
Zápisnica  

zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE  

 konaného dňa 05. marca 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, JUDr. Juraj Bilický - advokát 

 

Verejnosť: prítomná 

 

Program:  

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Schválenie zámeru odpredaja obecných pozemkov 

4. Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Rišňovce na roky 2016-2020 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. 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 v dobe začatia zasadnutia prítomných 6 

zo 7 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 zapisovateľku, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie 

a zároveň prečítal program zasadnutia OZ. Zasadnutie bolo nahrávané, nahrávka je dostupná 

na obecnom úrade. O 18,00 hod. sa dostavila na zasadnutie aj poslankyňa Ing. Jana Žitňáková. 

Takže zasadnutia sa zúčastnilo všetkých 7 poslancov. 

 

Uznesením č. 23 OZ berie na vedomie 

 

Overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Skokan, Danka Jánošíková 

Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Ing. Tomáš Paúk, Peter Korec, Jana Grznárová 

Konštatuje, že: na rokovaní je prítomných 6 poslancov. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                                Ing. Pavol Skokan) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 



K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

     Starosta obce predložil program rokovania na schválenie OZ. 

Program:  

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Schválenie zámeru odpredaja obecných pozemkov 

4. Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Rišňovce na roky 2016-2020 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

Uznesením č. 24 OZ schvaľuje  

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                                Ing. Pavol Skokan) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

   

K bodu 3. 

Schválenie zámeru odpredaja obecných pozemkov 

 

    OZ opätovne rokovalo o žiadostiach o odkúpenie obecných pozemkov. Slova sa ujal JUDr. 

Juraj Bilický, ktorý informoval p. Kukučkovú o možnosti, ktorá jej bola navrhnutá, riešiť 

vysporiadanie pozemkov zámennou zmluvou s obcou. Taktiež je potrebné, aby sa majitelia 

ostatných pozemkov dohodli medzi sebou o vysporiadaní týchto pozemkov, lebo všetky 

hranice pozemkov sú poposúvané. Starosta obce požiadal JUDr. Bilického, aby predniesol 

návrh p. Kukučkovej, aby sa jej žiadosť vyriešila. Situáciu riešila stavebná komisia, ktorá 

predniesla svoj názor, (príloha č.1.). 

O 18:00 hod. sa dostavila na zasadnutie aj poslankyňa Ing. Jana Žitňáková, takže poslanci 

zasadali v plnom počte. 

Predseda stavebnej komisie Ing. Tomáš Paúk spolu s členmi stavebnej komisie urobili 

obhliadku časti obce Salaše, (príloha č. 2.) a pripravili pre prítomných podrobnú informáciu 

v podobe prezentácie z obhliadok pozemkov občanov, ktorí si podali žiadosť o odkúpenie 

obecných pozemkov, (príloha č. 3.). Stavebná komisia odporúča schváliť zámer predaja 

pozemkov p. Antonovi Halasovi, Rišňovce 403, p. Márii Šindlerovej, Rišňovce 404, (príloha č. 

4.), Mgr. Daniele Cebovej, Rišňovce 406, (príloha č. 5.), p. Tomášovi Beňovi s manželkou 

Nikolou, Rišňovce 407, (príloha č. 6.) a p. Marekovi Novému. Rišňovce 339, (príloha č. 7.). 

Neodporúča odpredaj pozemkov p. Alici Dovčíkovej, Rišňovce 401 a p. Františkovi Čaplovi 

s manželkou Jarmilou, Rišňovce 394, (príloha č. 8.) a taktiež neodporúča odpredaj pozemku p. 

Jozefovi Fazikovi, Rišňovce 339, (príloha č. 9.)   

 

 

 

 

 



Uznesením č. 25 OZ schvaľuje 

 

- zámer predaja majetku 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.  

Pozemok registra „E“ KN, časť parcely č. 1070/31, trvalý trávny porast, ktorá je 

zapísaná na LV č. 2203, vlastník obec Rišňovce, v prospech P. Antona Halasa, rod. 

Halas, nar. 05.12.1957, bytom Rišňovce 403, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný 

osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre obec Rišňovce neupotrebiteľná, 

nakoľko obec pre daný pozemok nemá reálne využitie a pozemok tvorí časť jeho 

záhrady. Odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí 

neoddeliteľný celok pozemku.  

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                                Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 1 poslanec (Ing. Pavol Skokan) 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 26 OZ schvaľuje  

 

- zámer predaja majetku 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.  

Pozemok registra „E“ KN, časť parcely č. 1070/31, trvalý trávny porast, ktorá je 

zapísaná na LV č. 2203, vlastník obec Rišňovce, v prospech P. Márie Šindlerovej, rod. 

Šindlerová, nar. 01.05.1960, bytom Rišňovce 404, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný 

osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre obec Rišňovce neupotrebiteľná, 

nakoľko obec pre daný pozemok nemá reálne využitie a pozemok tvorí časť jeho 

záhrady. Odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľka vytvorí 

neoddeliteľný celok pozemku.  

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                                Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 1 poslanec (Ing. Pavol Skokan) 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 27 OZ schvaľuje   

 

- zámer predaja majetku 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.  

Pozemok registra „E“ KN, časť parcely č. 1070/31, trvalý trávny porast, ktorá je 

zapísaná na LV č. 2203, vlastník obec Rišňovce, v prospech Mgr. Daniely Cebovej, rod. 

