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1. Úvodné slovo starostu obce  
       

     Konsolidovaná výročná správa obce obsahuje základné informácie týkajúce sa 
organizačnej štruktúry konsolidovaného celku, vízie a ciele, ktoré plánuje obec dosiahnuť. 
Dokument poskytuje informácie o majetkovej a finančnej situácii obce a jej rozpočtových 
organizácií, analýzu príjmov a výdavkov, prehľad o prijatých a poskytnutých transferoch 
v rámci konsolidovaného celku. Poskytuje pravdivý a nestranný pohľad na dosiahnuté 
činnosti a výsledky. Obec sa zameriavala hlavne na plnenie zákonom daných povinností 
s cieľom zabezpečiť požiadavky občanov a organizácií pôsobiacich na jej území.  
     V roku 2019 sa prioritne  pokračovalo v rozbehnutých investičných projektoch, a to 
dobudovaní tribúny a rekonštrukcii šatní na futbalovom ihrisku, rozšírení ČOV Rišňovce ako 
aj prípravy projektovej dokumentácie pre výstavbu novej materskej školy. 
     Aj v nasledujúcom období sa budeme snažiť využiť všetky možnosti čerpania 
nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ a dotácií zo ŠR, aby sme zabezpečili 
dynamický rozvoj obce a kvalitné podmienky pre život jej obyvateľov 
 

 2. Identifikačné údaje obce 
 

Názov účtovnej jednotky : Obec Rišňovce 
Sídlo účtovnej jednotky : 951 21 Rišňovce č. 259 
IČO : 00308404 
Štatutárny zástupca : Mgr. Mário Machovec 

Základná činnosť : 
Starostlivosť o všestranný rozvoj územia 
obce a o potreby jej obyvateľov  

Telefón, e-mail : 037/7828108, obecrisnovce@gmail.com 
Webová stránka : www.risnovce.sk 
Dátum založenia účtovnej jednotky : Zo zákona, 1.1.1991 
Vlastné imanie :   3 205 758,08 EUR 
Výsledok hospodárenia:   3 205 758,08 EUR 

 

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 
Starosta obce: Mgr. Mário Machovec 
Zástupca starostu obce: Ing. Jana Žitňáková 
Hlavný kontrolór obce: Ing. Ladislav Lauro 
Obecné zastupiteľstvo:  Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, 
Ing. Tomáš Pauk, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková 
 
Komisie: 

 Komisia  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – 
predseda Peter Korec, členovia: Jana Grznárová, Andrej Jurena 

 Sociálna komisia – predseda Ing. Jana Žitňáková, členovia: Danka Jánošíková,  
Ružena Jamborová, Jarmila Novosadová 
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 Komisia stavebná a životného prostredia – predseda Ing. Tomáš Paúk, členovia: 
Andrej Jurena, PaedDr. Patrik Bosák, Peter Tehlár 

 Kultúrna komisia – predseda Jana Grznárová, členovia: Vojtech Moravčík, Helena 
Ziburová 

 Komisia športová a školská - predseda Ing. Pavol Skokan, členovia: Peter Korec, 
Tomáš Ondrejka, Ľuboš Antala 

 
 
Obecný úrad: 

Anna Hudáková  /od 15.3.2019 do 30.06.2019 agendu spracovávala externá účtovná 
firma/ 
 účtovníctvo obce 
 majetok obce 
 spracovanie agendy na čerpanie finančných prostriedkov zo ŠR a fondov EÚ 

 
Ružena Jamborová 

 podateľňa 
 spracovanie agendy obecného zastupiteľstva 
 matrika 
 evidencia obyvateľov 
 rozhodnutia o pridelení súpisného čísla 
 sociálna agenda 
 osvedčovanie podpisov a listín 
 žiadosť o výrub drevín 

 
 Ing. Lenka Nitranová   /od 18.03.2019 Mgr. Alena Šimorová/ 

 správa daní a poplatkov 
 pokladňa 
 agenda verejného obstarávania 
 mzdová a personálna agenda 

 
Ing. Slavka Jankovičová  

 osvedčovanie podpisov a listín 
 zmluvy na cintorínske miesta 
 stavebná agenda, rozkopávkové povolenia 

 
Mária Šindlerová, Helena Rihová  

 doručovanie, upratovanie, úprava verejných priestranstiev 
 
Tibor Mičo 

 správca ČOV, údržba verejných priestranstiev, odpis vody 
 
Jozef Rehuš , Jozef Rosypal, Žigmund Rigo, , Jozef Raček  

 údržba obecného majetku, verejných priestranstiev, odpis vody 
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Rozpočtové organizácie obce : 
 
Názov účtovnej jednotky : Základná škola s materskou školou 
Sídlo účtovnej jednotky : 951 21 Rišňovce č. 427 
IČO : 42206618 
Štatutárny zástupca : PaedDr. Lenka Proksová  
Základná činnosť : Výchovno-vzdelávací proces  
Telefón, e-mail : 037/7828721, zs.ms.risnovce@gmail.com 
Webová stránka : www.zsrisnovce.edu.sk 
Dátum založenia účtovnej jednotky : 1.9.2011 
Vlastné imanie : - 1 648,61 EUR 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie: - 1 648,61 EUR 
 
 
Názov účtovnej jednotky : Záujmové združenie Rišňovce 
Sídlo účtovnej jednotky : 951 21 Rišňovce č. 259 
IČO : 42125553 

Štatutárny zástupca : 
 
Helena Ziburová 

Základná činnosť : Prevádzka múzea, knižnica, kultúrna činnosť 
Telefón, e-mail : 037/7828108, obecrisnovce@gmail.com 
Dátum založenia účtovnej jednotky : 13.10.2009 
Vlastné imanie : 0,00 EUR 
Výsledok hospodárenia : 0,00 EUR 

 

 
4. Základná charakteristika konsolidovaného celku   

 
     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov.  
 
