
Zápisnica  

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE  

 konaného dňa 12. novembra 2019 

 

 

Prítomní: Starosta obce: Mgr. Mário Machovec 

                  Poslanci 6/7:  Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, 

                                         Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková 

 

Ďalší prítomný: Helena Ziburová, kronikárka 

 

Neprítomní: Jana Grznárová,  Ing. Ladislav Lauro – HK obce Rišňovce 

 

Verejnosť: prítomná 

 

Program:  

 

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Schválenie VZN obce Rišňovce č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce  

4. Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 3/2019 o podmienkach prenájmu obecných 

nájomných bytov v obci Rišňovce 

5. Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2019 – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, 

údržby a opráv nájomných bytov obstaraných z dotácie na rozvoj bývania 

6. Konsolidovaná výročná správa obce Rišňovce za rok 2018 

7. Správa audítora z IÚZ a KÚZ za rok 2018 

8. Schválenie Rokovacieho poriadku obce Rišňovce 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. 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 6 poslancov, neprítomná 

poslankyňa Jana Grznárová, ospravedlnená. 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, overovateľov 

zápisnice, členov návrhovej komisie a zároveň prečítal program zasadnutia OZ. Požiadal 

o doplnenie programu o jeden bod: Schválenie knižničného a výpožičného poriadku obecnej 

knižnice v Rišňovciach a Štatútu obecnej knižnice v Rišňovciach. Skontroloval uznesenia 

z predchádzajúceho zasadnutia, boli splnené. Zasadnutie bolo nahrávané, nahrávka je dostupná 

na obecnom úrade.  

 



Uznesením č. 80 OZ berie na vedomie 

 

Overovateľov zápisnice: Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk 

Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Danka Jánošíková, Ing. Jana Žitňáková   

Konštatuje, že: na rokovaní je prítomných 6 poslancov. 

Hlasovanie: za 6 poslancov ( Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,                                              

                                                Ing. Pavol Skokan, 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 OZ doplnený o jeden bod. 

 

Program:  

 

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Schválenie knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice v Rišňovciach 

a Štatútu obecnej knižnice v Rišňovciach 

4. Schválenie VZN obce Rišňovce č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce 

5. Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 3/2019 o podmienkach prenájmu obecných 

nájomných bytov v obci Rišňovce 

6. Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2019 – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, 

údržby a opráv nájomných bytov obstaraných z dotácie na rozvoj bývania 

7. Konsolidovaná výročná správa obce Rišňovce za rok 2018 

8. Správa audítora z IÚZ a KÚZ za rok 2018 

9. Schválenie Rokovacieho poriadku obce Rišňovce 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

Uznesením č. 81 OZ schvaľuje  

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom doplnený o jeden 

bod: 

- Schválenie Knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice v Rišňovciach a Štatútu 

obecnej knižnice v Rišňovciach. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 



K bodu 3. 

Schválenie knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice v Rišňovciach a Štatútu 

obecnej knižnice v Rišňovciach 

 

    P. Ziburová, podľa pokynov metodičiek z okresnej knižnice v Nitre, oboznámila poslancov 

OZ s tým, že je potrebné prepracovať Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice 

v Rišňovciach a Štatút obecnej knižnice v Rišňovciach. Oboznámila ich o zmenách, ktoré sú 

v týchto dokumentoch. Ďalej informovala, že je potrebné urobiť revíziu knižničného fondu 

v Obecnej knižnici v Rišňovciach a schváliť členov revíznej komisie. Navrhnutí sú: predseda: 

Ing. Jana Žitňáková, člen: Helena Ziburová, člen: Rozália Beluchová. 

 

Uznesením č. 82 OZ schvaľuje  

 

- Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Rišňovciach.  
 

Hlasovanie: za 6 poslancov ( Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

   

Uznesením č. 83 OZ schvaľuje  

 

- Štatút obecnej knižnice v Rišňovciach. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 84 OZ schvaľuje  

 

- Členov revíznej komisie, ktorá vykoná revíziu knižničného fondu v Obecnej knižnici 

v Rišňovciach v zložení: predseda: Ing. Jana Žitňáková 

                                               člen:        Helena Ziburová 

                                   člen:        Rozália Beluchová 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4. 

