
Zápisnica  

 z 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE,  

 konaného dňa 13. októbra 2022 

 

 

Prítomní: Starosta obce: Mgr. Mário Machovec 

                  Poslanci: 5/7: Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                         Ing. Jana Žitňáková 

 

Ďalší prítomní: Anna Hudáková, pracovníčka obce, Ing. Ivan Daniš, HK obce 

 

Neprítomní: Jana Grznárová, poslankyňa, Ing. Pavol Skokan, poslanec 

 

Verejnosť: neprítomná 

 

 

Program:  
 

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

návrhovej komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 8/2022, schválenie rozpočtového opatrenia   

č. 9/2022 

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 je prítomných 5 poslancov. Poslankyňa 

Jana Grznárová a poslanec Ing. Pavol Skokan sa zasadnutia nezúčastnili, boli ospravedlnení. 

Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, 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. 297 OZ schvaľuje: 

 

Overovateľov zápisnice: Andrej Jurena, Peter Korec 

 

Návrhovú komisiu: Danka Jánošíková, Ing. Tomáš Paúk 

 

Konštatuje, že: na rokovaní je prítomných 5 poslancov 

 



Hlasovanie: za:           5 poslanci (Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                                        Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti:       0  
                     zdržal sa: 0 

 

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. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 8/2022, schválenie rozpočtového opatrenia   

č. 9/2022 

4. Rôzne  

5. Záver  
 

Uznesením č. 298 OZ schvaľuje  

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom. 

 
Hlasovanie: za:           5 poslanci (Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                                        Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti:       0  
                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3. 

 

Informácia o rozpočtovom opatrení č. 8/2022, schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2022 

 

   P. Hudáková oboznámila prítomných o rozpočtových opatreniach, ktorými sa upravuje 

rozpočet na rok 2022. 

 

Uznesením č. 299 OZ berie na vedomie  

 

- Rozpočtové opatrenie č. 8/2022, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2022 . 

 
Hlasovanie: za:           5 poslanci (Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                                        Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti:       0  
                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 



Uznesením č. 300 OZ schvaľuje 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 9/2022, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2022.  
 

Hlasovanie: za:           5 poslanci (Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                                        Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti:       0  
                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4. 

Rôzne 

  

4.1. Stavebná komisia riešila žiadosť JUDr. Ing. Mariána Gurinu, Rišňovce 30. Žiadateľ vo  

       svojej žiadosti žiada o odkúpenie obecného pozemku zapísaného na LV č. 1174, parcela č.  

       1516/3 registra „C“ KN, k. ú. Rišňovce o výmere 85 m². Žiadosť odôvodňuje tým, že  

       parcela je príjazdovou cestou na jeho pozemok, ktorú spevnil dlažbou a pozemok chce  

       odkúpiť z dôvodu oplotenia. P. Gurina informoval komisiu, že o priľahlé pozemky je  

       v súdnom spore so Štátnym pozemkovým fondom. Odpredajom obecného pozemku by sa  

       mohlo zabrániť prístupu na parcely: 1521, 1522, 1530, 1531 registra „C“ KN , k. ú.  

       Rišňovce a parcely č. : 1510/2, 1513/2, 1514/2, 1532/2, 1533/3, 1534/2, 1535/2 registra  

       „E“ KN, k. ú. Rišňovce. Vzhľadom na vyššie uvedené komisia odporúča OZ odložiť  

       odpredaj obecného pozemku na dobu kým nepríde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu  

       priľahlých pozemkov. 

 

Uznesením č. 301 OZ zamieta 

 

- zámer predaja pozemku vo výlučnom vlastníctve obce Rišňovce, ktorý je zapísaný na LV 

č. 1174, k. ú Rišňovce, ako parcela registra „C“ KN č. 1516/3 o celkovej výmere 85 m², 

zastavané plochy a nádvoria, nakoľko jeho odpredajom by sa zabránilo v prístupe na 

parcely č. : 1521, 1522, 1530, 1531 registra „C“ KN , k. ú. Rišňovce a parcely č. : 1510/2, 

1513/2, 1514/2, 1532/2, 1533/3, 1534/2, 1535/2 registra „E“ KN, k. ú. Rišňovce.  

