
Zápisnica  

 z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE,  

 konaného dňa 30. júna 2022 

 

 

Prítomní: Starosta obce: Mgr. Mário Machovec 

                  Poslanci: 5/7: Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                          Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková 

 

 

Ďalší prítomný: Ing. Ivan Daniš, HK obce 

 

 

Neprítomní: Danka Jánošíková, poslankyňa, Andrej Jurena, poslanec 

 

 

Verejnosť: neprítomná 

 

 

Program:  
 

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

návrhovej komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do 

samosprávnych krajov 

4. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy 

obce na funkčné obdobie 2022 - 2026 

5. Určenie rozsahu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2022 - 2026 

6. Poverenie na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol 

7. Prerokovanie žiadosti HSH-V spol. s r. o. Veľké Zálužie o predloženie investičného 

návrhu 

8. Rôzne  

9. Záver  
 

K bodu 1. 

 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   
 

     Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Rišňovce, Mgr. Mário Machovec. Privítal 

všetkých prítomných a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 5 poslancov. Poslankyňa 

Danka Jánošíková a poslanec Andrej Jurena sa zasadnutia nezúčastnili, boli ospravedlnení. 

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 zapisovateľku, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie, prečítal program 

zasadnutia OZ. Starosta skontroloval uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, boli splnené. 

Zasadnutie bolo nahrávané, nahrávka je dostupná na obecnom úrade. 



Uznesením č. 268 OZ berie na vedomie 

 

Overovateľov zápisnice: Ing. Jana Žitňáková, Peter Korec 

 

Schvaľuje:  

 

Návrhovú komisiu: Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan 

 

Konštatuje, že: na rokovaní je prítomných 5 poslancov 

 

Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  
                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené.  

 

 

K bodu 2. 

 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

     Starosta obce predložil program rokovania na schválenie.  

 

Program:  
 

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

návrhovej komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do 

samosprávnych krajov 

4. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy 

obce na funkčné obdobie 2022 - 2026 

5. Určenie rozsahu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2022 - 2026 

6. Poverenie na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol 

7. Prerokovanie žiadosti HSH-V spol. s r. o. Veľké Zálužie o predloženie investičného 

návrhu 

8. Rôzne  

9. Záver  
 

Uznesením č. 269 OZ schvaľuje  

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                               Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 



K bodu 3. 

 

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do 

samosprávnych krajov 

 

     V rámci harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov 

samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 starosta obce 

predniesol úlohy, ktoré treba splniť v určených termínoch, zverejniť volebné obvody. V obci 

Rišňovce bude jeden obvod pre celú obec 

 

Uznesením č. 270 OZ určuje 

 

- v zmysle  § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí jeden volebný obvod pre celú obec. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  
                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené.  

 

K bodu 4. 

 

Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obce 

na funkčné obdobie 2022 – 2026 

 

     V obci Rišňovce sa podľa počtu obyvateľov sa bude voliť 7 poslancov na celé volebné 

obdobie. 

 

Uznesením č. 271 OZ určuje 

 

- v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a doplnkov počet poslancov 7 na celé volebné obdobie. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5. 

 

Určenie rozsahu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2022 - 2026 

 

     Vzhľadom na náročnosť funkcie ako aj množstvo kompetencií, ktoré starostovi vyplývajú 

zo zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, OZ v Rišňovciach 

určilo na ďalšie funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Rišňovce 

na plný pracovný úväzok. 

  



 

Uznesením č. 272 OZ určuje 
 

- v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a doplnkov rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok na celé funkčné 

obdobie. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 6. 

 

Poverenie na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol 

 

     V zmysle §23 písm. a) a § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov obec vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v subjektoch, 

kde tieto kontroly nevykonáva štátny požiarny dozor. 

 

Uznesením č. 273 OZ poveruje 
 

- na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol objektov a rodinných domov v obci 

Rišňovce kontrolnú skupinu č. 1 v zložení: 

 

vedúci: Ing. Rudolf Vašíček 

člen: Jozef Rehuš 

člen: Pavol Jánošík 

člen: Mgr. Mário Machovec 

 
Hlasovanie: za 4 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                                 Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:1 (Ing. Pavol Skokan) 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 7. 

 

Prerokovanie žiadosti HSH-V spol. s r. o. Veľké Zálužie o predloženie investičného 

návrhu 

  

    Spoločnosť HSH-V spol. s r . o. Majer 236, 951 25 Veľké Zálužie sa zaoberá rastlinnou 

a živočíšnou výrobou už 30 rokov. Plánuje vybudovať novú modernú farmu na výkrm kurčiat 

na parc. č. 694/2, C-KN, nachádzajúcej sa v katastri obce Rišňovce. Preto žiada obec Rišňovce 

o súhlas s použitím pôdy na túto investičnú akciu s celkovým záberom pôdy 2,5 ha. 

 

 



 

Uznesením č. 274 OZ schvaľuje 

 

- investičný návrh spoločnosti HSH – V spol. s r. o. Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie 

a súhlasí s odňatím poľnohospodárskej pôdy pre danú investičnú akciu s celkovým záberom 

2,5 ha. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                               Ing. Jana Žitňáková) 

 

                     proti: 0 poslancov  

                     zdržal sa:0  

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 8. 

