
Zápisnica  

zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE  

 konaného dňa 07. mája 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:  

 

Verejnosť: prítomná 

 

Program:  

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Predloženie zámeru odpredaja obecných pozemkov  

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. 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 všetkých 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.  

 

Uznesením č. 38 OZ berie na vedomie 

 

Overovateľov zápisnice: Peter Korec, Andrej Jurena 

Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

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

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 OZ. 



Program:  

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Predloženie zámeru odpredaja obecných pozemkov 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

Uznesením č. 39 OZ schvaľuje  

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom. 

 
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 3. 

Predloženie zámeru odpredaja obecných pozemkov 

 

- Starosta informoval poslancov o nových žiadostiach o odkúpenie časti obecného 

pozemku. Žiadosti si ešte podali: p. Milan Meluš, p. František Čapla, p. Jozef Nikodem, 

p. Ľubomír Eliaš, p. František Sečány, p. Slavomil Macháč, p. Martin Macháč, p. 

Dagmar Chrenková a p. Miroslav Sako. Mgr. Daniela Cebová a p. Tomáš Beňo 

predložili už Geometrický plán, avšak ešte im nebol schválený prevod majetku. Stále 

nie je vyriešený kanál cez pozemok manželov Pavlíkových. Stavebná komisia opätovne 

bude riešiť túto situáciu. Na najbližšom zasadnutí predloží návrh na riešenie, pretože 

OZ sa touto problematikou zaoberá na každom svojom zasadnutí. Zasadnutia sa 

zúčastnili manželia Pavlíkoví a pán Jozef Fazika, ktorí by už tiež boli radi, keby sa našlo 

prijateľné riešenie pre obidve strany. O probléme diskutovali spolu s členmi stavebnej 

komisie. Je potrebné urobiť projekt na vodnú stavbu. Po jeho vyhotovení bude doriešený 

aj odpredaj pozemkov Mgr. Cebovej a p. Beňu. 

- P. Jaroslav Jamrich, sa tiež zúčastnil zasadnutia. Jeho dcéra vlastní v obci pozemok, na 

ktorom stavia rodinný dom a podala si žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku, 

lebo sú tam vybudované inžinierske siete. P. Jamrich odporúča, aby geometrický plán 

v obci robil Ing. Blaško, ktorý už pozná obec a pozemky má zakreslené vo svojom 

počítači. Vie o problematike s pozemkami v obci.  

 

K bodu 4. 

Rôzne 

 

- Manželia Vaškoví si podali na obec žiadosť o povolenie inštalácie prístrešku nad 

balkón, aby im nepadali rôzne nečistoty na balkón. Starosta obce na základe 

telefonického dohovoru a emailovej komunikácie podá žiadosť na Štátny fond HK obce 

odpovedal na ich žiadosť, že obec nemôže robiť nijaký zásah na bytovkách, ani dať 

súhlas žiadateľom. Bytovky sú postavené z príspevku ŠFRB, zásah by sa mohol robiť 

iba s ich súhlasom. Obec dá dotaz na ŠFRB emailom alebo písomne poštou, či sa môže 

robiť nejaký zásah na bytovkách. 



- Starosta obce oboznámil poslancov s možnou výstavbou dvoch nových trafostaníc. 

Jedna z možností je pri bytovke oproti cintorínu, avšak vlastníci bytovky nesúhlasia 

s odpredajom ich pozemkov. Druhá možnosť je odkúpiť pozemok od p. Pavla Močolu. 

Pozemok sa nachádza pri Agrodružstve a p. Močol by s odpredajom súhlasil. Ešte jedna 

možnosť, ktorá prichádza do úvahy je obecný pozemok, ktorý sa nachádza pri p. 

Francovej. 

- Manželia Sollároví by si chceli urobiť chodník k svojmu domu. P. Nikodem má svoj 

pozemok ohradený, avšak spolu s obecným pozemkom. Je potrebné dať obecný 

pozemok zamerať a po určení hraníc obecného pozemku vyzvať p. Nikodema, aby 

odstránil plot z obecného pozemku.  

- Školská jedáleň, Rišňovce 427 si podala žiadosť o vybavenie kuchyne a školskej 

jedálne s účinnosťou od 01.09.2019 a Žiadosť o schválenie finančného pásma na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 

01.09.2019. Starosta obce navrhol prítomným poslancom, aby sa na nasledujúce 

zasadnutie OZ pozvala aj vedúca školskej jedálne p. Kemlagová, aby podala informáciu 

o finančných pásmach na nákup potravín. Obec ako zriaďovateľ prispeje na vybavenie 

kuchyne. 

- Vždy na jar sa začína v obci s kosením trávnikov, ktorých máme v obci veľa. Niektoré 

kosačky sú celkom nefunkčné, niektoré sa podarilo opraviť. Starosta obce navrhol kúpiť 

traktorovú kosačku. Poslanci schválili nákup kosačky jednohlasne. 

 

Uznesením č. 40 OZ schvaľuje 

 

- nákup kosačky do hodnoty 4.500,- €. 

  
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. 

Záver  

 

    Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 18,30 hod. 

ukončil. 

  

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   
 

 

Overovatelia:  

Peter Korec                                                                 ______________________________ 

 

Andrej Jurena                                                              ______________________________ 
 

 


