
Zápisnica  

z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE  

 konaného dňa 17. decembra 2019 

 

 

Prítomní: Starosta obce: Mgr. Mário Machovec 

                  Poslanci 7/7:  Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing.  

                                         Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková 

 

Ďalší prítomní: Ing. Ladislav Lauro – HK obce Rišňovce, Anna Hudáková, pracovníčka obce,  

                           Mgr. Alena Šimorová, pracovníčka obce, zástupcovia TJ Rišňovce 

Neprítomní:    

 

Verejnosť: neprítomná 

 

Program:  

 

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2019 

4. Návrh Programového rozpočtu obce Rišňovce na roky 2020 – 2022, stanovisko 

hlavného kontrolóra obce Rišňovce 

5. Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rišňovce 

6. Prerokovanie návrhu VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2020 

7. Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 7/2019 o podmienkach držania a chovu 

psov 

8. Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. 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 7 poslancov. 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 a zároveň prečítal program 

zasadnutia OZ. Skontroloval uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, boli splnené. P. 

Hudáková navrhla zmenu bodov programu. Body v programe budú prečíslované, bude 

zmenené poradie jednotlivých bodov v programe. Zasadnutie bolo nahrávané, nahrávka je 

dostupná na obecnom úrade. 

 



Uznesením č. 94 OZ berie na vedomie 

Overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková 

Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Jana Grznárová, Peter Korec  

Konštatuje, že: na rokovaní je prítomných 7 poslancov. 

Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, 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. Jednotlivé body sú prečíslované 

a poradie jednotlivých bodov je zmenené. 

 

Program:  

 

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2019 

4. Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 6/2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy a školských zariadení na rok 2020 

5. Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

6. Návrh Programového rozpočtu obce Rišňovce na roky 2020 – 2022, stanovisko 

hlavného kontrolóra obce Rišňovce 

7. Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rišňovce 

8. Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 7/2019 o podmienkach držania a chovu 

psov 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

Uznesením č. 95 OZ schvaľuje  

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom.  Body 

v programe sú prečíslované, je zmenené poradie jednotlivých bodov v programe. 

 
Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 



- Zasadnutia sa zúčastnila Mgr. Iveta Ďuricová, regionálny manažér MPSVaR, ktorá 

podrobne predstavila prítomným projekt vytvorenia sociálneho podniku v obci.   
 

K bodu 3. 

 

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2019 

 

P. Hudáková oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 6/2019 a č. 7/2019. 

 

Uznesením č. 96 OZ berie na vedomie  

 

- Rozpočtové opatrenie č. 6/2019, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2019. 
 

Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

   

Uznesením č. 97 OZ schvaľuje  

 

- Rozpočtové opatrenie č. 7/2019, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2019. 

 
Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4. 

 

Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2020  
 

Uznesením č. 98 OZ schvaľuje  

 

- VZN obce Rišňovce č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení na rok 2020. 

 
Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5. 

 

Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

- Mgr. Šimorová oboznámila poslancov so zmenami a úpravami vo VZN. Ing. Skokan 

predložil pripomienky, ktoré boli do tohto VZN zapracované. Niektoré položky boli 

zvýšené, taktiež je zvýšená sadzba za vývoz KO. Sú upravené sadzby pre dôchodcov. 



 

Uznesením č. 99 OZ schvaľuje  

 

- VZN obce Rišňovce č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  

 
Hlasovanie: za 7 poslancov (Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

   

K bodu 6. 

 

Návrh Programového rozpočtu obce Rišňovce na roky 2020 – 2022, stanovisko hlavného 

kontrolóra obce Rišňovce 

 

- P. Hudáková oboznámila prítomných s návrhom Programového rozpočtu na roky 2020 – 

2022. Tvorí prílohu zápisnice. OZ schvaľuje rozpočet bez pripomienok. K rozpočtu 

prikladá stanovisko HK, OZ berie stanovisko na vedomie. 

