
Zápisnica  

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

29. marca 2017 

 
Prítomní:             Karol Laboš – starosta obce 

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

                             Jánošíková, Miroslav Juran, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková 

Neprítomní:         František Kaufman, Zdena Zadrabajová, Ing. Ladislav Lauro – HK obce 

Ďalší prítomní:    Ing. Slavka Jankovičová, zamestnanec obce, PaedDr. Lenka Proksová,  

                              riaditeľka ZŠ s MŠ Rišňovce, Darina Sabová, ekonómka ZŠ s MŠ Rišňovce 

Verejnosť:           1 občan 

 

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

návrhovej komisie, kontrola uznesení  

 

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

konštatoval, 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. Neprítomní poslanci, P. František 

Kaufman, P. Zdena Zadrabajová a HK obce Ing. Ladislav Lauro sa zasadnutia nezúčastnili, boli 

ospravedlnení. Starosta určil zapisovateľa, overovateľov zápisnice a navrhol členov návrhovej 

komisie. Starosta obce zároveň prečítal predložený program zasadnutia OZ a kontrolu plnenia 

uznesení, boli splnené.   

 

Uznesením č. 157/2017 OZ berie na vedomie: 

Overovateľov zápisnice: P. Danka Jánošíková, P. Miroslav Juran 

Zapisovateľku: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík 

- na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov 

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

                                               Miroslav Juran, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

    Program: 

 

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Informácia o plánovaných investičných akciách v roku 2017 a o podaných žiadostiach 

o dotáciu 

4. Schválenie ceny vody a stočného na rok 2017, podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví zo dňa 28.02.2017 

5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2017 

6. Schválenie žiadosti o zaradenie výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských 

zariadení 



7. Prerokovanie žiadosti ARS STUDIA, Dubíková 24, Nitra o vydanie súhlasného 

stanoviska k zriadeniu elokovaného pracoviska v priestoroch ZŠ s MŠ Rišňovce 427 

8. Schválenie „Komunitného plánu sociálnych služieb obce Rišňovce 2017 – 2022“ 

9. Prerokovanie rozšírenia Územného plánu obce Rišňovce v zastavanom území obce 

Rišňovce  

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

                

Uznesením č. 158/2017 OZ schvaľuje  
 

- starostom predložený program rokovania 

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

                                               Miroslav Juran, Jarmila Novosadová,Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

                      

K bodu 3. Informácia o plánovaných investičných akciách v roku 2017 a o podaných 

žiadostiach o dotáciu 

 

    Starosta obce informoval poslancov o plánovaných investičných akciách a roku 2017 

a o podaných žiadostiach o dotáciu. Obe podala projektový zámer: Zvýšenie hrubej 

zaškolenosti detí v materskej škole v obci Rišňovce – výstavba nového objektu MŠ 

s obstaraním materiálno-technického vybavenia. Nitriansky samosprávny kraj vydal k projektu 

pozitívnu hodnotiacu správu. V budove bývalej MŠ sa plánuje prestavba na denný stacionár. 

Do konca roka 2017 sa musí preinvestovať 35.000,- €, ktoré má obec na prestavbu šatní 

a tribúny na ihrisku TJ. Sú plánované výzvy na zatepľovanie budov. Obec odkúpila od MV SR 

studňu v objekte CO Rišňovce. Plánuje sa najskôr priestor oplotiť, urobiť prístupovú cestu 

a potom v budúcnosti rekonštrukciu studne, keďže sa viac rokov nepoužívala. Taktiež je 

potrebné oplotiť okolie pri ČOV a urobiť tiež prístupovú cestu. V najbližšom období sa začne 

s osadením zrkadiel pri cesty, sú už zakúpené. V novom zdravotnom stredisku je zakúpené nové 

zariadenie ambulancií a lavičky do čakární, pre pacientov. Obec požiada o refundáciu na tento 

nábytok. Bude sa odhaľovať nová tabuľa padlým vojakom, dopíšu sa ešte ďalšie mená obetí. 

Taktiež bude odhalená pamätná tabuľa členom súboru Alexandrovovci, ktorí vystúpili 

v Rišňovciach a ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí. Ing. Hrabárik upozornil na problém 

s parkovaním motorových vozidiel pri komunikáciách.  Po uliciach obce parkuje veľa 

motorových vozidiel, aj takých, ktoré by mohli byť zaparkované vo dvoroch. Užívanie 

verejného priestranstva sa spoplatní.  

 

K bodu 4. Schválenie ceny vody a stočného na rok 2017, podľa rozhodnutia Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví zo dňa 28.02.2017 

   

     Na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 28.02.2017 musí 

obec upraviť cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenie 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie od 01.01.2017.  

