
Zápisnica 

z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva – 5. mimoriadneho zasadnutia  

OZ obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

31. augusta 2016 

 

Prítomní:  Karol Laboš - starosta obce 

Poslanci OZ 7/9:  Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka 

Jánošíková, Miroslav Juran, František Kaufman, Ing. Jana Žitňáková 

Neprítomní:               Jarmila Novosadová, Silvia Prosnanová 

Ďalší prítomní: Helena Ziburová – kronikárka obce, Juraj Lukačovič, Milan Ondrejka 

Verejnosť: 1 občan 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba 

návrhovej komisie 

 

Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Karol Laboš. Privítal všetkých prítomných a 

skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 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. Neprítomné poslankyne, P. Jarmila 

Novosadová a P. Silvia Prosnanová sa rokovania nezúčastnili, boli ospravedlnené. Starosta 

určil zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhol členov návrhovej komisie. 

 

Uznesením č. 120/2016 OZ 

a) schvaľuje  

      Návrhovú komisiu: Miroslav Juran, František Kaufman 

b) berie na vedomie 
Overovateľov zápisnice: Danka Jánošíková, Ing. Peter Hrabárik 

            Zapisovateľku: Ružena Jamborová 

      c)  konštatuje, že  

           na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov 

 

Hlasovanie: za 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,    

                                          Miroslav Juran, František Kaufman,   

                                          Ing. Jana Žitňáková) 

                          proti: 0 

                          zdržal sa: 0  

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ  
 

    Starosta prečítal program zasadnutia. Ing. Jana Žitňáková požiadala o doplnenie programu 

a to,  

bod: 3. Doplniť do Rokovacieho poriadku OZ v Rišňovciach, robiť zvukový záznam  

z rokovaní OZ. 

 

Uznesením č. 121/2016 OZ schvaľuje  

- bod č. 3. Doplniť do Rokovacieho poriadku OZ v Rišňovciach, robiť zvukový záznam 

z rokovaní OZ. 



Hlasovanie: za 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,    

                                          Miroslav Juran, František Kaufman,   

                                          Ing. Jana Žitňáková) 

                          proti: 0 

                          zdržal sa: 0  

 

bod: 4. Doplniť do Rokovacieho poriadku OZ v Rišňovciach, návrh zápisnice z každého  

 zasadnutia OZ zaslať e-mailom všetkým poslancom v stanovenom termíne na  

 schválenie, prípadné doplnenie. 

 

Uznesením č. 122/2016 OZ schvaľuje 

 

- bod č. 4. Doplniť do Rokovacieho poriadku OZ v Rišňovciach, zasielať návrh 

zápisnice z každého zasadnutia OZ e-mailom všetkým poslancom v stanovenom 

termíne na schválenie, prípadne doplnenie.  

  

Hlasovanie: za 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,    

                                          Miroslav Juran, František Kaufman, Ing. Jana Žitňáková) 

                          proti: 0 

                          zdržal sa: 0  

 

bod: 8. Vyčísliť prínos zvýšenia stočného o 0,18 €/m³ za I. polrok 2016, porovnať príjmy    

 a výdavky. 

 

Uznesením č. 123/2016 OZ schvaľuje 

 

- bod č. 8. Vyčísliť prínos zvýšenia stočného o 0,18 €/m³ za I. polrok 2016, porovnať 

príjmy a výdavky. 

  

Hlasovanie: za 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,    

                                          Miroslav Juran, František Kaufman, Ing. Jana Žitňáková) 

                          proti: 0 

                          zdržal sa: 0  

 

bod: 9. Vyjadrenie starostu obce k prácam na zdravotnom stredisku. 

    Starosta obce o prácach na novom zdravotnom stredisku informuje poslancov pravidelne na  

každom zasadnutí OZ, preto nie je potrebné, aby bol tento bod zaradený do rokovania OZ ako  

samostatný bod. O vyjadrenie žiadal aj Pán Ondrejka, najmä o informácie týkajúce sa strechy  

a fólie pod krytinou. Odpoveď bude zaslaná po posúdení odborníkmi.     

 

Uznesením č. 124/2016 OZ neschvaľuje  

 

- bod č. 9: Vyjadrenie starostu obce k prácam na novom zdravotnom stredisku.  

