
Zápisnica 

z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE 

konaného dňa 03. októbra 2018 

 

 
Prítomný:             Ing. Peter  Hrabárik -  poslanec poverený starostom obce 

 

Poslanci OZ 6/9: Ing. Marek Ardan, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková, František   

                             Kaufman, Jarmila Novosadová,  

 

Neprítomní:       Karol Laboš, starosta obce, Miroslav Juran, Zdena Zadrabajová, Ing. Jana  

                            Žitňáková 

 

Ďalší prítomní:  Ružena Jamborová, zamestnankyňa obecného úradu  

 

Verejnosť:         prítomná, traja občania 

 

 

 

K bodu 1.  

 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení  

 

 

     Rokovanie OZ otvoril a viedol :  Ing. Peter  Hrabárik -  poslanec poverený starostom obce. 

Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov a 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, je schopné prijímať nariadenia obce, ktoré sa 

schvaľujú 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Poslanec Miroslav Juran, poslankyne Zdena 

Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková a Karol Laboš, starosta obce sa zasadnutia nezúčastnili, boli 

ospravedlnení. Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. Poslanec poverený starostom obce 

určil zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie a zároveň prečítal 

program zasadnutia OZ. Zasadnutie bolo nahrávané, nahrávka je dostupná na obecnom úrade.  

 

 

Uznesením č. 260/2018 OZ berie na vedomie  

 

Overovateľov zápisnice: Mgr. Martin Jánošík, Jarmila Novosadová  

Zapisovateľa: Ing. Peter Hrabárik 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Ing. Peter Hrabárik, P. František Kaufman 

konštatuje že: na rokovaní OZ je prítomných 6 poslancov 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                               František Kaufman, Jarmila Novosadová) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0       

 

Uznesenie bolo schválené.                                                              
 



K bodu 2.  

 

 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Rišňovce 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

Uznesením 261/2018 OZ schvaľuje 

 

- program rokovania predložený poslancom Ing. Petrom Hrabárikom.  

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                               František Kaufman, Jarmila Novosadová) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0       

 

Uznesenie bolo schválené.                                                              
 

 

K bodu 3.  

 

 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Rišňovce 

 

    Na deň 03. októbra 2018 bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu Hlavného kontrolóra 

obce Rišňovce. Do termínu podania žiadosti prišla iba jedna obálka. Ing. Hrabárik otvoril 

obálku so žiadosťou. Žiadosť spolu s ostatnými potrebnými dokladmi si podal Ing. Ladislav 

Lauro, bytom Nitra, ktorý túto funkciu v obci vykonáva. Po kontrole priložených dokladov, 

ktoré boli v poriadku, Ing. Ladislav Lauro spĺňa podmienky na funkciu hlavného kontrolóra 

obce. Ing. Hrabárik dal hlasovať, Ing. Lauro bol jednohlasne zvolený. 

 

Uznesením 262/2018 OZ volí 
 

- Ing. Ladislava Lauru do funkcie Hlavného kontrolóra obce Rišňovce na dobu šesť 

rokov s nástupom do funkcie dňa 08. októbra 2018. OZ súhlasí s výkonom jeho 

podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 bod 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                               František Kaufman, Jarmila Novosadová) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0       

 

Uznesenie bolo schválené.                                                              
 

 



K bodu 4. 

 

Rôzne 

 

- Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427 podala žiadosť o dotáciu pre školský 

klub detí vo výške 1700,- € na mzdy a odvody vychovávateľke v 3. oddelení školského 

klubu detí na obdobie od 10-12/2018 z dôvodu otvorenia ďalšieho oddelenia školského 

klubu detí. 

K uvedenej žiadosti mala pripomienky prítomná na zastupiteľstve p. Darina Sabová, 

ktorá vo svojom stanovisku uviedla, že žiadosť je neekonomická a p. Fuglíková 

Monika nezvláda funkciu vychovávateľky. Na priamu otázku, prečo p. Sabová nerieši 

nespokojnosť s prácou pani vychovávateľky v škole s vedením odpovedala, že  

 komunikácia medzi ňou a riaditeľkou školy viazne. Vystupuje teraz ako matka dcéry 

druháčky, ktorá nechcela zostať v školskom klube. Po takomto vysvetlení  jej  bolo 

pripomenuté, že reakcie detí , ktoré si  zvykajú na nové prostredie a reagujú plačom, je 

prirodzené.  

Predsedajúci Ing. P. Hrabárik konštatoval, že ZŠ s MŠ Rišňovce má právnu 

subjektivitu a nemá dôvod spochybňovať objektívnosť požiadaviek školy, za ktoré si je 

plne zodpovedná riaditeľka školy a pokiaľ sú nejaké pochybnosti k  práci 

a pedagogickej činnosti na škole na ich riešenie je Rada školy, Okresný úrad odbor 

školstva a Štátna školská inšpekcia.  

 

Na záver odporučil na spresnenie požiadavky prizvať na najbližšie zasadnutie 

riaditeľku školy a predsedníčku Rady školy. 

 

- Pani A. Dovčíková  podala žiadosť na odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce vedľa 

jej pozemku, ktorým prechádza rigol na odvod dažďovej vody z hornej cintorínskej 

ulici. S odpredajom pozemku obec zatiaľ neuvažuje vzhľadom na zámer ZEZ 

Bratislava na prekládku vzdušného vedenia 22 kW siete, ktorá sa bude realizovať 

formou podzemného vedenia a s tým bude sa vykoná aj rekonštrukcia cesty a odvodu 

dažďovej vody. 