4.1 Geografické a demografické údaje  
 
Kataster obce Rišňovce sa rozprestiera na rozlohe 1880 ha. Intravilán leží v nadmorskej výške 
161 m, územie sa zaraďuje do klimaticky teplej oblasti. Chotár obce sa využíva prevažne na 
poľnohospodárske účely. Poloha obce je veľmi výhodná vzhľadom na to, že jej územím 
prechádza dôležitý dopravný uzol -  štátna cesta spájajúca mestá Hlohovec a Nitra. Rišňovce 
sú súčasťou okresu Nitra, ktorý  územne patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
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Obyvatelia obce sú prevažne Slováci (98,5%). Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov 
v roku 2011 v obci žilo 2 107 obyvateľov, z toho 1 080 žien ( 51 %)   a 1 027 mužov (49 %)  .   
 
Rozvoj bývania sa v zásade nepriamo považuje za funkciu stavu a rozvoja hospodárskych 
aktivít obce a jej blízkeho okolia (pre podmienky obce Rišňovce zohráva významnú úlohu 
najmä blízkosť miest Hlohovec a Nitra), pričom rozvoj bývania je v priamej závislosti od 
stavu a zmien kvantitatívnych a kvalitatívnych stránok užívateľov bývania - obyvateľstva a 
miestnych podmienok.  

 Vývoj počtu obyvateľstva v obci Rišňovce 

Rok Počet obyv. obce 

2013 2 109 

2014 2 114 

2015 2 123 

2016 2 118 

2017 2 131 

2018 2 113 

2019 2 117 
      Prameň: Obecný úrad 
 Poznámka: 2013-2019 údaje k 31.12. 
 

Vývoj počtu narodených v období 2013-2019 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet narodených v priebehu 20 18 19 20 23 24 31 
 

Vývoj počtu zomretých v období 2013-2019 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet úmrtí v priebehu roka 31 19 15 24 16 20 29 

 
Vývoj počtu prisťahovaných do obce v období 2013-2019 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet prisťahovaných v priebehu roka 39 34 37 31 41 22 39 

 
Vývoj počtu odsťahovaných z obce v období 2013-2019 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet odhlásených v priebehu roka 21 28 32 32 35 44 37 

 

  
4.2. Symboly obce 
 
Erb obce : V hornej polovici červeného štítu je strieborný vinohradnícky nožík na zlatej 
rukoväti a strieborný obrátený lemeš, vpravo dolu zlatý šikmý strapec hrozna na striebornej 
bezlistej stopke a vedľa  vľavo šikmý zlatý klas na listnatom steble. Autorom erbu je p. 
Miroslav Kollár. Erb bol schválený na OZ dňa 30. januára 1997 a je zapísaný v Heraldickom 
registri SR pod sign. R-45/97. 
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Zástava obce : Obecná zástava vychádza z erbu obce. Zástava obsahuje erb obce a je tvorená 
farbami obce (červená, biela, žltá).  
 

  
 

  
4.3. História obce  
 
Vznik obce: 
Prvá písomná zmienka o obci Rišňovce je z roku 1272. Najstaršie osídlenie dokumentujú 
pozostatky kostrového hrobu (asi súčasť väčšieho pohrebiska) z 10. storočia.   
  
Názov obce: 
V historických dokumentoch sú Dolné Rišňovce spomínané ako Rechen, Eghazasrechen, 
Alsó-Récsény a Dolne Rissowcze, v nemeckej verzii Unter Ritschen a v slovenskej Dolní 
Ryssňowce. Horné Rišňovce boli nazývané Kysrchen, Felso-Récseny a Horne Rissowcze, aj 
Ober Ritschena Horní Ryssňowce. 
 
 
4.4. Pamiatky  

 

 Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice 

Kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici je po kaštieli druhou najstaršou stavbou v obci. 
Neskorobaroková jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom a  pristavanou sakristiou 
stojí v parku v centrálnej časti obce. Postavený bol v rokoch 1766-1775, vysvätený 5. júna 
1775 a renovovaný v roku 1906, čo je uvedené aj na tabuli pred vchodom.  
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Vnútorná výzdoba kostola je baroková a rokoková. Hlavný oltár, bočné oltáre a kazateľnica 
sú polychrómované drevorezby baldachýnového typu z druhej polovice 18. storočia. 
Sú bohato zdobené z  bratislavskej donnerovskej dielne. Hlavný oltár je zdobený stĺpovou 
architektúrou s plastikami Najsvätejšej Trojice uprostred a plastikami sv. Petra (s kľúčmi) a 
sv. Pavla (s mečom) po stranách. V nadstavci sú ozdobné vázy, dvaja kľačiaci anjeli a tento 
motív sa opakuje aj na vrchole stĺpov. Dva bočné oltáre majú rokokovú výzdobu s drapériou a 
volútovými ozdobami. Bočný oltár zľava má plastiku Sedembolestnej Panny Márie a dvoch 
anjelov. Pravý bočný oltár je výjavom z Kalvárie s ukrižovaným Kristom, sv. Máriou 
Magdalénou a dvomi anjelmi. Tretí bočný oltár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vyhotovil v 
70. rokoch minulého storočia miestny rodák Koloman Javor, otec kňazov Ferdinanda (zomrel 
v r. 2013) a Mariána. Kazateľnica v rokokovom slohu je bohato zdobená, v strede parapetu a 
na zvukovej spojovacej doske je umiestnený reliéf Dobrého pastiera, po bokoch sú sochy 
evanjelistov. Nad baldachýnom stojí socha evanjelistu s krížom a kotvou. Krstiteľnica z konca 
18. storočia z červeného mramoru nesie črty klasicizmu. Vrchnák má bohato zdobený dekor 
prstenca. Na bočných stenách kostola sú inštalované reliéfy Krížovej cesty. 
 