  

Hlasovanie: za 3 poslanci (Ing. Marek Ardan, , Danka Jánošíková, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 3 poslanci (Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, František Kaufman) 

                         zdržal sa: 1 poslanec (Miroslav Juran) 

 



Program:  

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

komisie 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Doplniť do Rokovacieho poriadku OZ v Rišňovciach, robiť zvukový záznam  

z rokovaní OZ 

4. Doplniť do Rokovacieho poriadku OZ v Rišňovciach, návrh zápisnice z každého  

zasadnutia OZ zaslať e-mailom všetkým poslancom v stanovenom termíne na  

schválenie, prípadné doplnenie 

5. Prerokovanie nezrovnalostí v zápisnici z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva – 4. 

mimoriadneho zasadnutia OZ obce Rišňovce zo dňa 08.07.2016 

6. Prerokovanie žiadosti p. Juraja Lukačoviča o vydanie záväzného súhlasného 

stanoviska obce k stavbe „Radový rodinný dom 1, 2, 3, 4“ 

7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2016 

8. Vyčísliť prínos zvýšenia stočného o 0,18 €/m³, za I. polrok 2016, porovnať príjmy a 

výdavky 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

Uznesením č. 125/2016 OZ schvaľuje  

 

- program zasadnutia s doplnenými bodmi č. 3, č. 4 a č. 8 

Hlasovanie: za 5 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,    

                                          František Kaufman)   

                      proti: 0 

                          zdržal sa: 2 poslanci (Ing. Jana Žitňáková, Miroslav Juran) 

 

K bodu 5. Prerokovanie nezrovnalostí v zápisnici z 12. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva – 4 mimoriadneho zasadnutia OZ obce Rišňovce zo dňa 08.07.2016 

 

Uznesením č. 126/2016 OZ schvaľuje 

 

- opravu nezrovnalostí v zápisnici z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva – 4. 

mimoriadneho zasadnutia OZ obce Rišňovce zo dňa 08.07.2016 podľa jednotlivých 

bodov. 

 

- K bodu 2: Schválenie programu zasadnutia OZ 

Hlasovanie: za 8 poslancov, vypúšťa sa meno: Ing. Jana Žitňáková , 

                    zdržal sa: 1 – Ing. Jana Žitňáková   

 

- K bodu 3: Prerokovanie žiadosti p. Juraja Lukačoviča o vydanie záväzného 

súhlasného stanoviska obce k stavbe „Radový rodinný dom 1, 2, 3, 4“.  

Na zasadnutí OZ starosta obce informoval poslancov, že navozený materiál na 

predmetných parcelách bude posudzovať Okresný úrad Nitra, odbor životného 

prostredia, ktorý bol o skládke upovedomený obcou. Starosta informoval Okresný 

úrad v Nitre iba ústnou formou, nie písomne. Na tento jeho podnet prišli traja 

pracovníci odboru životného prostredia, ktorí skonštatovali, že podľa ich názoru ide o 



trestný čin, ktorý treba ohlásiť Policajnému zboru a odišli. Písomne sa k prípadu 

nevyjadrili.  Následne bola privolaná polícia, ktorá si skládku odpadu odfotografovala. 

Na základe uvedeného bolo začaté trestné stíhanie pre prečin Neoprávnené nakladanie 

s odpadmi. 

 

- K bodu 4. Prerokovanie žiadostí o odpredaj obecných pozemkov. 

Poslanci OZ neprerokovali žiadosť Pána Jozefa Zemana, nakoľko im starosta obce 

povedal, že Pán Jozef Zeman ho stretol pred zasadnutím OZ a svoju žiadosť o kúpu 

obecného pozemku stiahol. Taktiež sa nehlasovalo ani o kúpe obecného pozemku Pani 

Kukučkovou. Pán Jozef Zeman ústne odôvodnil žiadosť o kúpu tým, že ak by o kúpu 

uvedeného pozemku mal záujem Ing. Andrej Bielik a bolo by mu vyhovené, nemal by 

potom prístup k svojmu rodinnému domu.  

 

Hlasovanie: za 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,    

                                          Miroslav Juran, František Kaufman, Ing. Jana Žitňáková) 

                          proti: 0 

                          zdržal sa: 0  

 

- Pán Ondrejka sa vyjadril, že navezený odpad, (stavebná suť), ktorá sa na pozemkoch 

nachádza sa bude šrotovať a po vytriedení bude použitý do základov ako stavebný 

materiál.    

