
Zápisnica  

 z 34. zasadnutia, 2. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

obce RIŠŇOVCE,  

 konaného dňa 22. septembra 2022 

 

 

Prítomní: Starosta obce: Mgr. Mário Machovec 

                  Poslanci: 4/7: Jana Grznárová, Ing. Tomáš Paúk,  

                                          Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková 

 

Ďalší prítomný: Ing. Ivan Daniš, HK obce 

 

Neprítomní: Danka Jánošíková, poslankyňa, Andrej Jurena, poslanec, Peter Korec, poslanec 

 

Verejnosť: neprítomná 

 

Program:  
 

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

návrhovej komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Prerokovanie a schválenie žiadosti spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a. s. 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava o zriadenie vecného bremena na parcele č. 2795/3 

a parcele č. 2795/225 v súvislosti s výstavbou NA_Rišňovce - MIV, NNV, NNK 

4. Rôzne  

5. 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 sú prítomní 4 poslanci. Poslankyňa Danka 

Jánošíková, poslanec Andrej Jurena a poslanec Peter Korec sa zasadnutia nezúčastnili, boli 

ospravedlnení. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nie je schopné prijímať nariadenia 

obce, ktoré sa schvaľujú 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Prezenčná listina tvorí prílohu 

zápisnice. Starosta obce určil zapisovateľku, navrhol overovateľov zápisnice, členov návrhovej 

komisie, prečítal program zasadnutia OZ. Starosta skontroloval uznesenia z predchádzajúceho 

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

 

Uznesením č. 294 OZ berie na vedomie 

 

a) Overovateľov zápisnice: Jana Grznárová, Ing. Tomáš Paúk 

 
Hlasovanie: za:             4 poslanci (Jana Grznárová, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti:         0  
                     zdržal sa:   0 

 

 



Schvaľuje:  

 

b) Návrhovú komisiu: Ing. Jana Žitňáková, Ing. Pavol Skokan 

 
Hlasovanie: za:               4 poslanci (Jana Grznárová, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti:           0  
                     zdržal sa:     0  

 

Konštatuje, že: na rokovaní sú prítomní 4 poslanci 
 

Uznesenie bolo schválené.  

 

K bodu 2. 

 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

     Starosta obce predložil program rokovania na schválenie.  

 

Program:  
 

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

kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Prerokovanie a schválenie žiadosti spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 

6, 816 47 Bratislava o zriadenie vecného bremena na parcele č. 2795/3 a parcele č. 2795/225 

v súvislosti s výstavbou NA_Rišňovce - MIV, NNV, NNK 

4. Rôzne  

5. Záver  

 
Uznesením č. 295 OZ schvaľuje  

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom. 

 
Hlasovanie: za:              4 poslanci (Jana Grznárová, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti:          0 

                     zdržal sa:    0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3. 

 

Prerokovanie a schválenie žiadosti spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a. s. 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava o zriadenie vecného bremena na parcele č. 2795/3 a parcele 

č. 2795/225 v súvislosti s výstavbou NA_Rišňovce - MIV, NNV, NNK 

 

    Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava o zriadenie vecného bremena na parcele č. 

2795/3 a parcele č. 2795/225 v súvislosti s výstavbou NA_Rišňovce - MIV, NNV, NNK. OZ 

Obce Rišňovce prerokovalo žiadosť a vydáva nasledovné uznesenie, kde sú upresnené všetky 

podmienky ktoré treba zapracovať do zmluvy, aby mohlo byť schválené uznesenie o ktoré 

spoločnosť žiada. 

 



Uznesením č. 296 OZ odkladá 

 

- žiadosť spoločnosti  Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6 816 47 Bratislava 

a žiada o predloženie návrhu zmluvy do 06.10.2022, kde budú špecifikované 

nasledovné pripomienky a zapracované nižšie uvedené podmienky: 

 

a) kto bude financovať prípojky z hlavného vedenia po elektromer 

b) kto bude financovať zmenu pripojenia od elektromera do samotných nehnuteľností,  

nakoľko vo väčšine prípadov príde k zmene vzdušného vedenia na podzemné 

c) ako bude vyriešené verejné osvetlenie, nakoľko súčasné existujúce verejné osvetlenie  

sa nachádza na opačnej strane, na existujúcich stĺpoch elektrického vedenia 

      d) nové vedenie žiadame situovať iba v zelenom páse 

      e) pri realizácii líniovej stavby žiadame nezasahovať do asfaltovej konštrukcie vozovky,  

            pri jej križovaní použiť iba pretláčanie pod jestvujúcu vozovku, rovnako aj v prípade  

            prípojok do jednotlivých odberných miest 

      f) v prípade poškodenia existujúcej verejnej zelene túto nahradiť novou výsadbou v  

            rovnakom množstve a kvalite  

      g) špecifikovať možný dopad na križovanie existujúcich vedení ( voda, plyn, káblová  

            televízia, telefón ) a plánovanej ( realizácia optickej siete v obci ) 

       h) v prípade poškodenia chodníkov a obrubníkov tieto uviesť do pôvodného stavu so  

            záručnou dobou minimálne 12 mesiacov.   

                                                                                                              
Hlasovanie: za:               4 poslanci (Jana Grznárová, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti:           0  
                     zdržal sa:     0 

 

Uznesenie bolo schválené.  

K bodu 4. 

Rôzne 

 

- Ing. Jana Žitňáková znova predložila návrh na preasfaltovanie cesty nad Kultúrnym 

domom. Navrhla uskutočniť stretnutie majiteľov rodinných domov, ktorí bývajú prie 

tejto ceste, aby sa dohodol ďalší postup a mohlo sa začať s jej opravou. Cesta je 

využívaná najmä pri kultúrnych akciách. 

 

K bodu 5. 

Záver 

 

        Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 20:30 hod.  

ukončil.  

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                Mgr. Mário Machovec   

Overovatelia:  

Jana Grznárová                                                              ____________________________ 

   

 

Ing. Tomáš Paúk                                                            ____________________________ 