 
 

Organ na chóre je dielom významného staviteľa organov Gustáva Adolfa Molnára z Brezovej 
pod Bradlom. História jeho stavby a život tvorcu boli prezentované počas Noci kostolov v 
roku 2011. Raritou medzi zvonmi na kostolnej veži je malý zvon sv. Cyrila a Metoda z roku 
1747, ktorý bol náhodne nájdený na povale fary. Tu odpočíval neuveriteľných 150 rokov. Do 
veže bol inštalovaný pri 230. výročí od postavenia kostola v r. 2005. Koncom mája 2012 boli 
partiou nadšencov opravené hodiny na kostolnej veži a počas Noci kostolov 1. júna 2012 bol 
zvon, pomenovaný „najstarší Rišňovan“, vysvätený a uvedený do činnosti. Hodiny spolu so 
zvonom odbíjajú presný čas každú polhodinu (jeden úder) a celú hodinu (podľa počtu hodín). 
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Interiér chrámu bol vymaľovaný v roku 1989, kedy bolo obnovené pozlátenie obetného stola, 
kazateľnice a oltárov. Ďalšie opravy nasledovali v roku 1997 (vonkajšia omietka) a najnovšie 
vymaľovanie interiéru v dvoch etapách, a to koncom roku 2009 a začiatkom roku 2010. 
Duchovnosť sakrálnej stavby je umocnená nielen nádhernou výzdobou, ale aj maľovanými 
vitrážami s biblickými motívmi. V apríli 2014 bola osadená nová vitráž nad hlavným oltárom. 
Kostol je v noci osvetlený svietidlami, ktoré z neho robia dominantu viditeľnú zo všetkých 
strán. Podrobné informácie o kostole a jeho histórii sú uvedené v publikácii „Farský kostol 
Najsvätejšej Trojice v Rišňovciach“, ktorej autorom je Ing. Anton Daniš. 
 

 Múzeum M. I. Kutuzova 
 

Renesančný kaštieľ, v ktorom je v súčasnosti zriadené múzeum M. I. Kutuzova je najstaršou 
budovou v obci. Rekonštrukcia bola prevedená v rokoch 2010 – 2012 z iniciatívy starostu 
obce Karola Laboša. Financovanie bolo pokryté z európskych fondov a časť z prostriedkov 
obce. Práce prebiehali pod dohľadom pracovníkov Krajského pamiatkového úradu v Nitre, 
aby boli zachované všetky prvky historického charakteru objektu. V kaštieli prenocoval v 
dňoch medzi 15. – 17. decembrom 1805 veľký ruský vojvodca Michail Illarionovič Kutuzov 
po porážke spojeneckých rakúskych a ruských vojsk s armádou Napoleona v bitke pri 
Slavkove (2. decembra 1805). 
 
V dobových dokumentoch sa uvádza: „....generalis Kutasson Nittria ad Réscény reversam 
esse“....a dátum 15. a 17. december 1805. K založeniu expozície múzea aktívne prispelo 
veľvyslanectvo Ruskej federácie a Ruské centrum vedy a kultúry (RCVK) v Bratislave. 
Pomoc a odborné poradenstvo pri inštalácii poskytol historik Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. 
 
Výstavba kaštieľa sa datuje do začiatku druhej polovice 16. storočia. Mal podobu 
trojpriestorovej blokovej prízemnej a jednotraktovej podpivničenej stavby. V stavebnej 
histórii boli zachytené štyri vývinové etapy. Prvá stavebná úprava prebehla v prvej tretine 17. 
storočia, kedy bola stavba obnovená a zväčšená o trojpriestorový trakt a tiež bola zvýšená o 
druhé nadzemné podlažie. Novo pristavená časť nebola podpivničená. Nálezy obhorených 
murív a omietok, ktoré prislúchajú prvej stavebnej etape sú dávané do súvislosti s požiarmi 
obce v poslednej štvrtine 16. storočia. Suterén a priestory nadzemnej časti boli zaklenuté 
valenými klenbami s hrebienkovými lunetami. Do centra budovy bolo vložené schodisko, 
prístupné zo vstupnej siene. Úprava fasády maľovanou geometrickou výzdobou je datovaná 
do prvej štvrtiny 18. storočia. Zvyšky sa našli na rozmedzí podlaží. Tretia etapa úprav bola 
zameraná na interiér, a to strednú miestnosť v dnešnom južnom trakte, čiernu kuchyňu s 
otvoreným ohniskom a priestor na poschodí s vyústením schodiska, v dôsledku vybudovania 
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centrálnych komínových prieduchov. Pravdepodobne bol vtedy v strednej miestnosti 
severného traktu na poschodí vybudovaný krb s použitím renesančných a gotických 
architektonických článkov na orámovanie jeho otvorov. 
 
Rano-baroková stavebná úprava bola posledná, pričom renesančný objekt bol ponechaný v 
jeho dispozičnej štruktúre. Predpokladá sa, že práve v tomto období bola do miesta 
pivničného vetracieho priestoru osadená a na otvor upravená kamenná nápisová tabuľa s 
datovaným rokom 1679. Žiaľ vysekaním otvoru bola tabuľa znehodnotená. Ďalšie úpravy 
súviseli so zmenou využitia objektu a narušili celistvosť stavby. V kaštieli bola v rokoch 1945 
– 1967 Štátna meštianska škola. Neskoršie využitie kaštieľa už bolo viac menej na skladové 
účely, neudržiaval sa, a preto začal postupne chátrať. V roku 1994 realizoval Slovenský 
pamiatkový ústav, stredisko Nitra, hĺbkový pamiatkový výskum, ktorý robila Mgr. Soňa 
Zrubcová. 
 

                               
 

Kaštieľ sa nachádza v strede obce, na voľnom priestranstve neďaleko kostola. Od 2. júla 1993 
bol rozhodnutím Ministerstva kultúry SR zapísaný v Ústrednom zozname národných 
kultúrnych pamiatok. Parcela kaštieľa je zo severnej strany ohraničená prízemnou budovou a 
miestnou komunikáciou, ktorá smeruje ku kostolu. Tento objekt bol nazývaný „bašty“ a v 
minulosti mal obvodový múr členený dvomi oblými výstupkami, ktoré dnes už neexistujú. 
Boli odstránené v 20. storočí, ale sú zachytené v staršej pozemkovej mape. Predpokladá sa, že 
to boli zvyšky opevnenia kaštieľa, ku ktorému bola z vnútornej strany pristavaná 
jednopodlažná budova (dnes obchody a lekáreň). Na západnej strane od kaštieľa stojí 
jednopodlažná budova, podľa ústneho podania obydlie posledného majiteľa kaštieľa, statkára 
Františka Němca (dnes zdravotné stredisko). 
 