Schválenie VZN obce Rišňovce č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

obce 

 

     Návrh VZN č. 1/2019 bol doplnený a upravený. Starosta obce opätovne zašle návrh všetkým 

poslancom na vyjadrenie. Schvaľovať sa bude na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

 

Uznesením č. 85 OZ schvaľuje  

 



- VZN obce Rišňovce č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

   

K bodu 5. 

Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 3/2019 o podmienkach prenájmu obecných 

nájomných bytov v obci Rišňovce 

 

   Dňa 22.11.2019 sa uskutoční stretnutie nájomníkov obecných bytov, aby boli oboznámení so 

zmenami v nájomných zmluvách a aby podpísali dodatky k nájomným zmluvám. 

 

Uznesením č. 86 OZ schvaľuje  

 

- VZN obce Rišňovce č. 3/2019 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci 

Rišňovce. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

   

K bodu 6. 

 

Prerokovanie návrhu VZN č. 4/2019 – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby 

a opráv nájomných bytov obstaraných z dotácie na rozvoj bývania 

 

Uznesením č. 87 OZ schvaľuje  

 

- VZN č. 4/2019 – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných 

bytov obstaraných z dotácie na rozvoj bývania. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

   

K bodu 7. 

Konsolidovaná výročná správa obce Rišňovce za rok 2018 

 

Uznesením č. 88 OZ berie na vedomie  

 

- Konsolidovanú výročnú správu Obce Rišňovce za rok 2018. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 



K bodu 8. 

Správa audítora z IÚZ a KÚZ za rok 2018 

 

Uznesením č. 89 OZ berie na vedomie  

 

- Správu audítora z IÚZ a KÚZ za rok 2018. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 9. 

Schválenie Rokovacieho poriadku obce Rišňovce 

   

Uznesením č. 90 OZ schvaľuje  

 

- Rokovací poriadok obce Rišňovce 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 10. 

Rôzne 

 

- Ing. Žitňáková informovala poslancov o ponuke založenia Sociálneho podniku, zameranie 

humanitárne. Bola by možnosť zamestnať opatrovateľky pre chorých a bezvládnych, lebo 

obec nemá na vytvorenie takýchto miest financie. Ako predsedníčka sociálnej komisie pri 

OZ si bude zisťovať podmienky, ktoré potom predloží na budúcom zasadnutí OZ.  

- Ing. Marián Gurina, Rišňovce 25 na výzvu o zabezpečenie opravy strešnej krytiny na 

budove vedľa bytovky č. 421 odpovedal, že v roku 2020 podá projekt na prestavbu na 

Polyfunkčný dom, súčasne žiada o dočasné oplotenie stavby. 

- Pani Kukučková, Rišňovce 98 si podala žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 1109, k. ú. 

Rišňovce o výmere 910 m², druh záhrada. Žiadosť preverí sociálna komisia a podá 

informáciu na nasledujúcom zasadnutí OZ.  

- Manželia Ing. Andrej Bielik a Ing. Janka Bieliková, bytom Rišňovce 672 si podali žiadosť 

o odkúpenie pozemku p. č. 1114/2, k. ú. Rišňovce o výmere 392 m², druh ostatná plocha. 

Daný pozemok chcú využiť ako mŕtvu zónu medzi ich pozemkom a pozemkom p. 

Kukučkovej kvôli pretrvávajúcim nezhodám medzi nimi. 

- Pán Miloslav Hajdák, Rišňovce194 si podal žiadosť o odpredaj časti pozemku, p. č. 380/8, 

k. ú. Rišňovce, aby mohol prechádzať na zadný pozemok, kde chce vybudovať protierózne 

a protizáplavové opatrenia. Na uvedenej obecnej parcele sa nachádza studňa, ktorá by 

mohla slúžiť obyvateľom pri nedostatku pitnej vody. Je potrebné najskôr preveriť aké veľké 

je ochranné pásmo a kategóriu v prípade dopojenia tejto studne na obecný vodovod. 

Komisia stavebná a životného prostredia predniesla dôvodovú správu k tejto žiadosti. Pán 

Hajdák má listiny z dedičského konania. Tieto je potrebné predložiť právnikovi a posúdiť 

aký právny nárok má na túto parcelu. 



- FLAVUS, o. z. si podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce právnickým 

osobám, žiadosť sa opätovne prerokuje na najbližšom zasadnutí OZ.  