Žoffajová, nar. 12.02.1955, bytom Rišňovce 406, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný 

osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre obec Rišňovce neupotrebiteľná, 

nakoľko obec pre daný pozemok nemá k nemá reálne využitie a pozemok tvorí časť 

jeho záhrady. Odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľka vytvorí 

neoddeliteľný celok pozemku.  

 
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. 28 OZ schvaľuje  

- zámer predaja majetku 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.  

Pozemok registra „E“ KN, časť parcely č. 1070/31, trvalý trávny porast, ktorá je 

zapísaná na LV č. 2203, vlastník obec Rišňovce, v prospech P. Tomáša Beňu, rod. Beňo, 

nar. 18.12.1984 a manželky Nikoly Beňovej, rod. Kaššová, nar. 07.02.1994, obaja 

bytom Rišňovce 407, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá 

časť pozemku je pre obec Rišňovce neupotrebiteľná, nakoľko obec pre daný pozemok 

nemá k nemá reálne využitie a pozemok tvorí časť jeho záhrady. Odkúpením 

a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadatelia vytvoria neoddeliteľný celok 

pozemku.  

 
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. 29 OZ schvaľuje  

 

- zámer predaja majetku 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.  

- Pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1049/191 o výmere 156 m², záhrada,  

- pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1049/221 o výmere 18 m², zastavaná plocha 

a nádvorie, 

- pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1049/222 o výmere 14 m², zastavaná plocha 

a nádvorie,  

- pozemok registra „C“ KN, 1049/223 o výmere 14 m², zastavaná plocha  a nádvorie, 

v prospech P. Mareka Nového, rod. Nový, nar. 03.03.1974, bytom Rišňovce 339, 951 

21 Rišňovce. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknuté pozemky sú pre obec 

Rišňovce neupotrebiteľné, nakoľko tvoria neoddeliteľnú súčasť jeho domu a záhrady. 

Odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný 

celok pozemku.  

 
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. 30 OZ neschvaľuje 

  

- zámer predaja majetku, pozemok registra „E“ KN, časť parcely č. 1070/31, trvalý trávny 

porast, ktorá je zapísaná na LV č. 2203, vlastník obec Rišňovce, v prospech P. Alici 

Dovčíkovej, rod. Chrenková, nar. 26.09.1956, bytom Rišňovce 401, 951 21 Rišňovce, 

pretože by si obec zamedzila prístup k svojmu pozemku.  



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. 31 OZ neschvaľuje  

  

- zámer predaja majetku, pozemok registra „E“ KN, parcela č. 1072/14, trvalý trávny 

porast, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 1070/31, trvalý trávny porast, 

ktorá je zapísaná na LV č. 2203, vlastník obec Rišňovce o výmere 473 m², v prospech 

P. Františka Čaplu, rod. Čapla, nar. 07.11.1952 a manželky Jarmily Čaplovej, rod. 

Chmelanová, nar. 25.10.1954, obaja bytom Rišňovce 394, 951 21 Rišňovce, pretože by 

si obec zamedzila prístup k svojmu pozemku.  

 
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. 32 OZ neschvaľuje 

 

- zámer predaja majetku, pozemok registra „E“ KN, parcela č. 1070/A, trvalý trávny 

porast, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 1070/31, trvalý trávny porast, 

ktorá je zapísaná na LV č. 2203, vlastník obec Rišňovce o výmere 290 m², v prospech 

P. Jozefa Faziku, rod. Fazika, nar. 13.09.1982, bytom Rišňovce 339, 951 21 Rišňovce, 

pretože by si obec zamedzila prístup k svojmu pozemku.     

 
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.  

Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Rišňovce na roky 2016-2020 

 

    P. Jamborová oboznámila poslancov OZ o výsledku posúdenia POH obce Rišňovce na roky 

2016 – 2020. OÚ Nitra posúdil Program odpadového hospodárstva obce Rišňovce na roky 2016 

-2020 a uvádza, že dokument je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch 

a v súlade so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 

2016 – 2020, ktorá bola vydaná Vyhláškou Okresného úradu Nitra č. 1/2018 zo dňa 19.02.2018. 

 

Uznesením č. 33 OZ berie na vedomie 

 

- Program odpadového hospodárstva obce Rišňovce na roky 2016-2020. 
 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. 

Rôzne 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti výstavby novej Materskej školy. OZ súhlasí 

s vypracovaním projektu stavby. 

 

Uznesením č. 34 OZ schvaľuje 

 

- Vypracovanie projektu stavby: Materská škola – Rišňovce. Zhotoviteľ projektu: INPRO 

spol. s r. o., Priemyselná 12A, 971 01 Prievidza. Cena za zhotovenie, pevná cena vo 

výške 8.900,- € + dph. 

 
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. 

 

Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o národnom projekte Zelené obce Slovenska, kde 

je možnosť výsadby 100 kusov stromov na verejnom priestranstve obce na obecných 

pozemkoch. Za spracovanie projektu obec vyplatí sumu 1.000,- €, hodnota stromov je 17.000,- 

€. 

Uznesením č. 35 OZ schvaľuje 

 

- Žiadosť o poskytnutie podpory na národný projekt s názvom Podpora biodiverzity 

prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska.  

 
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. 

 

Záver  

 

    Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 20,10 hod. 

ukončil. 

  

 

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   
 

 

 

Overovatelia:  

Ing. Pavol Skokan                                                        ______________________________ 

 

Danka Jánošíková                                                        ______________________________ 