 

Uznesením č. 100 OZ  

 

a/ schvaľuje  

    Programový rozpočet obce Rišňovce na rok 2020. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

b/ berie na vedomie: 

    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020.  

 
Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Uznesením č. 101 OZ berie na vedomie 

 

- Programový rozpočet obce Rišňovce na roky 2021 – 2022. Tvorí prílohu zápisnice. 

 
Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

K bodu 7. 

 

Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rišňovce 

 



- Obec plánuje výstavbu zberného dvora, ktorý bude umiestnený pri ČOV. 

 

Uznesením č. 102 OZ schvaľuje  

 

- VZN obce Rišňovce č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Rišňovce. 

 
Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

   

K bodu 8. 

 

Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 7/2019 o podmienkach držania a chovu psov 

 

Uznesením č. 103 OZ schvaľuje  

 

- VZN obce Rišňovce č. 7/2019 o podmienkach držania a chovu psov.  

 
Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 9. 
 

Rôzne 

 

- TJ Rišňovce bola schválená SFZ dotácia 10.000,- €, ktorá bude použitá na výstavbu 

spevnených plôch FK Rišňovce pri kabínach. TJ súčasne žiada o príspevok od obce, pretože 

majú vyššie náklady na financovanie všetkých kategórií mužstiev od najmenších hráčov až 

po hráčov Á-čka. Je potrebné riešiť hospodára /upratovačku/ na upratovanie kabín, pranie 

dresov a pod. Taktiež je potrebné riešiť upratovanie na novom ZS. 

- ZO SZCH v Rišňovciach žiada o finančný príspevok na kúpu výstavných klietok vo výške 

500,00 €. P. Peter Korec dohodne podmienky kúpy a bude informovať OZ. Ďalej ZO SZCH 

žiada o pridelenie priestorov na činnosť organizácie. Najvhodnejšie sú priestory starej MŠ, 

ktoré si upravia a môžu ich používať na svoju činnosť.  

- P. Miroslav Juran si podal žiadosť o zmenu uznesenia č. 165/2017 zo dňa 29.03.2017, kde 

mu bolo vydané súhlasné stanovisko k výstavbe 6 rodinných domov a prístupovej cesty. 

Žiadosť preverí stavebná komisia. 

- OZ opätovne prerokovalo žiadosť OZ FLAVUS o poskytnutie dotácie. Vzhľadom k tomu, 

že VZN, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom bolo schválené OZ až po termíne 

podania ich žiadosti, je potrebné vyplniť prílohu č. 1 uvedeného nariadenia, ktorou je 

žiadosť o poskytnutie dotácie a znovu ju predložiť na schválenie OZ.  

- P. Margita Kukučková, bytom Rišňovce č. d. 98 si podala žiadosť o odkúpenie obecného 

pozemku parc. č. 1109, k. ú. Rišňovce aktuálne vo vlastníctve obce Rišňovce. Daný 

pozemok dlhodobo využíva rodina p. Jozefa Zemana č. d. 99 a rodina Remišová č. d. 100 

a tvorí neoddeliteľnú súčasť ich domu a záhrady.  Komisia stavebná a životného prostredia 



odporúča OZ neschváliť zámer odpredaja uvedeného pozemku, nakoľko dotknutý pozemok 

tvorí neoddeliteľnú súčasť domu a záhrady p. Zemana a rodiny Remišovej a je dlhodobo 

v ich užívaní..  

 

Uznesením č. 104 OZ zamieta 

 

- zámer predaja majetku z dôvodu 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. Trvale užívaný pozemok registra „C“ KN parcela č. 1109 

o výmere 910 m ², záhrada v prospech p. Margity Kukučkovej, bytom Rišňovce 98, 951 21 

Rišňovce. Obecné zastupiteľstvo naďalej trvá na vyriešení vzniknutej situácie posunutých 

hraníc pozemkov a plotov v danej lokalite zámennou a kúpnopredajnou zmluvou ak, aby 

každému dotknutému majiteľovi pripadla časť pozemku v rámci jeho existujúceho 

oplotenia. Z toho dôvodu nie je v záujme obce daný pozemok predávať podľa § 9a ods. 1 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov.  