 
Hlasovanie: za:           5 poslanci (Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                                        Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti:       0  
                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

4.2. Pán Milan Podušel a manželka Emília Podušelová, obaja bytom Rišňovce 21 sa obrátili na  

       obec s viacerými žiadosťami.  

- Sused, pán Abramovič má psa, ktorý im usmrtil dve sliepky a zničil plot, preto žiadajú dať 

plot do pôvodného stavu a zároveň odstrániť plechy a nebezpečný azbest, ktorý sa opiera 

o plot p. Podušela. Stavebná komisia odporúča vyzvať p. Abramoviča, aby psom poškodené 

oplotenie dal do pôvodného stavu a plechy posunul a osadil tak, aby sa neopierali o plot p. 

Podušela a to aj v prípade, ak pes bude narážať do tejto bariéry. Nebezpečný azbest 

odstrániť podľa zákona o nebezpečnom odpade.  

- Od ulice odstrániť plot, pravdepodobne čiernu stavbu, ktorá je vymurovaná z debniacich 

tvárnic a nachádza sa na parcele č. 1626/2 o výmere 30 m², ktorú kúpili pred 4 rokmi od 

obce Rišňovce. Treba vyzvať p. Abramoviča aby odstránil plot a uvoľnil zakúpenú parcelu 

p. Podušela. 



- Dlhé roky bojujú s prívalovou vodou. Zatiaľ sa uvažuje o odvodňovacom žľabe. 

- Pri výjazde z dvora má vodič obmedzený výhľad, preto sa obrátil na Obecný úrad  so 

žiadosťou o osadenie dopraného zrkadla. P. Podušel sa vyjadril, že zrkadlo by si sám 

zaplatil. Stavebná komisia odporúča schváliť osadenie dopravného zrkadla s tým, že 

osadenie a kúpu dopravného zrkadla si zabezpečí sám p. Podušel. Pravdepodobne bude 

potrebný súhlas príslušného dopravného inšpektorátu a Správy ciest NR. 

4.3. Pani Helena Polakovičová, Rišňovce 207 žiada obec o pomoc, nakoľko sa jej so susedou  

       pani Oľgou Skalickou nepodarilo dohodnúť na odstránení kríkov, ťahavých rastlín  

       a stromov, ktoré podľa nej svojou prítomnosťou na stene jej rodinného domu a v jej  

       blízkosti spôsobujú vlhnutie steny domu. Stavebná komisia odporúča vyzvať p. Oľgu  

       Skalickú na opílenie a orezanie kríkov a stromov 1 meter od steny p. Polakovičovej  

       vzhľadom k tomu, že cca 80 cm pás od domu v dvore p. Skalickej je pozemok p  

       Polakovičovej. P. Polakovičovej zároveň odporúča skontrolovať žľab, ktorý môže byť   

       poškodený a jeho pretekanie pravdepodobne spôsobuje zvýšenú vlhkosť muriva a následne  

       plesne.  

4.4. Starosta obce navrhol vyplatiť odmeny všetkým predsedom zriadených komisií a to  

       každému vo výške 400,00 EUR. 

 

Uznesením č. 302 OZ schvaľuje  

 

- Odmeny predsedom komisií, každému vo výške 400,00 EUR: 

 

- Sociálna komisia: Ing. Jana Žitňáková 

- Stavebná a životného prostredia: Ing. Tomáš Paúk                                                      

- Kultúrna komisia : Jana Grznárová  

- Športová a školská: Ing. Pavol Skokan       

 
Hlasovanie: za:           5 poslanci (Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                                        Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti:       0  
                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5. 

Záver 

 

        Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 19:45 hod.  

ukončil.  

 

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                Mgr. Mário Machovec   

Overovatelia:  

Peter Korec                                                                    ____________________________ 

   

 

Andrej Jurena                                                                 ____________________________ 


