
Zápisnica  

z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE  

 konaného dňa 28. júna 2019 

 

Prítomní: Starosta obce: Mgr. Mário Machovec 

                  Poslanci 5/7:  Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol  

                                         Skokan, Ing. Jana Žitňáková 

 

Ďalší prítomní: Ing. Ladislav Lauro – HK obce Rišňovce 

 

Neprítomní: Jana Grznárová, Peter Korec, (dostavili sa počas rokovania) 

 

Verejnosť: prítomná 

 

Program:  

 

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Schválenie záverečného účtu obce Rišňovce 

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 5 poslancov a obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné, je schopné prijímať nariadenia obce, ktoré sa schvaľujú 

3/5 väčšinou všetkých poslancov. Počas rokovania sa dostavili chýbajúci poslanci, P. Jana 

Grznárová a P. Peter Korec. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. Starosta obce určil 

zapisovateľku, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie a zároveň prečítal program 

zasadnutia. Zasadnutie bolo nahrávané, nahrávka je dostupná na obecnom úrade.  

 

Uznesením č. 56 OZ berie na vedomie 

 

Overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Skokan, Danka Jánošíková 

Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Ing. Jana Žitňáková, Andrej Jurena, Ing. Tomáš Paúk  

Konštatuje, že: na rokovaní je prítomných 5 poslancov. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Danka Jánošíková, Andrej Jurena, 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. Schválenie Záverečného účtu obce Rišňovce 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

Uznesením č. 57 OZ schvaľuje  

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom.  
 

Hlasovanie: za 5 poslancov (Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana  

                                               Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

   

K bodu 3. 

Schválenie Záverečného účtu obce Rišňovce 

 

- Ing. Ladislav Lauro, HK obce informoval prítomných poslancov o Záverečnom účte 

obce Rišňovce za rok 2018. Prečítal Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 

účtu obce za rok 2018. Rezervný fond obec netvorí, nakoľko vyčíslený výsledok 

hospodárenia je schodok vo výške 5 486, 59 EUR. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. 

  

Uznesením č. 58 OZ berie na vedomie 

 

-. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana  

                                               Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 59 OZ schvaľuje 

 

- Celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana  

                                               Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 



- Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s plánom práce HK na 2. polrok 2019. 

 

Uznesením č. 60 OZ berie na vedomie 

 

- Plán práce hlavného kontrolóra obce Rišňovce na 2. polrok 2019. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana  

                                               Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 4. 

Rôzne 

 

- Rokovania OZ sa zúčastnili aj manželia Fialoví, ktorí si podali žiadosť o odkúpenie 

pozemku. Žiadosť bola postúpená stavebnej komisii, ktorá bude informovať o riešení 

žiadosti na nasledujúcom rokovaní OZ.  

- Starosta obce informoval poslancov o Výzve číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie 

žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V prípade schválenia realizácie 

projektu obec súhlasí so spolufinancovaním vo výške najmenej 5 % z celkových 

oprávnených nákladov z vlastných prostriedkov. 

 

Uznesením č. 61 OZ schvaľuje 

 

- Predloženie projektu „Rekonštrukcia budovy požiarnej stanice“ a v prípade schválenia 

realizácie projektu jeho spolufinancovanie vo výške najmenej 5% z celkových 

oprávnených výdavkov z vlastných prostriedkov v rámci výzvy č. V. P HaZZ 2019.  

Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2019 na predkladanie žiadosti 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi 

prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, 

nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) 

zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky.  
 

Hlasovanie: za 5 poslancov (Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana  

                                              Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o upozornení prokurátora na nedostatky 

v postupe obce pri poskytovaní dotácií. Je potrebné vypracovať nové Všeobecne 

záväzné nariadenie obce o poskytovaní dotácií. Prerokovaniu nového VZN musí 

predchádzať prerokovanie protestu prokurátora sp. Zn. Pd 67/19/4403-2 zo dňa 

5.4.2019. Obecné zastupiteľstvo k nemu prijme uznesenie, v ktorom sa vyjadrí k tomu, 

či protestu prokurátora vyhovuje alebo nie.  

 

 



Uznesením č. 62 OZ vyhovuje 

 

- Protestu prokurátora sp. Zn. Pd 67/19/4403-2 zo dňa 5.4.2019.  
 

Hlasovanie: za 5 poslancov (Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana  

                                               Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Počas rokovania sa dostavili aj neprítomní poslanci Jana Grznárová a Peter Korec. 

 

- Ing. Tomáš Paúk informoval poslancov OZ o obhliadke pozemkov na základe žiadostí 

občanov o ich odkúpenie. Žiadosti boli postúpené stavebnej komisii na 7. zasadnutí OZ 

obce Rišňovce dňa 05.06.2019.   

- Manželia Stanislav a Viera Paúkoví, obaja bytom Rišňovce 340. Členovia komisie si 

preštudovali orientačný a geometrický plán a odporúčajú schváliť odpredaj časti 

pozemku. 

