
Zápisnica  
zo 4. zasadnutia OZ obce Rišňovce konaného dňa 21. septembra 2011 

 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola plnenia uznesení, určenie overovateľov zápisnice 
2. Výročná správa obce za rok 2010 
3. Úprava rozpočtu  
4. Schválenie výšky vodného a stočného pre rok 2012 
5. Nájomné byty –žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv 
6. Rôzne 
7. Uznesenie 
8. Záver     

 
 
K bodu 1 
Rokovanie OZ otvoril poslanec, poverený starostom obce, Ing. Peter Hrabárik. Privítal 
prítomných poslancov a zároveň ospravedlnil starostu obce, ktorý sa zo zdravotných dôvodov 
nemohol zúčastniť rokovania a P. Jánošíkovú, ktorá sa nemohla zúčastniť zasadnutia 
z dôvodu čerpania dovolenky. Oboznámil ich s programom zasadnutia. Konštatoval, že OZ je 
uznášania schopné. Zároveň určil overovateľov zápisnice, P. Alchusová a Mgr. Jánošík. 
Vyhodnotil plnenie uznesení, boli splnené. K predloženému programu neboli vznesené žiadne 
pripomienky, ani doplňujúce návrhy. Program 4. zasadnutia bol jednohlasne schválený.   
 
K bodu 2 
S výročnou správou obce za rok 2010 oboznámila OZ p. Hudáková. OZ berie na vedomie 
Výročnú správu obce za rok 2010 bez pripomienok.   
 
K bodu 3 
S plnením rozpočtu k 31.08.2011 oboznámila OZ p. Hudáková. OZ berie na vedomie 
informatívnu správu o plnení rozpočtu k 31.08.2011.  P. Hudáková oboznámila poslancov 
taktiež s úpravou rozpočtu na rok 2011. OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3, ktorým sa 
vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce na rok 2011 jednohlasne, bez pripomienok 
a pozmeňujúcich návrhov.  
 
K bodu 4 
OZ schvaľuje vodné, stočné a nájom za vodomer od 01.01.2012. Vodné 0,60 €/m³, stočné 
70% z vodného, t. j. 0,42 €/m³ a nájom za vodomer 4,00 € za polrok.  
 
K bodu 5  
OZ v zmysle zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní a VZN obce Rišňovce po predložení príjmu za rok 2010 a čestného vyhlásenia 
o majetkových pomeroch nájomníkov v nájomných obecných bytoch posúdi žiadosti 
o predĺženie nájmu na ďalšie obdobie. 
 



K bodu 6 
- OZ prejednalo žiadosť školskej jedálne v Rišňovciach o schválenie výšky príspevku 

na stravu podľa vekových kategórií stravníkov. Od 01.09.2011 platia nové finančné 
pásma. OZ ruší VZN č. 5/2010 a vydáva nové VZN č. 2/2011 s účinnosťou od 
01.11.2011.  

- Od 01.09.2011 je vytvorený nový právny subjekt Základná škola s materskou školou, 
Rišňovce 427. Svoju činnosť ukončila aj rada školy pri ZŠ Rišňovce 427. OZ deleguje 
do Rady školy pri ZŠ s MŠ Rišňovce 427 nasledovných zástupcov:  

      1. Emília Alchusová – poslankyňa OZ  
      2. Miroslav Juran – poslanec OZ  
      3. Ing. Jana Žitňáková – poslankyňa OZ  
      4. Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. – zástupca PO, ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.  
 -   V zmysle zákona NR SR č. 226/2011 obec opätovne podá Žiadosť o poskytnutie  
      dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly  
      Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 
- Ing. Žitňáková informovala OZ o žiadostiach p. Vladimíra Záhončíka, č. 103 a p. 

Vladimíra Hercega č. 674, ktoré prešetrila miestnym zisťovaním, o výrub stromov 
alebo opílenie konárov.  
Na žiadosť p. Hercega OZ súhlasí s opílením konárov, ktoré zasahujú na pozemok 
menovaného č. parcely 1218/3 v k. ú. Rišňovce, na vlastné náklady.  
Na žiadosť p. Záhončíka o vypílenie starého orecha, ktorý rastie na obecnom 
pozemku. OZ súhlasí so spílením stromu po skončení vegetačného obdobia.   

