
Zápisnica  

 z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE  

 konaného dňa 30. júna 2020 

 

 

Prítomní: Starosta obce: Mgr. Mário Machovec 

                  Poslanci: 7/7:  Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing.  

                                         Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková 

 

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

 

Neprítomný:   

 

Verejnosť: neprítomná 

 

Program:  

 

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019, Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu  

4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2020 

5. Prijatie uznesenia pre Slovenský pozemkový fond k vysporiadaniu pozemkov formou 

delimitácie ... 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. 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 všetkých 7 poslancov. 

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. Starosta skontroloval uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, boli 

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

 

Uznesením č. 132 OZ berie na vedomie 

Overovateľov zápisnice: Danka Jánošíková, Ing. Pavol Skokan 

Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Jana Grznárová, Peter Korec 

Konštatuje, že: na rokovaní je prítomných 7 poslancov. 

 



Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, 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.  

 

Program:  

 

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019, Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu 

4. Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 6/2020 

5. Prijatie uznesenia pre Slovenský pozemkový fond k vysporiadaniu pozemkov formou 

delimitácie ... 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Uznesením č. 133 OZ schvaľuje  

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom. 

 
Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, 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. 

 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2019, Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu 

 

     P. Hudáková podrobne oboznámila prítomných s návrhom záverečného účtu obce za rok 

2019. Súčasne HK obce Ing. Ivan Daniš predložil odborné stanovisko k návrhu záverečného 

účtu obce Rišňovce za rok 2019.  

  

Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach   p r e r o k o v a l o  Návrh záverečného účtu Obce 

Rišňovce za rok 2019 

 

Uznesením č. 134 OZ 

 

a/  s c h v a ľ u j e 

1. celoročné hospodárenie bez výhrad  



2. úpravu rozdielu bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 189 949,96 € 

a nevyčerpaných účelovo poskytnutých prostriedkov v sume 53 433, 96 € zo zostatku 

finančných operácií 

3. tvorbu do Rezervného fondu zo zostatku finančných operácií vo výške 78 517,03 €  

            z rozpočtu obce za rok 2019 

 

b/ berie na vedomie Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Rišňovce za rok  

    2019. 

 
Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, 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 Rozpočtového opatrenia č. 6/2020 

 

    P. Hudáková oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami, ktorými sa upravuje 

rozpočet na rok 2020. 

 

Uznesením č. 135 OZ schvaľuje 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 6/2020, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2020. 
 

 

Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, 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. 136 OZ berie na vedomie 

 

- Rozpočtové opatrenia č. 5/2020, 7/2020 a 8/2020, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2020  

 
Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, 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. 

 

Prijatie uznesenia pre Slovenský pozemkový fond k vysporiadaniu pozemkov formou 

delimitácie ... 

 

    Starosta obce Mgr. Machovec oboznámil poslancov o podaní žiadosti na majetkové 

vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami a verenými plochami od Slovenskej 

republiky v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava delimitáciou do vlastníctva 

obce Rišňovce. Uvedené nehnuteľnosti sú využívané obcou na uvedené účely, boli vybudované 

pred rokom 1991 obec Rišňovce tieto pozemky udržiava a spravuje na vlastné náklady. 



Uznesením č. 137 OZ berie na vedomie 

 

 
návrh Obce Rišňovce o vysporiadaní pozemkov pod miestnymi komunikáciami a verejnými plochami 

od Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, Bratislava delimitáciou do 

vlastníctva obce Rišňovce. 

    OZ vyhlasuje pre Slovenský pozemkový fond, že nižšie uvedené nehnuteľnosti sú využívané na 

uvedené účely, boli vybudované pred rokom 1991, Obec Rišňovce tieto pozemky udržiava a spravuje 

na vlastné náklady. 