 

Uznesením č. 159/2017 OZ schvaľuje  

 
- na obdobie od 01.01.2017 výšku ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom  0,60€/m³ 

a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,60 €/m³. 



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

                                 Miroslav Juran, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)  

       proti: 0  

       zdržal sa: 0 

K bodu 5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2017 

 

     OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2017 a schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 

2/2017, ktorými sa vykonáva úprava rozpočtu na rok 2017. Tvoria prílohu zápisnice. Tvoria 

prílohu zápisnice. 

 

Uznesením č. 160/2017 OZ berie na vedomie 

 
- rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

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

                                  Miroslav Juran, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)  

       proti: 0                   

     zdržal sa: 0 

Uznesením č. 161/2017 OZ schvaľuje 

 

- rozpočtové opatrenie č. 2/2017. 

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

                                                Miroslav Juran, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

K bodu 6. Schválenie žiadosti o zaradenie výdajnej školskej jedálne do siete škôl 

a školských zariadení  

 

    Riaditeľka ZŠ s MŠ Rišňovce 427 PaedDr. Proksová na základe upozornenia RÚVZ v Nitre 

a v zmysle § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požiadala obec 

Rišňovce, ako zriaďovateľa, o schválenie žiadosti o zaradenie Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ 

s MŠ Rišňovce č. 427, 951 21 Rišňovce do siete škôl a školských zariadení. Zároveň 

informovala poslancov o práci v ZŠ s MŠ a oboznámila ich s výsledkami, ktoré škola dosiahla. 

Spolupráca s obcou je na veľmi dobrej úrovni.  Taktiež veľmi dobrá spolupráca je s MŠ. Deti 

už v útlom veku sú oboznamované s ľudovou kultúrou v našom regióne. Poďakovala za dotáciu 

pre školskú jedáleň, (výdajňu stravy MŠ).   

 

Uznesením č. 162/2017 OZ schvaľuje 

 

- žiadosť ZŠ s MŠ Rišňovce č. 427, 951 21 Rišňovce v zastúpení PaedDr. Lenkou 

Proksovou, riaditeľkou ZŠ s MŠ Rišňovce č. 427, o zaradenie Výdajnej školskej 

jedálne pri ZŠ s MŠ Rišňovce č. 427, 951 21 Rišňovce do siete škôl a školských 

zariadení. 

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

                                  Miroslav Juran, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková )  

        proti 0 

        zdržal sa: 0 



K bodu 7. Prerokovanie žiadosti ARS STUDIA, Dubíková 24, Nitra o vydanie súhlasného 

stanoviska k zriadeniu elokovaného pracoviska v priestoroch ZŠ s MŠ Rišňovce 427  

 

    Zriaďovateľ SZUŠ ARS STUDIO, Dubíková 24, Nitra žiada o vydanie súhlasného 

stanoviska k zriadeniu elokovaného pracoviska v priestoroch ZŠ s MŠ Rišňovce 427. Na danej 

škole niekoľko rokov vykonávali umelecké vzdelávanie. 

 

Uznesením č. 163/2017 schvaľuje 

 

- zriaďovateľovi SZUŠ ARS STUDIO, Dubíková 24, Nitra, zriadenie elokovaného 

pracoviska v priestoroch ZŠ s MŠ Rišňovce 427, 951 21 Rišňovce.  

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

                                               Miroslav Juran, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková) 

        proti: 0  

        zdržal sa: 0 

K bodu 8. Schválenie „Komunitného plánu sociálnych služieb obce Rišňovce 2017 - 2022 

 

  V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. § 80 - § 83 o poskytovaní sociálnych služieb obec je 

povinná aktualizovať Komunitný plán sociálnych služieb obce. 

    

Uznesením č. 164/2017 schvaľuje 

 

- Komunitný plán sociálnych služieb obce Rišňovce 2017 – 2022. 

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

                                                Miroslav Juran, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)  

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

K bodu 9. Prerokovanie rozšírenia Územného plánu obce Rišňovce v zastavanom území 

obce Rišňovce 

 

- Pán Miroslav Juran si podal žiadosť o schválenie rozšírenia územného plánu obce 

v zastavanom území obce. Na svojom pozemku parcela č. 1620, k. ú. Rišňovce plánuje 

s výstavbou 6 rodinných domov, vybudovanie inžinierskych sietí. Pozemok sa 

nachádza v hraniciach zastavaného územia obce. V žiadosti prehlasuje, že na tieto 

pozemky vybuduje prístupovú komunikáciu, ktorú po dostavaní rodinných domov 

bezplatne darovacou zmluvou odovzdá do majetku obce. OZ žiada menovaného aby po 

vypracovaní štúdie túto priniesol poslancom k nahliadnutiu. 
 