O vlastníkoch kaštieľa nemáme veľa informácií. Matej Bel v 4. zväzku Notitia Hungariae 
Novae Historico-Geographica (r. 1742) uvádza: „...Horné a Dolné Rišňovce, v súčasnosti 
jedna usadlosť, sú späté s rodom Rišňovský, kaštieľ poškodený tureckými vojnami a inými s 
nimi súvisiacimi udalosťami, patria kompossesorátu rodu Sandor“. O tomto rode je v 
súčasnosti k dispozícii iba zopár údajov, napr. Mikuláš Šándor dal pristaviť ku kostolu 
sakristiu. Mikulášov syn Žigmund postavil svojej zosnulej manželke Johane na 
dolnorišňovskom cintoríne  kaplnku. Mali tri deti, Rudolfa, Ludoviku a Teréziu. Syn Rudolf 
bol najbohatším zemepánom Dolných Rišňoviec. Za manželku mal Annu Majthényi z rodu 
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významných uhorských šľachticov. Počas výstavby kostola bola na poschodí kaštieľa 
zriadená súkromná kaplnka, kde boli dočasne slúžené bohoslužby. O súhlas požiadal gróf 
Imrich Bošányi trnavského biskupa Jána Galgóciho, ktorý tejto žiadosti 20. novembra 1772 
vyhovel. 
 
V písomných prameňoch je uvedené, že koncom 19. storočia bola obec v majetku Pavla 
Weisza a neskôr grófa Kuffnera zo Sládkovičova (až do r. 1918). Krátku dobu patril kaštieľ aj 
barónke z Kállas pri Nitre. Po rozparcelovaní majetkov dostal časť statkár František Němec, 
ktorému patril kaštieľ až do konca 2. svetovej vojny. 
 
Pamiatková obnova zahŕňala zafixovanie zachovaných originálov renesančnej a barokovej 
omietkovej vrstvy, výtvarnej výzdoby, reštaurovanie kamenných šambrán okien, omietkových 
šambrán, vstupného kamenného portálu, nápisovej tabule, dochovaných výplní otvorov okien 
a zárubní, úprav okenných otvorov, doplnenie okenných lištových šambrán, kamenného 
portálu kozuba a kamenných portálov vyberacích otvorov komínov, obnovu schodiskových 
stupňov v prízemí a tiež výplní otvorov – kovových ochranných mreží. Železné dvierka 
komínových prieduchov a dvere na povalu sú pôvodnými súčasťami kaštieľa. Tento pamätník 
našej histórie by bol bez pomoci a rekonštrukcie v dohľadnom čase iba smutnou ruinou. 
Namiesto toho sa stal ozdobou centra obce. Expozíciu múzea je plánované rozšíriť o 
zbierkové predmety zo života našich predkov, prípadne nové informácie z histórie. 
 
 

 Cyrilo – metodský kríž 
 
  V centre obce uprostred upraveného parku južne od rímskokatolíckeho kostola 
Najsvätejšej Trojice stojí na strednom kopci trojvršia Cyrilo-metodský dvojkríž - znak 
Slovenska.  Slávnostné odhalenie sa konalo na hodovú nedeľu  4. júna 1939. V čase, keď ešte 
dvojkríž nestál, sa pred kostolom uskutočnila 5. februára 1939 manifestácia príslušníkov 
Hlinkovej gardy.  Alexander Mach  vyslovil pamätné slová:  „MAŤ SVOJ SAMOSTATNÝ 
SLOVENSKÝ ŠTÁT ZNAMENÁ ŽIVOT, NEMAŤ HO ZNAMENÁ SMRŤ, VEČNÚ 
SMRŤ SLOVENSKÉHO NÁRODA“. 

Tieto slová sú vyryté na pamätnej tabuli umiestnenej na strednom vrchu. Iniciátorom 
výstavby dvojkríža bol vtedajší kňaz Ján Hudec, ktorý sa angažoval v Hlinkovej garde. 
Dvojkríž projektoval a postavil Štefan Ščipák z Hlohovca. Je vysoký takmer 8 m. Kríž takého 
veľkého rozmeru je pravdepodobne jediný zachovaný z tohto obdobia na Slovensku. 
Z iniciatívy Obecného úradu a miestnej organizácie KDH bol dvojkríž zrekonštruovaný a  
znovu odhalený 26. mája 1990. Slávnosti sa zúčastnili predstavitelia okresných orgánov 
štátnej správy a zástupcovia Matice slovenskej. Nová pamätná tabuľa bola  osadená v roku 
1999. 
 
Literatúra: 
Slovák, 7.2.1939, s.4 
Slovák, 6.6.1939, s.5 
Kronika obce Alekšince, r. 1939  
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Prvý septembrový deň roku 2012 bola v Rišňovciach veľká kultúrna a spoločenská slávnosť 
pri príležitosti odhalenia sochy Dobrý anjel sveta – ochranca mieru spojená s otvorením 
Múzea M. I. Kutuzova v kaštieli. Obidva rozsiahle projekty sa realizovali z podpory starostu 
obce Karola Laboša. Snaha o získanie sochy a rekonštrukcia kaštieľa prebiehali z väčšej časti 
v roku 2011. Sochu anjela, ako symbol mieru, darovalo obci spoločenstvo SVET DOBRA, 
ktorého členom je ruský spisovateľ Oleg Volovik. 
 
On, jeho manželka Ksenia Zakharova Volovik (speváčka ruských piesní) a Nikolaj 
Nikolajevič Drozdov (ruský spisovateľ a umelec) sa najviac pričinili o darovanie sochy. 
Autormi umeleckého diela sú prezident Medzinárodného zväzu dobročinných organizácií 
„Svet dobra“ Oleg Vitalievič Olejnik a prezident Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia 
Peter Timofejevič Strojskij. 
 
