oboznámila 

poslancov so žiadosťou P. Ondrejku o stavebné povolenie, ktoré sa už riešilo na zasadnutí OZ. 

Stavebné povolenie mu nebolo vydané. Žiadosť podal v máji 2016 ale projektovú 

dokumentáciu doložil až v decembri 2017. Žiadosť je teraz v konaní. Na obci prebehla tiež 

kontrola z Inšpektorátu práce. Bolo začaté správne konanie. Obec podá odvolane. Ing. 

Žitňáková oznámila OZ, že Červený kríž chce uskutočniť v obci koncert pri príležitosti MDD 

„Smejko a Tanculienka“, suma za koncert je 2.500,00 €, preto sa spýtala, či je treba zaradiť 

požiadavku na sponzorovanie koncertu „Smejko a Tanculienka“ ako samostatný bod programu, 

alebo sa zaradí do rôzneho. Starosta odpovedal, že to nemusí byť samostatný bod programu.        

 

Uznesením č. 221/2018 OZ berie na vedomie: 

Overovateľov zápisnice: P. Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková 

Zapisovateľku: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: P. František Kaufman, P. Miroslav Juran 

- na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov 

 
Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, 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. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2018 

4. Žiadosť o prenájom obecného bytu 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

Uznesením č. 222/2018 OZ schvaľuje  
 

- starostom predložený program rokovania. 
 

Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila  

                                                Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

                     

K bodu 3.  

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2018 

 

    Poslanci boli oboznámení s rozpočtovými opatreniami č. 1/2018 a 2/2018, ktorými sa 

vykonáva úprava rozpočtu na rok 2018. OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – 

upravené dotácie a ich čerpanie podľa rozpisu MV SR na rok 2018 a schvaľuje rozpočtové 

opatrenie č. 2/2018. Tvoria prílohu zápisnice. OZ súčasne schvaľuje čerpanie rezervného fondu 

vo výške 282 962,64 EUR na financovanie kapitálových výdavkov na projektovú 

dokumentáciu – šatne a tribúna TJ, výstavbu šatní a tribúny na futbalovom ihrisku 

a rekonštrukciu (zateplenie) budovy pošty.   

 

Uznesením č. 223/2018 OZ berie na vedomie 

 

- rozpočtové opatrenie č. 1/2018. 

          
Hlasovanie: za:7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila  

                                               Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 

       proti: 0  

       zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 224/2018 OZ schvaľuje 

 

- rozpočtové opatrenie č. 2/2018, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2018. 
 

Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila  

                                                Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 

     proti: 0  



     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 225/2018 OZ schvaľuje 

- čerpanie rezervného fondu vo výške 282 962,64 EUR na financovanie kapitálových 

výdavkov na projektovú dokumentáciu – šatne a tribúna TJ, výstavba šatní a tribúny na 

futbalovom ihrisku a rekonštrukciu (zateplenie) budovy pošty.  

Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila  

                                                Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4. 

Žiadosť o prenájom obecného bytu 

 

    Pán Tibor Mičo s manželkou Ivanou Mičovou si podali žiadosť o prenájom obecného bytu. 

Pán Mičo ako dôvod uvádza, že sa vrátil z výkonu trestu, v roku 2017 sa oženil a chcú mať 

s manželkou spoločnú domácnosť. Hoci v obci vlastní spolu so súrodencami rodinný dom, 

ktorý zdedili spolu so súrodencami po rodičoch, pobyt v rodičovskom dome nie je možný, 

nakoľko tam bývajú všetci bratia. Od januára 2018 je zamestnaný na obecnom úrade 

v Rišňovciach na aktivačných prácach, pracuje na ČOV a chce tu pracovať aj naďalej, keďže 

pracovník, ktorý je zamestnaný na obecnom úrade odchádza od 01.03.2018 do starobného 

dôchodku. Obec opravuje priestory na poschodí v budove pošty, kde  bude dočasný byt, ktorý 

bude poskytnutý p. Mičovi s manželkou. Ing. Hrabárik poznamenal, že je veľa žiadostí na 

nájomné obecné byty a malo by sa postupovať podľa poradovníka, prečo má byť pridelený 

mimo poradia. Starosta objasnil žiadosť tým, že tento byt nad poštou nie je klasický nájomný 

obecný byt ako v bytovkách, je to len dočasné riešenie, kým si p. Mičo nevyrieši bytovú 

situáciu. V súčasnej dobe nemá financie na riešenie bytovej situácie, keďže v roku 2017 sa 

vrátil z výkonu trestu a na obecný úrad prišiel na neho exekučný príkaz na zrážky zo mzdy. OZ 

schvaľuje prenájom obecného bytu p. Mičovi s manželkou. Nájomná zmluva bude vypracovaná 

dodatočne spolu s výpočtom mesačného nájomného. Do nájomnej zmluvy je potrebné 

zapracovať všetky podmienky, ktoré bude musieť splniť, prípadne uzavrieť zmluvu na dobu 

určitú. Všetky energie si bude hradiť sám. 

 

Uznesením č. 226/2018 OZ schvaľuje 

 

- prenájom obecného bytu v budove pošty p. Tiborovi Mičovi s manželkou.  
 

Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila  

                                                Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5. 

Rôzne 

 



- Starosta obce informoval poslancov, že sa bude pokračovať pri výstavbe chodníka 

v Dolnej dedine, aby sa dokončil až po hlavnú cestu.  

- Obec chce požiadať o dotáciu z VITISU na rekonštrukciu Domu smútku.  

- Výstavba trafostanice zatiaľ nie je doriešená.  