Pozemky registra „C“, k. ú. Rišňovce, LV na uvedených pozemkoch nie je založený: 

Parc. č. 1049/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1453 m² - pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba - cestná,  miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti, je umiestnený v zastavanom území obce 

Parc. č. 1049/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1611 m² - pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba - cestná,  miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti, je umiestnený v zastavanom území obce 

Parc. č. 1049/73, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 263 m² - pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba - cestná,  miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti, je umiestnený v zastavanom území obce 

Parc. č. 1074/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1509 m² - pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba - cestná,  miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti, je umiestnený v zastavanom území obce 

Parc. č. 1074/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1302 m² - pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba - cestná,  miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti, je umiestnený v zastavanom území obce 

Parc. č. 1222/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5916 m² - pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba - cestná,  miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti, je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

Parc. č. 2795/221, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1829 m² - pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba - cestná,  miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti, je umiestnený v zastavanom území obce. 

 
Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, 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. 

 

Rôzne 

 

- Ing. Tomáš Paúk oboznámil prítomných so zápisnicou zo zasadnutia komisie stavebnej 

a životného prostredia, kde riešili žiadosť p. Margity Kukučkovej, Rišňovce 98 o nápravu 

usporiadania pozemkov pred jej domom, jedná sa o parcelu č. 1110/2. Obec Rišňovce 

nebola vlastníkom pozemku, nebola ani predávajúcim subjektom uvedeného pozemku. 

Obec nemá právo ani povinnosť zasahovať do kúpnopredajného vzťahu fyzických osôb. 

Usporiadanie pozemku si musí vyriešiť p. Kukučková sama.  

- Ďalšia žiadosť je žiadosť o vysporiadanie pozemkov, ktorú zaslali p. Kukučková, manželia 

Zemanoví, p. Dianová, p. Horná, p. Gunther a p. Vejčíková, tak ako sú oplotené a užívané. 

Komisia zvolala stretnutie žiadateľov s geodetom, právnym zástupcom obce, starostom 

a predsedom komisie stavebnej a životného prostredia, kde bolo navrhnuté riešenie  



zamerať všetky pozemky a pripraviť kúpnopredajné alebo zámenné zmluvy.  Je potrebné, 

aby poslanci OZ zistili a predložili na zasadnutie cenu pozemkov za 1 m². 

- Ing. Pavol Skokan oboznámil prítomných so žiadosťou o dotáciu pre novovzniknutý 

stolnotenisový oddiel, ktorý bude fungovať pod hlavičkou TJ Družstevník Rišňovce. 

Stolnotenisový oddiel v minulosti v našej obci fungoval a bývalí členovia chcú obnoviť 

jeho činnosť. Záujem je aj z radov mládeže. Na nasledujúce zasadnutie OZ budú prizvaní 

zástupcovia TJ Družstevník Rišňovce, keďže futbalisti dostali dotáciu na činnosť na I. 

polrok 2020, financie z tejto dotácie by sa mohli použiť na činnosť stolnotenisového 

oddielu.       

 

Uznesenie č. 138 OZ berie na vedomie 

 

- zriadenie stolnotenisového oddielu pod hlavičkou TJ Družstevník Rišňovce – Stolný tenis 

a schvaľuje zámer spolufinancovania stolnotenisového oddielu obcou. 

 
Hlasovanie: za 7 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková ) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- Starosta obce Mgr. Machovec informoval poslancov o žiadosti starostu obce Zbehy 

o odkúpenie alebo darovanie vozidla Praga V3S – cisterna, ktorá by im veľmi pomohla 

najmä pri záplavách. Poslanci predložia svoje pripomienky na nasledujúcom zasadnutí.  

- Starosta obce Mgr. Machovec taktiež informoval poslancov o žiadosti firmy RYPOS s. r. 

o., konateľ p. Pavel Látečka, o budúcej kúpnej zmluve k prevodu pozemkov do Vlastníctva 

majetku obce Rišňovce.  O zmluve bude OZ rokovať až keď bude aktuálna.  

 

K bodu 8. 

Záver 

 

    Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 20.10 hod. 

ukončil. 

  

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   

 

Overovatelia:  

Danka Jánošíková                                                          ____________________________ 

   

 

Ing. Pavol Skokan                                                         _____________________________ 

 
     
 