 

- Predsedajúci Ing. P. Hrabárik dal slovo p. Daniele Piršelovej prítomnej na OZ, ktorá na 

svoju susedu Oľgu Klačkovú / skutočnosti asi Margitu Klačkovú / a jej dcéru 40. ročnú  

blondínu, ktorej ani meno a priezvisko nevedela uviesť takže nebolo jasné či sa jedná 

o Ing. Danu Klačkovú, alebo jej sestru, ktoré ju mali vyrušovať búchaním na jej dvere, 

ale podstatou jej prítomnosti bola sťažnosť na predsedajúceho Ing. P. Hrabárika, ktorý 

úmyselne vstúpil motorovým vozidlom na jej súkromný pozemok kde mala rozrobenú 

zámkovú dlažbu, ktorá nebola zašpárovaná a žiadala ospravedlnenie sa za tento skutok, 

za čo sa jej Ing. P. Hrabárik pred zastupiteľstvom verejne ospravedlnil. K tomuto si 

menovaná prizvala p. Milana Ondrejku, ktorý rozdával členom zastupiteľstva záber 

z GDPR jej kamerového systému, a žiadal od p. Hrabárika vysvetlenie prečo stále rieši 

prístupovú cestu k domu p. D. Piršelovej, a prečo sa jej vypytuje či má právo prechodu 

cez pozemky ktoré vedú k jej domu.  



- Predsedajúci Ing. P. Hrabárik požiadal p. D. Piršelovú o informáciu preto, či aj ona 

mala súhlas všetkých vlastníkov súkromných pozemkov, cez ktoré už viac ako rok 

prechádza, aby sa dostala k svojmu domu a nevyužíva prechod, ktorý mala spoločný 

s p. B. Škodákom v minulosti. Na to ho p. M. Ondrejka vyzval, aby neriešil právo 

prechodu a majetkovú podstatu pozemkov cez ktoré vedie prístupová cesta k domu p. 

Piršelovej. 

 

- Pani Margita Francová, Rišňovce 170 si podala žiadosť o odpustenie stočného v plnej 

výške, po mimoriadnej udalosti, z celkovej spotreby 88 m³ odpadovej vody, t. j. 52,80 

€. Za spotrebu pitnej vody jej bude fakturovaná spotreba 88 m³.  

Uznesením č. 263/2018 OZ schvaľuje 
 

 

- na základe žiadosti Pani Margity Francovej, bytom Rišňovce 170 odpustenie stočného 

v plnej výške z celkovej spotreby 88 m³ odpadovej vody, t. j. 52,80 €. Za spotrebu 

pitnej vody jej bude fakturovaná spotreba 88 m³.  
 

 

Hlasovanie: za 6 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                               František Kaufman, Jarmila Novosadová) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0       

 

 

Uznesenie bolo schválené.                                                              
 

 

- OZ na základe schváleného zámeru o odpredaj obecného pozemku P. Emílie 

Podušelovej, bytom Rišňovce 170 p. č. 1626/2 o výmere 35 m², evidovaného na LV č. 

1174, k. ú. Rišňovce ako zastavaná plocha a nádvorie, schvaľuje prevod uvedeného 

pozemku. Pozemok užíva ako dvor a tvorí neoddeliteľnú súčasť jej pozemku.  

 

Uznesením č. 264/2018 OZ schvaľuje 

 

 

- trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prevod majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1626/2, 

o výmere 35 m², druh zastavaná plocha a nádvorie, pozemok zapísaný na LV č. 1174 

vo vlastníctve Obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce. Kupujúcou je p. Emília Podušelová, rod. 

Rogoňová, nar. 12.09.1970, trvale bytom Rišňovce 27, 951 21 Rišňovce. Schválená 

cena je 8,00 €/m². Dotknutý pozemok je pre obec Rišňovce neupotrebiteľný, nakoľko 

susedí s pozemkom žiadateľky. Predajom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu 

využívaniu iného majetku – odkúpením a oplotením pozemku si žiadateľka vytvorí 

neoddeliteľný celok a prístupovú cestu k rodinnému domu nadobúdateľky. Kupujúca 

uhradí sumu 280,00 € (slovom: dvestoosemdesiat EUR) na účet Obce Rišňovce, IBAN: 

SK03 5600 0000 0008 6884 3002 alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu.  



 

Všetky poplatky spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a vkladom do vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností bude podľa dohody jej účastníkov hradiť v celosti 

kupujúca. 

Hlasovanie: za 6 poslancov (Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, Danka Jánošíková,  

                                               František Kaufman, Jarmila Novosadová) 

                     proti: 0  

                     zdržal sa: 0       

 

Uznesenie bolo schválené.         

 

K bodu 6 

  

  Poslanec poverený starostom obce sa  poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie 

obecného zastupiteľstva ukončil. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.00 hod.  

 

 

Zapísali:   

 

Ing. Peter Hrabárik - poverený starostom obce                             ................................................  

                 

Ružena Jamborová - zamestnankyňa obecného úradu                  ................................................  

        

                                                                                                     

Overovatelia:  

 

 

Mgr. Martin Jánošík                                                                      ................................................ 

 

Jarmila Novosadová                                                                      ................................................  

 

 

 

 

 

 

V Rišňovciach dňa : 04.10.2018 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