- CVP – Centrum vzdelávania a poradenstva, o. z. Zvolen si podalo žiadosť o dotáciu na 

mzdy a prevádzku Súkromného centra voľného času, Rišňovce 427 na činnosť v školskom 

roku 2019/2020. Žiadosti sa nevyhovuje, obec nemá vytvorené VZN o financovaní 

záujmovej činnosti a nemá v rozpočte finančné prostriedky na jej financovanie. 

- TJ Rišňovce si podala žiadosť o príspevok na úpravu okolia kabín. Na najbližšie zasadnutie 

OZ prizvať predsedu TJ, aby sa doriešila žiadosť. 

- OZ schválilo nákup EKG Prístroja a Resuscitačného setu na vybavenie ambulancie pre 

dospelých v Rišňovciach. Taktiež bola na nové Zdravotné stredisko zriadená pevná 

telefónna linka. Od novembra 2019 začala ordinovať aj zubná lekárka MUDr. Kučerová. 

Ordinačné dni sú utorok a štvrtok.  

-  

Uznesením č. 91 OZ schvaľuje  

 

- Nákup EKG prístroja a Resuscitačného setu na vybavenie ambulancie pre dospelých 

v Rišňovciach. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- Všetky voľné obecné nebytové priestory v novom Zdravotnom stredisku sú už prenajaté, 

taktiež aj bývalá lekáreň.  

- Pani Katarína Antalová a Pani Katarína Javorová Rihová sa zúčastnili zasadnutia OZ, aby 

predstavili svoj zámer vytvoriť pre deti Tvorivé dielne. Cez víkendy, soboty a nedele, 1x za 

dva týždne by chceli s deťmi ktoré prejavia záujem pracovať a tvoriť rôzne výrobky, 

z dreva, plátna, papiera a iných materiálov. Témy by si prispôsobili podľa ročných období, 

sviatkov alebo rôznych výročí. Súčasne požiadali obec o čiastkovú finančnú spoluprácu pri 

nákupe drobností, ktoré budú pri svojej práci potrebovať. Obec prispeje na tieto ich aktivity 

na nákup drobného materiálu. Súčasne požiadali o priestory, kde by mohli mať túto tvorivú 

dielňu. Nevyužitý je priestor na poschodí v budove Pošty, takže tento priestor im bude 

poskytnutý. Je potrebné zaobstarať si stoly a stoličky. Tieto by mohli byť poskytnuté 

z pastoračného centra. Starosta obce prisľúbil, že priestory vymaľujú pracovníci obce.  

- Nájomníci v obecných bytovkách žiadajú o zakúpenie zberných nádob na separovaný zber 

k bytovkám, lebo majú zberné nádoby iba na ZKO.  

- Pán Jozef Margetin a manželka Margita Margetinová, bytom Rišňovce 74 si podali žiadosť 

o prevod zvyšnej časti pozemku parcely číslo 1176/1 do ich vlastníctva, ktorú užívajú od 

roku 1979. OZ schvaľuje Zámer predaja cca ½ výmery pozemku p. č. 1176/1, k. ú. 

Rišňovce. 

 

Uznesením č. 92 OZ schvaľuje  
 

- zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo vlastníctve obce 

Rišňovce, k. ú. Rišňovce, okres Nitra. Trvale užívaná časť – cca ½ výmery – pozemku 

registra „C“ KN, parcela č. 1176/1 v celkovej výmere 756 m², záhrada v prospech P. Jozefa 

Margetina, rod. Margetin, nar. 03.03.1954 a manželky Margity Margetinovej, rod. 

Šimorová, nar. 12.03.1956, obaja bytom Rišňovce 74, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný 



osobitného zreteľa je, že dotknutý pozemok je pre obec Rišňovce neupotrebiteľný, nakoľko 

tvorí neoddeliteľnú súčasť ich domu a záhrady. Odkúpením dotknutej časti pozemku, pri 

rešpektovaní existujúcich oplotení a zastavanej plochy si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný 

celok pozemku.  

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                         Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Na najbližšom zasadnutí OZ je potrebné schváliť cenu za 1m² obecného pozemku. Taktiež je 

potrebné schváliť VZN na prenájom nebytových obecných priestorov. 

 

Uznesením č. 93 OZ berie na vedomie 

 

- uzatváranie nájomných zmlúv za nebytové priestory v obecných budovách. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 12. 

Záver 

 

    Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 20:15 hod. 

ukončil. 

  

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   
 

 

Overovatelia:  

Peter Korec                                                                    ______________________________ 

 

 

Ing. Tomáš Paúk                                                            ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 