Socha stelesňuje zameranosť človeka od pozemského k nebeskému, od každodenného k 
veľkolepému. Je to unikátny symbol zjednotenia ľudí rôznych národností, konfesií, 
predstaviteľov rôznych štátov. Anjel kráčajúci po zemeguli drží v rukách holubicu - symbol 
mieru a nádeje. Má obrodiť a znásobiť duchovnú silu ľudí našej vlasti, šíriť našu výzvu k 
mieru a milosrdenstvu, adresovanú všetkým národom sveta. Nech Dobrý anjel sveta chráni 
ľudí pred všetkými útrapami, nech prináša nehasnúce svetlo dobra, mier, solidaritu a pohodu 
do každého príbytku, do srdca každého človeka! 
 
Podobné sochy sú v 32 veľkomestách sveta. Na Slovensku sa nachádza jediná práve v 
Rišňovciach. Pozlátená socha stojí pred Obecným úradom. Je umiestnená na červenom 
mramorovom podstavci s nápisom a oceľovom pilieri vo výške 11 metrov. Anjel stojí na 
zemeguli a v rukách drží holubicu ako symbol mieru. Je vysoký 3 m, krídla majú rozpätie 2,4 
m. Socha je v noci zahalená do meniacich sa farieb LED osvetlenia, ktoré ju robia krásne 
farebnou a viditeľnou zďaleka. Do obce bola dopravená diplomatickou poštou v kamióne. 
Chráni ju tiež kamerový systém. 
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5. Plnenie funkcií  obce (prenesené kompetencie, originálne 
kompetencie)  

 
5.1. Výchova a vzdelávanie  
 
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

 

 Základná škola s materskou školou Rišňovce 427 
 

Prvá škola v obci existovala už v rokoch 1778 – 1779. Objekty súčasnej Základnej školy boli 
vybudované v r. 1967. Základná škola je samostatný právny subjekt,  je plno organizovaná 
a navštevuje ju 214 žiakov.   

 
Školská jedáleň sa nachádza ako samostatná budova spolu so Školským klubom detí v areáli 
Základnej školy, patrí pod právnu subjektivitu ZŠ a poskytuje stravu i deťom MŠ. Pre veľký 
záujem bolo od 1.9.2015 zriadené ešte jedno oddelenie školského klubu, spolu ho navštevuje 
78 detí. 

 
Materská škola bola v Rišňovciach založená v roku 1947, v tom čase sídlila v podnájme 
v súkromnom dome. V roku 1950 bola daná do prevádzky nová budova MŠ v Dolnej dedine. 
V roku 1994 bola premiestnená do budovy Základnej školy. V súčasnosti má 3 triedy 
a navštevuje ju 63 detí. MŠ bola od 1.9.2011 zlúčená so základnou školou pod jeden právny 
subjekt – rozpočtovú organizáciu Základná škola s materskou školou Rišňovce  427. 

 
Všetky voľnočasové aktivity zabezpečuje ZŠ s MŠ formou krúžkov  učiteľmi a externými 
pracovníkmi. 

 
      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 
orientovať na skvalitňovanie vyučovacieho procesu a voľnočasových aktivít na území obce. 
  
5.2.  Zdravotníctvo 
 
 Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: 

 
 Všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr. Natália Pristachová 
 Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Dalibor Petráš, PhD. 
 
V obci je zriadená súkromná lekáreň. Jej majiteľkou je PharmDr. Mária Kubačková. 
  

     Budova zdravotného strediska ako i lekárne je majetkom obce. Z dôvodu nevyhovujúceho 
stavu sa v roku 2013 začalo s prestavbou objektu bývalej cirkevnej školy na zdravotné 
stredisko, lekáreň a prevádzkové priestory. 
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Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného zdravotného strediska sa uskutočnilo 5.11.2016 za 
účasti ministra zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáša Druckera, ministra práce, sociálnych vecí 
a rodiny JUDr. Jána Richtera a ďalších významných hostí. Budova bola skolaudovaná  v máji 
2017. Ako prvá bola v roku 2018 presťahovaná do nových priestorov detská lekárka MUDr. 
Pristachová. Zdravotné stredisko bude slúžiť na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 
a služieb s ňou súvisiacich nielen pre našich občanov, ale i občanov spádových obcí. Snahou 
obce je rozšíriť a doplniť doteraz poskytovanú zdravotnú starostlivosť, čo sa nám, žiaľ, zatiaľ 
z dôvodu nedostatku lekárov nedarí. 

 
      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 
starostlivosti sa bude orientovať na stabilizáciu zdravotníctva a rozšírenie a skvalitňovanie 
zdravotníckych služieb. 
 

 
 

5.3. Sociálne zabezpečenie 
 
Obec v roku 2019 neposkytovala opatrovateľskú službu.  

 
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 
bude orientovať na možnosť zabezpečenia týchto služieb občanom obce. 
 
5.4. Kultúra 
 
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje hlavne obecný úrad  v spolupráci 
Dobrovoľným hasičským zborom Rišňovce, Telovýchovnou jednotou Rišňovce, Jednotou 
dôchodcov Slovenska Rišňovce a svojimi rozpočtovými organizáciami – ZŠ s MŠ Rišňovce 
a Záujmovým združením Rišňovce. Obec každoročne organizuje viacero kultúrnych podujatí, 
medzi pravidelné patria výročie oslobodenie obce, deň matiek, uvítanie detí do života, 
vianočné trhy a pod. V mesiacoch január a február sa konali štyri reprezentačné plesy (Prvý 
obecný ples, Ples športovcov, Poľovnícky ples, Školský ples).  
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Akcie v roku 2019: 
 

1. Noví poslanci Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce si pozreli Múzeum M. I. Kutuzova a 
zdravotné stredisko v sobotu 12.1.2019. 

2. Prednáška o prevencii kriminality pre seniorov, v klube dôchodcov 18.1.2019, účasť 30. 
3. Prvý obecný ples - 25.1.2019, účasť 220 hostí. 
4. Ples športovcov - 1.2.2019. 
5. V nedeľu 10.2.2019 sa konala v múzeu prednáška "O včelárstve", ktorú predniesol Peter 

Korec. Premietnutý bol aj film zo života včiel. Prednášky sa zúčastnilo 26  účastníkov z obce 
a blízkeho okolia.  