- Ďalej starosta obce informoval poslancov, že Ing. Andrej Bielik si žiadosť o kúpu 

pozemku nepodal a tieto obecné pozemky sa predávať nebudú. Pozemky o ktoré má 

záujem Pani Kukučková nie sú obecné, sú majetkom súkromnej osoby. Takže jej 

žiadosť je bezpredmetná. Súčasne navrhol, aby sa dali tieto pozemky zamerať 

geodetom, aby boli presne zamerané obecné pozemky, č. parciel a výmera. 

 

K bodu 3. Doplniť do Rokovacieho poriadku OZ v Rišňovciach, robiť zvukový záznam 

z rokovaní OZ  

 

Uznesením č. 127/2016 OZ schvaľuje 

 

- Doplnenie Rokovacieho poriadku OZ v Rišňovciach, robiť zvukový záznam 

z rokovaní OZ. 

  

Hlasovanie: za 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,    

                                          Miroslav Juran, František Kaufman, Ing. Jana Žitňáková) 

                          proti: 0 

                          zdržal sa: 0  

 

K bodu 4. Doplniť do Rokovacieho poriadku OZ v Rišňovciach, návrh zápisnice 

z každého zasadnutia OZ zaslať e-mailom všetkým poslancom v stanovenom termíne na  

schválenie, prípadne doplnenie 

 

Uznesením č. 128/2016 OZ schvaľuje 

 

- Doplnenie Rokovacieho poriadku OZ v Rišňovciach, zaslať návrh zápisnice z každého 

zasadnutia OZ e-mailom všetkým poslancom v stanovenom termíne na schválenie, 

prípadne doplnenie. 



Hlasovanie: za 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,   

                                           Miroslav Juran, František Kaufman, Ing. Jana Žitňáková) 

                          proti: 0 

                          zdržal sa: 0  

 

K bodu 6. Prerokovanie žiadosti p. Juraja Lukačoviča o vydanie záväzného súhlasného 

stanoviska obce k stavbe „Radový rodinný dom 1, 2, 3, 4“  

 

- Rokovania OZ sa zúčastnil Pán Lukačovič, ktorý sa vyjadril, že odpoveď na jeho 

žiadosť sa zbytočne odkladá, že predložil už všetky doklady a potvrdenia od 

kompetentných úradov, takže ešte čo má doložiť, aby mu bola zaslaná odpoveď buď 

kladná alebo záporná.  

- Obec požiadala o vykonanie štátneho stavebného dohľadu na pozemku parc. č. 1685/1 

a 1685/2. Dňa 30.08.2016 obec Nitrianske Hrnčiarovce vykonala štátny stavebný 

dohľad a tvaromiestnu obhliadku na uvedených pozemkoch. Starosta sa obhliadky 

nemohol zúčastniť, lebo mal iné neodkladné záležitosti. 

- Pán Ondrejka sa vyjadril, že sa falšuje zápisnica. Taktiež uviedol, že má potvrdenie 

z Okresného úradu Nitra, odbor ŽP, že na uvedených pozemkoch sa nenachádza 

nelegálna skládka a zo zákona vyplýva, že tam môžu byť postavené rodinné domy, 

takže stavebný úrad vydá stavebné povolenie po vydaní záväzného súhlasného 

stanoviska OZ. Pozemky chce zveľadiť, aby tam mohla byť zrealizovaná 

výstavba nových rodinných domov.      

 

Uznesením č. 129/2016 OZ schvaľuje 

 

- na základe žiadosti Pána Juraja Lukačoviča vydanie záväzného súhlasného stanoviska 

obce k stavbe „Radový rodinný dom 1, 2, 3, 4“. 

  

Hlasovanie: za 4 poslanci (Ing. Marek Ardan, , Danka Jánošíková, Miroslav Juran, Ing. Jana Žitňáková)  

                          proti: 2 poslanci (Mgr. Martin Jánošík, František Kaufman) 

                          zdržal sa: 1 poslanec (Ing. Peter Hrabárik)   

 

    V súlade s § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

predpisov   p o z a s t a v u j e m    výkon uznesenia č. 129/2016 Obecného zastupiteľstva  

v Rišňovciach zo dňa 31.08.2016 z dôvodu, že na pozemkoch, kde má byť realizovaná  

predmetná stavba, prebieha šetrenie Orgánmi štátnej správy a Obvodným oddelením PZ vo  

Veľkom Záluží. Takto schválené uznesenie poškodzuje dobré meno našej obce a dlhoročnú 

prácu starostu obce Rišňovce. Uznesenie je tendenčné, organizované v neprospech obce.      