- Žiadosť p. Sochora, č. 376 o zabezpečenie ochrany pred chovom nebezpečných  
      plemien psov. Menovaný bol napadnutý psom, ktorého vlastníkom je rodina  
      Kucharových, č. 377. Menovaní boli napomenutí, aby si psov zatvárali. OZ na svojom 
      budúcom zasadnutí predloží VZN o podmienkach držania psov. 
- Správa katastra Nitra vydala Verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí konania o obnove 
      evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území 
      Rišňovce. Nájomcovia pozemkov a ďalšie oprávnené osoby, ktoré vlastnia listiny 
      o právnych vzťahoch k pozemkom, môžu doplniť a poskytnúť údaje o pozemkoch 
      komisii, ktorá je na tento účel zriadená. Predsedom komisie je Mgr. Martin Jánošík, 
      Rišňovce 209. Verejná vyhláška bude zverejnená aj na webovej stránke obce.   
- Žiadosť p. Alexandra Sečányho, Rišňovce 14 o prehodnotenie platby za odber obecnej  
      vody. V dôsledku poruchy na vodomere bol veľký únik vody do šachty, preto 
      menovaný žiada o stornovanie platby za vodu za I. polrok 2011. OZ súhlasí 
      s poplatkom, ktorý sa vypočíta ako priemer  za odber vody v  roku 2010.     
 -   OZ opätovne prejednalo žiadosť p. Margity Bullovej o odkúpenie obecného pozemku 
      p. č. 1309/5 o výmere 1390 m². OZ súhlasí s predajom. Cena bude určená na základe  
      znaleckého posudku. Vyhotovenie znaleckého posudku a všetky ostatné náklady  
      spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy bude hradiť kupujúci.   
 -    Mgr. Alica Dovčíková si podala žiadosť o úpravu hraníc pozemku medzi jej parcelou 
      č. 1070/50 a obecným pozemkom. Stavebná komisia posúdi žiadosť miestnym  
      zisťovaním.  
- Detský domov Kolíňany, v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 
      ochrane detí a sociálnej kuratele, podal na obecný úrad žiadosť o finančný príspevok  
      na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia pre mal. Antona Faziku, nar. 
      23.12.1998, ktorý je umiestnený v uvedenom zariadení. OZ na budúcom zasadnutí 
      predloží VZN o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. 
- Na žiadosť poslankyne OZ p. Alchusovej komisia pre životné prostredie posúdi stav  
      stromov na cintoríne. Na nasledujúcom zasadnutí OZ sa rozhodne o ďalšom postupe, 



      či je nutné stromy vypíliť. 
 

K bodu 7  
OZ schvaľuje nasledovné uznesenia: 

  
Uznesenie č. 41 

 
OZ berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2010. Tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 42 

 
OZ berie na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu obce k 31.08.2011. Tvorí prílohu 
zápisnice. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0  
 

Uznesenie č. 43 
 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 
na rok 2011. Tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 44 
  
OZ schvaľuje výšku vodného a stočného od 01.01.2012. Stočné 70% z vodného, t. j. v sume: 
0,42 €/m³ odpadovej vody a za pitnú vodu na základe zmluvného vzťahu a to podľa stavu 
počítadla ( vodomeru ) v sume: 0,60 €/m³.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 45 
 
OZ schvaľuje nájom za vodomer v sume 4,00 € za polrok od 01.01.2012.   
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 46  
 
OZ v zmysle zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní ukladá nájomníkom do 10.10.2011 predložiť potvrdenie o príjme za rok 2010 a čestné 
vyhlásenie o majetkových pomeroch. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  



                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 47 
 

OZ s účinnosťou od 01.11.2011 schvaľuje VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách 
a školských zariadeniach zriadených obcou Rišňovce. Tvorí prílohu zápisnice. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 48 
 

OZ schvaľuje nasledovných zástupcov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Rišňovce: 
1. Emília Alchusová – poslankyňa OZ 
2. Miroslav Juran – poslanec OZ 
3. Ing. Jana Žitňáková – poslankyňa OZ 
4. Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc. – zástupca PO, ENVI-GEOS, Nitra, s.r.o. 

Hlasovanie: za 8 poslancov 
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 49 
 

OZ súhlasí s opätovným podaním Žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie obcí a s tým, že proces obstarávania a schvaľovania 
územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzavretia zmluvy o poskytnutí 
dotácie. 
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0 

 
Uznesenie č. 50 

 
OZ súhlasí s poplatkom za odber vody p. Alexandra Sečányho, Rišňovce 14, ktorý sa 
vypočíta ako priemer za odber vody v roku 2010.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0 
                    zdržal sa 0 
 

Uznesenie č. 51 
 

OZ súhlasí s odpredajom obecného pozemku p. č. 1309/5 o výmere 1390 m². Cena bude 
určená na základe znaleckého posudku. Vyhotovenie znaleckého posudku a všetky ostatné 
náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy bude hradiť kupujúci.  
Hlasovanie: za 8 poslancov  
                    proti 0  
                    zdržal sa 0  
 
 



K bodu 8 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil poslanec, Ing. Peter Hrabárik. Poďakoval 
prítomným za účasť na zasadnutí a za spoluprácu 
 
 
 
 
Zapisovateľka :                                          Overovatelia: 
 
 
p. Jamborová ...............................              P. Alchusová .............................................. 
 
                                                                   Mgr. Jánošík ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 