6. Poľovnícky ples - 15.2.2019. 
7. Školský ples - 1.3.2019. 
8. Fašiangový sprievod - v sobotu 2.3.2019. 
9. Čitateľský maratón - 16. 3. 2019 v kaštieli. Účasť spisovateľov: Braňo Jobus, Andrea 

Novosedlíková-Čechvalová, Ružena Scherhauferová, Noro Ölvecký, večer vystúpenie 
mladých umelcov. 
 

                                 
 

10. Výstava pod názvom "Veľká noc na dedine" - 6. a 7. apríla v klube dôchodcov. 
11. Stavanie mája na námestí pri fontáne - 30.4.2019. 
12. Vysvätenie Tatry 815 - 4.5.2019 
13. Medzinárodný deň detí - 1.6.2019 pred obecným úradom a v kaštieli. 
14. Hodová zábava a vystúpenie umelcov 4.6.2019. 
15. Hasiči - o Putovný pohár starostu obce - 24.8.2019 
16. Oslavy 75. výročia SNP 30.8.2019. 
17. Farmárske dni 14.9.2019, výstava ovocia, zeleniny, drobných zvierat, poľovníckych trofejí a 

starodávnych predmetov v kultúrnom dome 
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18. Október - Mesiac úcty k starším 13.10.2019. 
19. Prednáška o drogách pre deti II. stupňa ZŠ - 28.10.2019 v kultúrnom dome. 

 

                                     
 

20. Oslava jubilantov v klube dôchodcov 10.11.2019. 
21. Uvítanie novonarodených detí v sobášnej sieni 13.11.2019 
22. Silvestrovská kapustnica 31.12.2019 

 
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa 
bude orientovať na oživenie kultúrnych tradícií v obci pre ich zachovanie ďalším generáciám. 
 
 
5.5. Hospodárstvo  
 
       K najväčším podnikateľským subjektom v obci patria AGRODRUŽSTVO Rišňovce –     
rastlinná výroba, STAVEKO Rišňovce – stavebno-montážna firma, VABAL – výroba 
antialergických vankúšov a prikrývok, MOVOS – chov a predaj moriek, AGROTRADE 
GROUP s.r.o. – predaj a servis poľnohospodárskych strojov, pekáreň DELIKA – pekárenská 
výroba. V obci sa nachádza aj viacero menších prevádzok : kaderníctva, obchodné prevádzky, 
stavebniny, cukráreň, pizzeria, Kebab, pohostinské prevádzky a záhradníctva. 
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6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 
     
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. 
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2018 uznesením č. 
12/2018. 
 
Zmeny rozpočtu: 

- RO č. 01/2019 schválené starostom obce 31.01.2019 
- RO č. 02/2019 schválené starostom obce 26.02.2019 
- RO č. 03/2019 schválené OZ obce Rišňovce 05.06.2019 uznesením č. 43/2019 
- RO č. 04/2019 schválené starostom obce 28.06.2019 
- RO č. 05/2019 schválené OZ obce Rišňovce 05.09.2019 uznesením č. 74/2019 
- RO č. 06/2019 schválené starostom obce 30.09.2019 
- RO č. 07/2019 schválené OZ obce Rišňovce 17.12.2019 uznesením č. 97/2019 
- RO č. 08/2019 schválené starostom obce 30.12.2019 

6.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2019 
 

Rozpočet obce k 31.12.2019 
 

 Schválený  
rozpočet  

Schválený rozpočet  
po poslednej zmene 

Príjmy celkom 1 850 921,00 2 064 261,00 
z toho :   
Bežné príjmy 1 374 187,00 1 520 713,00 
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 
Finančné príjmy 432 034,00 498 848,00 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 
– ZŠ s MŠ Rišňovce 

44 000,00 44 000,00 

Príjmy RO s právnou subjektivitou 
– Záujmové združenie Rišňovce 

700,00 700,00 

Výdavky celkom 1 850 921,00 2 064 261,00 
z toho :   
Bežné výdavky 671 595,00 717 022,00 
Kapitálové výdavky 448 166,00 501 496,00 
Finančné výdavky 38 178,00 38 178,00 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou  ZŠ s MŠ Rišňovce : 
                       - bežné výdavky 
                       - kapitálové výdavky 

 
 

662 982,00 
0,00 

 
 

769 111,00 
8 454,00 

Výdavky RO s právnou 
subjektivitou  Záujmové združenie 
Rišňovce 

 
30 000,00 

 
30 000,00 

Rozpočet  obce 0,00 0,00 
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6.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019  

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR   
Bežné  príjmy spolu 1 571 411,31
z toho : bežné príjmy obce  1 534 869,63
             bežné príjmy RO 36 541,68
Bežné výdavky spolu 1 393 637,18
z toho : bežné výdavky  obce  622 836,04
             bežné výdavky  RO 770 801,14
Bežný rozpočet 177 774,13
Kapitálové  príjmy spolu 0,00
z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00
             kapitálové  príjmy RO 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 367 724,09
z toho : kapitálové  výdavky  obce  359 270,09
             kapitálové  výdavky  RO 8 454,00
Kapitálový rozpočet  - 367 724,09
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 189 949,96
Vylúčenie z prebytku   -  53 433,96
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 243 383,92
Príjmy z finančných operácií 360 078,67
Výdavky z finančných operácií 38 177,72
Rozdiel finančných operácií 321 900,95
PRÍJMY SPOLU   1 931 489,98
VÝDAVKY SPOLU 1 799 538,99
Hospodárenie obce  131 950,99
Vylúčenie z prebytku - 53 433,96
Upravené hospodárenie obce 78 517,03