 
Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- Ing. Andrej Bielik a Ing. Janka Bieliková, obaja bytom Rišňovce č. d. 672 si podali žiadosť 

o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 1114/2, alebo jej časť, k. ú. Rišňovce aktuálne vo 

vlastníctve obce Rišňovce. Daný pozemok dlhodobo využíva p. Margita Kukučková a tvorí 

neoddeliteľnú súčasť jej domu a záhrady. Žiadatelia odôvodňujú svoj zámer na kúpu 

pozemku, alebo aspoň jej časti, na vytvorenie „mŕtvej zóny“ medzi ich pozemkom 

a pozemkom p. Kukučkovej. Podľa ich vyjadrenia sú neustále atakovaní zo strany p. 

Margity Kukučkovej a jej rodinných príslušníkov. Komisia stavebná a životného prostredia 

odporúča OZ neschváliť zámer odpredaja pozemku, nakoľko dotknutý pozemok tvorí 

neoddeliteľnú súčasť domu a záhrady p. Kukučkovej a je dlhodobo v jej užívaní.  

 

Uznesením č. 105 OZ zamieta  

 

- zámer predaja majetku z dôvodu 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. Trvale užívaný pozemok /alebo jeho časť/ registra „C“ KN 

parcela č. 1114/2 o výmere 392 m ², ostatná plocha v prospech Ing. Andreja Bielika 

a manželky Ing. Janky Bielikovej, obaja bytom Rišňovce 672, 951 21 Rišňovce. Obecné 

zastupiteľstvo naďalej trvá na vyriešení vzniknutej situácie posunutých hraníc pozemkov 

a plotov v danej lokalite zámennou a kúpnopredajnou zmluvou ak, aby každému 

dotknutému majiteľovi pripadla časť pozemku v rámci jeho existujúceho oplotenia. Z toho 

dôvodu nie je v záujme obce daný pozemok predávať podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov.  

 
Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 



- Ing. Marián Gurina , Rišňovce č. d. 25 oznamuje, že bola zahájená príprava projektu na 

prestavbu budovy na parcele č. 81/34 na polyfunkčný dom a zároveň žiada o súhlas 

o nainštalovanie dočasného oplotenia do času zahájenia prestavby budovy cca vo 

vzdialenosti 2m od budovy. Komisia stavebná a životného prostredia odporúča, aby Ing. 

Marián Gurina doplnil informácie týkajúce sa oplotenia. Pri návrhu polohy oplotenia 

nesmie prísť k obmedzeniu prejazdu pre osobné motorové vozidlá a vozidlá záchranných 

zložiek do dvora bytového domu č. 421 ani v smere od hlavnej cesty, ani v smere od 

predajne HSH. 

- HK Ing. Ladislav Lauro oznámil poslancom OZ, že sa vzdáva funkcie Hlavného kontrolóra 

obce Rišňovce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 18, ods. 8, písm. 

a) k 29.02.2020. Zároveň poveruje starostu obce na vypísanie Výberového konania na 

funkciu Hlavného kontrolóra obce Rišňovce. 

- Starosta obce predložil termíny zasadnutí OZ na rok 2020. Termíny môžu byť aj zmenené. 

Zasadnutia sa budú konať: 

13.02.2020, 12.03.2020, 16.04.2020, 14.05.2020, 11.06.2020, 09.07.2020, 13.08.2020, 

10.09.2020, 08.10.2020, 12.11.2020 a 17.12.2020. 

 

K bodu 11. 

Záver 

 

    Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 21:15 hod. 

ukončil. 

  

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   
 

 

Overovatelia:  

Ing. Pavol Skokan                                                         ______________________________ 

 

 

Ing. Jana Žitňáková                                                       ______________________________ 
 

 

 

 