 

Rôzne 

  

8.1. Pani Janka Černá, bytom Rišňovce 310 žiada o prešetrenie dodržiavania ohlasovacej  

       povinnosti stavebných povolení a dodržiavania odstupov stavieb od susedných plotov  

       a domov, nakoľko sused pán Ján Zabák, Rišňovce 309 si postavil stavby bez ich súhlasu.  

       Stavebná komisia prešetrí žiadosť pani Janky Černej. 

 

 8.2. Ing. Lenka Sollárová, bytom Rišňovce 768 si opätovne podala žiadosť o kúpu pozemku o  

        výmere 95 m² a súčasne navrhuje prevod majetku menovanej do majetku obce o výmere  

        3 m². Pri stanovení kúpnej zmluvy by uvítala možnosť odpočítať výmeru svojho pozemku  

        od výmery obecného pozemku, t. j. výmera odpredaného pozemku by bola 92 m². 

 

Uznesením č. 275 OZ schvaľuje 

 

- trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

novovytvorená parcela Registra „C“ KN, zameraná geometrickým plánom č. 54/2019 

o výmere 95 m², č. p. 1074/10, zastavaná plocha, ktorá bude odčlenená od parcely registra 

„E“ KN, č. p. 1074/203, ostatná plocha, pozemok zapísaný na LV č. 2203 vo vlastníctve 

obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce v prospech Ing. Lenky Sollárovej, rod. Hruboňovej, nar. 

10.08.1968, bytom Rišňovce 768, 951 21 Rišňovce.  

- Súčasne zamieňa novovytvorenú parcelu Registra „C“ KN, zameranú geometrickým 

plánom č. 54/2019 o výmere 3 m², č. 1049/A, zastavaná plocha, ktorá bude odčlenená od 

parcely registra „C“ KN, č. p. 1049/113, zastavaná plocha, pozemok zapísaný na LV 584 

vo vlastníctve Ing. Lenky Sollárovej, rod. Hruboňovej, nar. 10.08.1968, bytom Rišňovce 

768, 951 21 Rišňovce v prospech obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce, IČO: 00308404.  

- Kupujúcou je Ing. Lenka Sollárová, rod. Hruboňová, nar. 10.08.1968, bytom Rišňovce 768, 

951 21 Rišňovce. Schválená cena je 10,00 €/m². Z celkovej výmery 95 m² bude odrátaná 

výmera 3m², kupujúca uhradí  sumu 920,00 € (slovom: deväťstodvadsať EUR) na účet obce 

Rišňovce, IBAN: SK03 5600 0000 0008 6884 3002. Všetky poplatky spojené 

s vyhotovením kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

bude podľa dohody účastníkov hradiť v celosti kupujúci. Dôvod hodný osobitného zreteľa 

je, že dotknutá časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná, majiteľ si jeho odkúpením 

postaví chodník k svojmu rodinnému domu. 



 
 

Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

8.3. Sociálna komisia prerokovala žiadosti o pridelenie nájomných obecných bytov a navrhuje  

       pridelenie nájomných obecných bytov uvedeným žiadateľom. 

 

Uznesením č. 276 OZ schvaľuje  

 

- pridelenie 3-izbového nájomného obecného bytu od 01.08.2022 Ing. Janke Bielikovej a 

podpísanie nájomnej zmluvy na 3 roky. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 277 OZ schvaľuje  
 

- pridelenie 1-izbového nájomného obecného bytu od 01.08.2022 Lucii Slobodovej a 

podpísanie nájomnej zmluvy na 3 roky. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

8.4. Pani Helena Ziburová, kronikárka obce, predložila žiadosť o schválenie zápisov do obecnej  

       kroniky za rok 2019. Poslanec p. Peter Korec ešte doplní údaje a nesprávne údaje doplní  

       v čo najkratšej dobe. 

 

Uznesením č. 278 OZ schvaľuje  

 

- zápisy do obecnej kroniky za rok 2019 s tým, že p. Peter Korec doplní údaje a nesprávne 

údaje opraví. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

Uznesenie bolo schválené 
 

8.5. OZ prerokovalo žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ v Rišňovciach, súhlasí s navýšením úväzku  

       pre tretiu vychovávateľku o 40%. 

 



Uznesením č. 279 OZ schvaľuje  

 

- navýšenie pracovného úväzku v školskom klube pre tretiu vychovávateľku zo 60% na 

100%.    

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

8.6. Predsedovia komisií predložili návrh odmien pre členov komisií pri OZ v Rišňovciach,  

       ktorí nie sú poslancami. 

Uznesením č. 280 OZ schvaľuje  

 

- odmeny členom komisií pri OZ v Rišňovciach: 

 

kultúrna komisia 900,00 € 

sociálna komisia 960,00 € 

stavebná komisia 200,00 € 

Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

8.7. TJ Rišňovce si podala žiadosť o príspevok vo výške 300,00 € na nákup florbalových  

        hokejok. 

Uznesením č. 281 OZ schvaľuje  

 

- príspevok vo výške 300,00 € pre TJ Rišňovce na nákup florbalových hokejok. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

K bodu 9. 

Záver 

 

        Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 19:35 hod.  

ukončil.  

 

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                Mgr. Mário Machovec   

Overovatelia:  

Ing. Jana Žitňáková                                                        ____________________________ 

   

 

Peter Korec                                                                      ____________________________ 