   
Príjmové finančné operácie predstavujú použitie finančných prostriedkov z  rezervného fondu 
a zostatkov z minulých rokov vo výške 360 078,67 EUR. 
Výdavkovými finančnými operáciami boli realizované splátky istiny návratných zdrojov 
financovania zo ŠFRB na výstavbu bytových domov vo výške 38 177,72 Eur. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia            131 950,99 EUR 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového 
rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 131 950,99 EUR.  
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Nevyčerpané účelové prostriedky v rozpočtovom roku 2019 (v €):  
 
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na prenesené kompetencie – normatív 
školstvo                                       

5 890,51 

- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na prenesené kompetencie – 
nenormatívne finančné prostriedky školstvo - dopravné                                                     

153,80 

- nevyčerpaná dotácia z ÚPSVR na stravu                                    4 854,00 
- nevyčerpané prostriedky z poplatkov za uloženie odpadov                                                           42 535,65 
  

Spolu nevyčerpané účelové finančné prostriedky 53 433,96 

 
 
Schodok rozpočtu podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  vo výške 189 949,96 EUR a zostatok finančných operácií za rok 2019 vo výške 
321 900,95 EUR po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu alebo na základe iného 
osobitného predpisu podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy vo výške 53 433,96 predstavuje:  
  

78 517,03 € 
 

ktorý bol prevedený do rezervného fondu a bude použitý na financovanie kapitálových 
výdavkov v roku 2020. 
 
 
6.3. Rozpočet na roky 2020 - 2022  
     
 Skutočnosť 

k 31.12.2019 
Rozpočet  na 

rok 2020 
Rozpočet 

 na rok 2021 
Rozpočet 

 na rok 2022 
Príjmy celkom 1 931 489,98 1 807 788,00 1 668 408,00 1 720 384,00 
z toho :     
Bežné príjmy 1 534 869,63 1 574 688,00 1 628 308,00 1 680 284,00 
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 
Príjmové FO      360 078,67 193 000,00 0,00 0,00 
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 

36 541,68 40 100,00 40 100,00 40 100,00 

Výdavky celkom 1 799 538,99 1 807 788,00 1 605 243,00 1 605 640,00 
z toho :     
Bežné výdavky 622 836,04 726 295,00 726 295,00 726 295,00 
Kapitálové 
výdavky 

359 270,09 214 637,00 11 700,00 11 700,00 

Výdavkové FO 38 177,72 38 544,00 38 936,00 39 333,00 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 

779 255,14 828 312,00 828 312,00 828 312,00 
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú 
jednotku a konsolidovaný celok 

 
7.1. Majetok  

 
a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12.2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Majetok spolu 7 194 983,61 6 975 546,32 
Neobežný majetok spolu 5 865 760,73 5 922 688,23 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 3 310,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 5 501 443,10 5 561 680,60 
Dlhodobý finančný majetok 361 007,63 361 007,63 
Obežný majetok spolu 1 309 406,68 1 029 555,12 
z toho :   
Zásoby 0,00 0,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 549 980,54 516 064,06 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  77 654,82 62 367,42 
Finančné účty  681 771,32 451 123,64 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  19 816,20 23 302,97 
 

b) za konsolidovaný celok 
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 
Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Majetok spolu 7 254 551,94 7 038 019,90 

Neobežný majetok spolu 6 415 474,87 6 438 671,33 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 3 310,00 0,00 
Dlhodobý hmotný majetok 6 051 157,24  6 077 663,70 
Dlhodobý finančný majetok 361 007,63 361 007,63 
Obežný majetok spolu 818 231,53 575 016,26 
z toho :   
Zásoby 17,41 18,91 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  77 928,87 62 386,30 
Finančné účty  740 285,25 512 611,05 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie  20 845,54 24 332,31 
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7.2. Zdroje krytia  
 
a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k  31.12.2018 

Skutočnosť 
k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 7 194 983,61 6 975 546,32 
Vlastné imanie  3 184 551,41 3 205 758,08 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  3 184 551,41 3 205 758,08 
Záväzky 1 002 595,85 934 375,91 

z toho :   
Rezervy  2 200,00 2 640,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 16 405,58 10 898,31 
Dlhodobé záväzky 824 836,12 789 174,69 
Krátkodobé záväzky 159 154,15 131 662,91 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie 3 007 836,35 3 835 412,33 

b) za konsolidovaný celok  
Názov Skutočnosť 

k 31.12.2018 
Skutočnosť 

k  31.12.2019 

Vlastné imanie a záväzky spolu 7 254 551,94 7 038 019,90 

Vlastné imanie  3 184 295,43 3 204 109,47 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  0,00 0,00 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  3 184 295,43 3 204 109,47 
Záväzky 1 059 838,53 995 916,47 

z toho :   
Rezervy  2 200,00 2 640,00 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 16 405,58 11 732,33 
Dlhodobé záväzky 864 525,45 790 487,32 
Krátkodobé záväzky 176 707,50 191 056,82 
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 
Časové rozlíšenie 3 010 417,98 2 837 993,96 
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7.3.Pohľadávky  
 
a) za materskú účtovnú jednotku 
Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2018 
Zostatok 

k 31.12 2019 
Pohľadávky do lehoty splatnosti   40 248,90 38 947,08 
Pohľadávky po lehote splatnosti   37 405,92 23 420,34 

 
b) za konsolidovaný celok 
Pohľadávky  Zostatok 

k 31.12 2018 
Zostatok 

k 31.12 2019 
Pohľadávky do lehoty splatnosti   40 248,90 38 947,08 
Pohľadávky po lehote splatnosti   37 428,06 23 420,34 

 
7.4.Záväzky 
 
a) za materskú účtovnú jednotku 
Záväzky Zostatok 

k 31.12 2018 
Zostatok 

k 31.12 2019 
Záväzky do lehoty splatnosti   983 990,27 920 837,60 
Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

b) za konsolidovaný celok 
Záväzky Zostatok 

k 31.12 2018 
Zostatok 

k 31.12 2019 
Záväzky do lehoty splatnosti   1 059 838,53 995 916,47 
Záväzky po lehote splatnosti   0,00 0,00 

 
Analýza významných položiek z účtovnej závierky: 

- Obec k 31.12.2019 eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti  vo výške 9 522,92 €, 
nedoplatky na nájomnom z bytov vo výške 2 043,30 € a vývoze TKO vo výške 
2 770,79 €. K 31.12.2019 obec predpísala pohľadávky za vodné a stočné za druhý 
polrok 2019 vo výške 38 947,08 €.   