 

Uznesením č. 63 OZ schvaľuje 

 

- Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods.8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo 

vlastníctve obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce, okr. Nitra.  

- Trvale užívaný pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1049/190, záhrada, ktorá je 

zapísaná na LV č. 1174, vlastník obec Rišňovce o výmere 175 m², trvale užívaný 

pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1049/192, ostatná plocha, ktorá je zapísaná na LV 

č. 1174, vlastník obec Rišňovce o výmere 43 m², v prospech p. Stanislava Paúka, rod. 

Paúk, nar. 05.07.1950 a manželky Viery Paúkovej, rod. Slamová, nar. 28.10.1950, obaja 

bytom Rišňovce 340, 951 21 Rišňovce.  

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

neupotrebiteľné, nakoľko tvoria neoddeliteľnú súčasť ich domu a záhrady. Odkúpením 

dotknutej časti pozemku, pri rešpektovaní existujúcich oplotení a zastavanej plochy 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. 

 

- Pani Viera Ilčíková, bytom Rišňovce 52 žiada o odkúpenie pozemkov, ktoré zastavala 

neúmyselne na základe zle umiestneného predchádzajúceho oplotenia pozemku. 

 

Uznesením č. 64 OZ schvaľuje     
 

- Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods.8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo 

vlastníctve obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce, okr. Nitra.  

- Novovytvorená trvale užívaná parcela Registra „C“ KN, zameraná geometrickým 

plánom č. 33/2017 o výmere 59 m², parcela č. 1221/7, ktorá bude odčlenená od parcely 



registra „C“ KN, parcela č. 1221/1, druh zastavaná plocha v prospech P. Viery Ilčíkovej, 

rod. Ilčíková, nar. 16.11.1966, bytom Rišňovce 52, 951 21 Rišňovce. 

- Novovytvorená trvale užívaná parcela Registra „E“ KN, zameraná geometrickým 

plánom č. 33/2017 o výmere 48 m², parcela č. 1693/2, ktorá bude odčlenená od parcely 

registra „E“ KN, parcela 1693/1, druh zastavaná plocha v prospech P. Viery Ilčíkovej, 

rod. Ilčíková, nar. 16.11.1966, bytom Rišňovce 52, 951 21 Rišňovce.  

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

neupotrebiteľné, nakoľko tvoria neoddeliteľnú súčasť ich domu a záhrady. Odkúpením 

dotknutej časti pozemku, pri rešpektovaní existujúcich oplotení a zastavanej plochy 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. 

 

- P. Slavomír Záhorský a manželka Mária Záhorská, rod. Margetinová, obaja bytom 

Rišňovce 59 žiadajú o prevod zvyšnej časti pozemku parcely číslo 1176/1 

nachádzajúcej sa pri ich rodinnom dome.  
 

Uznesením č. 65 OZ zamieta 

 

- Žiadosť p. Slavomíra Záhorského a manželky Márie Záhorskej, rod. Margetinová, obaja 

bytom Rišňovce 59, 951 21 Rišňovce o prevod zvyšnej časti pozemku registra „C“ KN, 

parcela č. 1176/1 o výmere 756 m², druh záhrada, zapísanej na LV č. 1174, vlastník 

obec Rišňovce. Obecné zastupiteľstvo navrhuje, aby záujemca podal novú žiadosť 

o odkúpenie, nakoľko podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prichádza do úvahy iba priamy odpredaj, keďže sa jedná o majetok hodný 

osobitného zreteľa. Zo žiadosti nie je jasné o akú výmeru vo vzťahu k žiadosti p. Jozefa 

Margetina a manželky Margity sa jedná. 

 
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. 

 

- P. Jozef Margetin a manželka Margita Margetinová, rod. Šimorová, obaja bytom 

Rišňovce 74 žiadajú o prevod zvyšnej časti pozemku parcely číslo 1176/1 

nachádzajúcej sa pri ich rodinnom dome. 

 

Uznesením č. 66 zamieta 

 

- Žiadosť p. Jozefa Margetina a manželky Margity Margetinovej, rod. Šimorová, obaja 

bytom Rišňovce 74, 951 21 Rišňovce o prevod zvyšnej časti pozemku registra „C“ KN, 

parcela č. 1176/1 o výmere 756 m², druh záhrada, zapísanej na LV č. 1174, vlastník 

obec Rišňovce. Obecné zastupiteľstvo navrhuje, aby záujemca podal novú žiadosť 

o odkúpenie, nakoľko podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prichádza do úvahy iba priamy odpredaj, keďže sa jedná o majetok hodný 

osobitného zreteľa. Zo žiadosti nie je jasné o akú výmeru vo vzťahu k žiadosti p. 

Slavomíra Záhorského a manželky Márie sa jedná. 



 
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 19,30 hod. 

ukončil. 

  

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   
 

 

Overovatelia:  

Ing. Pavol Skokan                                                          ______________________________ 

 

 

Danka Jánošíková                                                          ______________________________ 
 

 

 

 
 
 