Uznesením č. 165/2017 OZ vydáva súhlasné stanovisko 

 

- P. Miroslavovi Juranovi k výstavbe 6 rodinných domov na svojom pozemku parcela 

č. 1620, k. ú. Rišňovce  za podmienok, aké má uvedené v žiadosti, vybudovanie 

inžinierskych sietí a prístupovej komunikácie. Komunikáciu po dostavaní rodinných 

domov bezplatne darovacou zmluvou odovzdá do majetku obce.  

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

                                               Miroslav Juran, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)  

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 



K bodu 10. Rôzne 

 

- P. Michal Šimora, Rišňovce 116 si podal žiadosť o súhlasné stanovisko obce 

k výstavbe rodinného domu na parcele č. 1722/4, k. ú. Rišňovce. Pozemok je 

umiestnený mimo zastavaného územia obce a rodičia žiadateľa ho využívajú ako 

záhradu. Inžinierske siete chce zriadiť na náklady stavebníka. Výstavba rodinného 

domu na tejto parcele v súčasnej dobe nie je možná, nachádza sa mimo zastavaného 

územia obce. S výstavbou rodinných domov v uvedenej lokalite sa počíta až po roku 

2030. Výnimka nie je možná. Je treba počítať do budúcnosti, aby sa nevyskytli 

problémy o niekoľko rokov. Starosta obce odporučil žiadateľovi o možnosť výstavby 

rodinného domu na inom vhodnom pozemku v zastavanom území obce. 

- P. Jozef Štefák, Rišňovce 358 si podal žiadosť o odpustenie sumy za spotrebu pitnej 

vody. V dôsledku prasknutia ventilu vytieklo do šachty veľké množstvo vody, cca 400 

m³, šachta bola plná vody. Menovaný je ŤZP invalidný dôchodca a jeho zdravotný stav, 

slabozrakosť, mu nedovoľuje vojsť do šachty. Spotrebu vody za fakturované obdobia 

nemá vysokú, nakoľko žije sám. OZ súhlasí s tým, aby sa menovanému nefakturovala 

celá suma za stočné. Za spotrebu pitnej vody mu bude fakturovaná spotreba 100 m³. 

-  

Uznesením č. 166/2017 OZ schvaľuje 

 

- na základe žiadosti P. Jozefa Štefáka, Rišňovce 358 odpustenie stočného v plnej výške 

z celkovej spotreby odpadovej vody. Za spotrebu pitnej vody mu bude fakturovaná 

spotreba 100 m³. 

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

                                                Miroslav Juran, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)  

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

- P. Erika Bílená, Rišňovce 424 si podala žiadosť o zníženie hodnoty fakturácie za 

spotrebu vody k 31.12.2016. Pri odpise vody bolo zistené, že v šachte je plno vody, 

ktorá stále vytekala z prasknutého ventilu. OZ schvaľuje uhradiť faktúru za spotrebu 

pitnej vody, t. j. 148 m ³ v plnej výške a uhradiť 50 % stočného, t. j. 74 m ³. Súčasne 

žiada p. Bílenú oznámiť, kedy a kým bol prasknutý ventil opravený.   

 

Uznesením č. 167/2017 OZ schvaľuje  

 

- na základe žiadosti p. Eriky Bílenej, Rišňovce 424 uhradiť faktúru za spotrebu pitnej 

vody, t. j. 148 m ³ v plnej výške a uhradiť 50 % stočného, t. j. 74 m³.   

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

                                                Miroslav Juran, Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková)     

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0 

 

- Obyvatelia bytoviek Rišňovce č. 592 a Rišňovce č. 593 si podali žiadosť o poskytnutie 

ďalších smetných nádob, lebo v uvedených bytovkách býva 15 rodín a smetné nádoby 

im nepostačujú. Starosta obce bude riešiť žiadosť občanov s Ponitrianskym združením 

obcí o dodaní uvedených smetných nádob.  

- P. Katarína Gašparovičová, Rišňovce č. 759 podala sťažnosť na susedu, pani Vieru 

Dalošovú, bytom Rišňovce 326, ktorá svojím konaním, t. j. tienením svojich drevín – 

tují narúša obytnú zónu jej rodinného domu, kde má umiestnené 3 okná do jej záhrady. 



Sťažnosť prešetria poslanci OZ. V prípade, že nebude možná dohoda treba sťažnosť 

riešiť cestou polície alebo na Okresnom úrade v Nitre, priestupkový odbor. 

 

K bodu 12. Záver 

  

     Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,35 hod.  

 
 

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

 

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

                                                                                                                     Karol Laboš 

                                                                                                                    starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

Miroslav Juran                                                                               ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