 
- Obec eviduje k 31.12.2019 nesplatený úver voči ŠFRB vo výške 748 991,61 €. Prijaté 

zábezpeky od nájomníkov bytových domov predstavujú čiastku 28 670,40 € a fond 
opráv 76 688,36. 
Významnou položkou záväzkov je neuhradená faktúra Vodohospodárskym stavbám, 
a. s. Bratislava vo výške 63 188,05 € za výstavbu tribúny a šatní na futbalovom ihrisku 
– vysporiadanie je v štádiu jednania, nakoľko dodávateľ bol s prácami v omeškaní 
a nie sú prevedené v požadovanej kvalite.  
Obec k 31.12.2019 predpísala mzdy za 12/2019 vo výške 12 099,50 € a odvody do 
poistných fondov 7 923,30 €. 
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8. Hospodársky výsledok  za 2019 - vývoj nákladov a výnosov za 
materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok 

 
a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 
k 31.12. 2018 

Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Náklady 1 242 315,22 1 365 661,91 
50 – Spotrebované nákupy 81 112,60 92 016,59 
51 – Služby 147 775,48 182 511,92 
52 – Osobné náklady 214 170,02 266 725,45 
53 – Dane a  poplatky 7 951,54 6 652,20 
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 10 510,72 29 446,95 
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

432 740,25 451 205,46 

56 – Finančné náklady 19 250,63 19 647,00 
57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 
príjmov 

272 809,76  317 182,03 

59 – Dane z príjmov 397,67 274,31 
Výnosy 1 344 408,71 1 387 231,76 
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 1 553,95 7 096,92 
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00 
62 – Aktivácia 0,00 0,00 
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 911 171,88 955 002,85 
64 – Ostatné výnosy 66 301,35 58 870,48 
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

2 300,00 2 200,00 

66 – Finančné výnosy 2 093,27 1 444,07 
67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 
v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

360 988,26 362 617,44 

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

102 093,49 21 569,85 
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b) za konsolidovaný celok 
Názov Skutočnosť 

k 31.12. 2018 
Skutočnosť 
k 31.12.2019 

Náklady 1 646 732,65 1 646 732,65 
50 – Spotrebované nákupy 165 580,18 197 486,55 
51 – Služby 178 931,12 217 072,76 
52 – Osobné náklady 774 111,09 946 920,14 
53 – Dane a  poplatky 7 951,54 7 652,20 
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 11 389,32 32 493,55 
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

474 476,25 493 390,50 

56 – Finančné náklady 20 284,89 21 285,10 
57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 
príjmov 

13 600,00 12 533,94 

59 – Dane z príjmov 408,26 274 31 
Výnosy 1 748 791,32 1 950 678,90 
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 45 087,88 62 184,92 
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00 
62 – Aktivácia 0,00 0,00 
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z 
poplatkov 

911 171,88 955 002,85 

64 – Ostatné výnosy 70 870,00 58 870,48 
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

2 300,00 2 200,00 

66 – Finančné výnosy 2 168,80 1 444,07 
67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 
príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO 
zriadených obcou alebo VÚC 

717 192,76 870 976,58 

Hospodársky výsledok 
/ + kladný HV, - záporný HV / 

102 058,67 21 569,85 
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9. Ostatné  dôležité informácie  
 

9.1.Prijaté granty a transfery  
 
V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery: 
 

Poskytovateľ  
 
 
    
        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....  
- bežné výdavky 
- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  poskytnutých 
finančných 
prostriedkov  

- 3 - 

OÚ Nitra -  
školstvo 

Dotácia pre MŠ – 5 ročné deti – bežné výdavky                   3 626,00 

DPO SR 
Bratislava 

Dotácia na činnosť DPO – bežné výdavky 3 000,00 

ÚPSVR Nitra  Dotácia na stravu 20 182,80 
MV SR Bratislava Voľby prezidenta 2 122,48 
MV SR Bratislava Voľby do EP 1 247,04 
OÚ Nitra – 
školstvo 

Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ 
– bežné výdavky 

461 525,00       

MV SR Bratislava Matrika – bežné výdavky 3 679,19 
OÚ Nitra odbor 
ŽP 

Prenesený výkon ŽP – bežné výdavky 193,97 

MV SR Bratislava Prenesený výkon REGOB – bežné výdavky 684,75 
MV SR Bratislava Prenesený výkon register adries – bežné výdavky 24,40 
Okresný úrad 
Nitra 

Odmena skladníka CO – bežné výdavky 107,60 

 
9.2. Poskytnuté dotácie  
 
V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2007 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:  
 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých 
 prostriedkov v EUR 

Telovýchovná jednota Rišňovce Dotácia na činnosť – bežné 
výdavky 

11 000,00 

MS SČK Rišňovce Dotácia na činnosť – bežné 
výdavky 

700,00 
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9.3.Investičné akcie v roku 2019 
 
Investičné akcie realizované v roku 2019: 
 

 Rekonštrukcia kabín a výstavba tribúny na futbalovom ihrisku                                                                                                                             

 Prevzatie staveniska – Rozšírenie ČOV Rišňovce  

 Príprava PD pre výstavbu novej MŠ 

 
 

9.4.Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 
 

 Dokončenie rekonštrukcie kabín a výstavby tribúny na futbalovom ihrisku 

 Rozšírenie ČOV 

 Výstavba MŠ 

 Vytvorenie lokality pre IBV 

 Výstavba zberného dvora 

 Rekonštrukcia Domu smútku 

 Dobudovanie chodníkov a miestnych komunikácií  

 Rekonštrukcie a opravy obecných budov 

 Výsadba a rozšírenie zelene 
  
9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

 
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  
 
 
Vypracoval: Anna Hudáková                                             Schválil:  Mgr. Mário Machovec 
 
 
V Rišňovciach, dňa 30.09.2020 