- Starosta obce požiadal poslancov, aby hocikto z poslancov nahrával zasadnutia OZ na 

diktafón, ktorý je k dispozícii, keďže pán Ondrejka nás obvinil, že falšujeme zápisnice. 

Pán Ondrejka si pýta nahrávky zo zasadnutí OZ. Taktiež požiadal Ing. Žitňákovú, aby 

zápisnice zo zasadnutí OZ  písala ona, aby nás P. Ondrejka znova neobvinil z falšovania 

zápisníc. Nie je povinnosťou P. Jamborovej, aby ona písala zápisnice.  

- Na zasadnutí OZ sa zúčastnil aj Ing. Blaško, geodet, ktorý zameral a urobil geometrický 

plán na obecný pozemok, ktorý chce odkúpiť Pán Jozef Zeman a manželkou Janou. 

Zameriavanie je problematické, všetky pozemky sú poposúvané, takže bude veľký 

problém dať všetko do poriadku. Je to na majiteľoch pozemkov, ako sa dohodnú. 

Pozemok p. č. 1107 o celkovej výmere 187 m ² rozdelil na 2 časti, pozemok p. č. 1107/1 

o výmere 78 m² a pozemok p. č. 1107/2 o výmere 109 m², tento pozemok je možné 

odpredať manželom Zemanovým. Na základe ich žiadosti OZ súhlasí s odpredajom.  

Uznesením č. 227/2018 OZ schvaľuje 

 

- zámer predaja pozemku obce Rišňovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade  

            s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

            predpisov  vo vlastníctve obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce, okres Nitra.  

 Novovytvorená parcela Registra „C“ KN, zameraná geometrickým plánom č. 159/2017 

o výmere 109 m², č. p. 1107/2, ktorá bude odčlenená od parcely registra „C“ KN, č. p. 

1107/1, druh zastavaná plocha, v prospech Jozefa Zemana, rod. Zeman, nar. 11.01.1978 

a manželky Jany Zemanovej rod. Hrubiznová, nar. 28.06.1981, obaja bytom Rišňovce 

99.     

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná, 

nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľov. Odkúpením a oplotením dotknutej časti 

pozemku si žiadatelia vytvoria neoddeliteľný celok a prístupovú cestu k rodinnému domu 

nadobúdateľov. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj 

pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susedných pozemkov.  

 
Hlasovanie: za: 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Miroslav Juran, František Kaufman, Jarmila  

                                                Novosadová, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková) 

     proti: 0  

     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- Ing. Blaško urobil predbežný geometrický plán na pozemok p. Jozefa Faziku, Rišňovce 

339 a na pozemky, ktoré sa riešili na zasadnutí 11.12.2017. V prípade, že sa bude robiť 

v tejto časti obce cesta nemôžu sa žiadateľom odpredať obecné pozemky, až podľa 

situácie, koľko bude potrebné nechať na cestu. V prípade, že sa celý obecný pozemok 

nevyužije na cestu, tak potom bude možnosť odpredať zvyšné m², podľa uváženia OZ. 

- Starosta informoval OZ, že je potrebné riešiť prístupovú cestu k domu P. Piršelovej, lebo 

v súčasnej dobe nemá k svojmu domu žiadnu prístupovú cestu a tá je potrebná v prípade, 

že by potrebovala lekársku pomoc, aby mali prístup hasiči a pod.  



- Ing. Žitňáková informovala zastupiteľstvo, že dňa 23.03.2018 sa bude v obci opäť konať  

           bezpríspevkový odber krvi. Taktiež informovala zastupiteľstvo, že v mesiaci júni, t j.  

           15.06.2018 by sa v obci mohol uskutočniť koncert „Smejko a Tanculienka“, je to veľmi  

           kvalitné vystúpenie, pri príležitosti MDD, keďže na futbalovom ihrisku sa tento rok  

           nemôžu uskutočniť oslavy MDD z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác šatní  

           a tribúny. Cena za koncert je 2.500,00 EUR a či môže obec prispieť na tento koncert,  

           lebo na vstupnom sa určite nevyberie takáto suma. Navrhla urobiť koncert spolu pod  

           hlavičkou Červeného kríža a Záujmového združenia Rišňovce. Pán starosta vytkol, že  

           nedovolí, aby sa robili rozdiely medzi deťmi, čo chodia do kostola a tými, čo nechodia  

           do kostola, na čo p. Novosadová argumentovala tým, že práve on robí rozdiely medzi  

           deťmi. Deti čo navštevujú MŠ a ZŠ v inej obci alebo meste sa nezúčastňujú akcií, ktoré  

           poriada ZŠ, napr. MDD, Mikuláš. P. Novosadová uviedla, že Združenie FLAVUS, ktoré  

           je v obci založené, je nezisková organizácia, nerobí medzi deťmi, ani medzi dospelými  

           žiadne rozdiely. Poriada spoločné akcie pre všetkých ľudí, mladých, starších, deti a môže  

           sa ich zúčastniť hocikto bez rozdielu. Nikomu na nič neprispievajú, ani od nikoho  

           nepýtajú žiadny príspevok ani žiadne členské príspevky. Pán starosta uviedol, že  

           združenie môže pomáhať p. riaditeľke ZŠ a tiež pomáhať pri organizovaní akcií. 

           Koncert by sa mohol uskutočniť, ale pod hlavičkou obce v spolupráci so základnou   

           školou s materskou školou Rišňovce 427. Koncert zatiaľ zostal nedoriešený.  
 

K bodu 7. 

Záver 

  

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,20 hod.  
 

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

 

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

                                                                                                                     Karol Laboš 

                                                                                                                    starosta obce 
Overovatelia: 

 

Zdena Zadrabajová                                                                       ................................................ 

 

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