 

K bodu 7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2016 

 

Uznesením č. 130/2016 OZ berie na vedomie 

 

- rozpočtové opatrenie č. 8/2016. 

  

Hlasovanie: za 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,    

                                          Miroslav Juran, František Kaufman, Ing. Jana Žitňáková) 

                          proti: 0 

                          zdržal sa: 0  



 

Uznesením č. 131/2016 OZ schvaľuje 

 

- rozpočtové opatrenie č. 9/2016, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2016. 

  

Hlasovanie: za 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,    

                                          Miroslav Juran, František Kaufman, Ing. Jana Žitňáková) 

                          proti: 0 

                          zdržal sa: 0  

 

K bodu 8. Vyčísliť prínos zvýšenia stočného o 0,18 €/m³, za I. polrok 2016, porovnať  

príjmy a výdavky 

 

- Ing. Žitňáková požiadala o predloženie vyčíslenia prínosu do rozpočtu obce po 

zvýšení stočného o 0,18 €/m³ odpadovej vody za I. polrok 2016, lebo občania majú 

námietky k tomuto zvýšeniu. Porovnať príjem za I. polrok 2015 a I. polrok 2016, 

príjmy aj výdavky.  

- Starosta obce uvažuje, že najvýhodnejšie pre obec by bolo, keby sa vodovod aj 

kanalizácia odovzdala Slovenským vodárňam a kanalizáciám, nakoľko príjmy za 

vodné a stočné nepokryjú náklady na vodovod a kanalizáciu. Sú vysoké náklady na 

ich prevádzku. 

 

Uznesením č. 132/2016 OZ schvaľuje 

 

- Vyčísliť prínos zvýšenia stočného o 0,18 €/m³ za I. polrok 2016, porovnať príjmy 

a výdavky za I. polrok 2015 a I. polrok 2016. 

  

Hlasovanie: za 7 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,    

                                          Miroslav Juran, František Kaufman, Ing. Jana Žitňáková) 

                          proti: 0 

                          zdržal sa: 0  

 

K bodu 9. Rôzne 

 

- Ing. Ján Guľa, bytom Ždiarska 12, Nitra podal sťažnosť na Pána Miroslava Machovca, 

bytom Rišňovce 388, ktorý vlastní rodinný dom súp. č. 389. V sťažností píše, že Pán 

Machovec obmedzuje slobodu jemu a jeho rodine. Sťažnosť preverí komisia na 

ochranu verejného poriadku.  

- Ing. Žitňáková poďakovala za pomoc zo strany obecného úradu pri odovzdávaní 

potravinových balíčkov. Súčasne oznámila, že dňa 09.09.2016 sa uskutoční 

v kultúrnom dome v Rišňovciach bezpríspevkový odber krvi. 

- Mgr. Jánošík poďakoval pracovníčkam obecného úradu za pomoc pri organizovaní 

osláv SNP. 

- Pani Ziburová tiež poďakovala všetkým, ktorí pomáhali pri usporiadaní všetkých akcií 

počas prázdnin, ktoré sa uskutočnili v kultúrnom dome. V súčasnej dobe je záujem 

o návštevu múzea. Na základe projektu, ktorý podala na NSK, získala sumu 400,- € na 

nákup nových kníh. Sľubne sa rozbieha aj vypožičiavanie kníh v obecnej knižnici, 

počíta s nárastom najmä teraz, keď začal nový školský rok. 



- Pán Ondrejka doručil na obec: Oznámenie o stave strešnej konštrukcie na stavbe 

„Prestavba domu č. 263 na Zdravotné stredisko, lekáreň a prevádzkové priestory“ 

v Rišňovciach. Starosta sa k oznámeniu vyjadrí písomne.      

 

K bodu 11. Záver 

 

Starosta obce Karol Laboš poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ukončil o 20:00 hod. 

 

Zapísala: Ružena Jamborová    ................................................... 

 

        .................................................... 

                   Karol Laboš  

                     starosta obce   

 

Overovatelia:  

 

Danka Jánošíková                        .................................................. 

 

Ing. Peter Hrabárik                            .................................................. 

 

 


