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Overovatelia: Ing. Jana Žitňáková, Filip Záhončík 

 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce RIŠŇOVCE, 
konaného dňa 19. decembra 2022 o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Rišňovciach 

 
 

Príloha č. 1 – Pozvánka 

Príloha č. 2 – Prezenčná listina 

Príloha č. 3 – Rozpočtové opatrenia č. 10, 11, 12 

Príloha č. 4 – Návrh programového rozpočtu Obce Rišňovce na roky 2023-2025  

Príloha č. 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

Príloha č. 6 – Vyjadrenie k Žiadosť o schválenie vecného bremena na nehnuteľnos-

tiach nachádzajúcich sa v obci Rišňovce 

Príloha č. 7 – Žiadosť o možnosť prenájmu strechy  

Príloha č. 8 – Zápisnica z riadneho zasadnutia Komisie finančnej a pre kontrolu 

správy majetku Obce zo dňa 21.11.2022 a 28.11.2022 

Príloha č. 9 – Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
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Obec Rišňovce 
Z á p i s n i c a 

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce RIŠŇOVCE, 
konaného dňa 19. decembra 2022 o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Rišňovciach 

 
Prítomní:  
Mgr. Mário  MACHOVEC 
doc. Ing. Patrik ROVNÝ, PhD.                           
Ing. Pavol  SKOKAN 
Filip ZÁHONČÍK                                                  
Ing. Jana  ŽITŇÁKOVÁ                               
Miroslav JURAN            
Ing. Ivan DANIŠ 
 
Prizvaní na zasadnutie: 
Anna HUDÁKOVÁ             
 
Verejnosť:  
Prítomná 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 

1.1.  Určenie zapisovateľa 
1.2.  Voľba overovateľov zápisnice   
1.3.  Voľba návrhovej komisie 
1.4.  Ospravedlnení poslanci 
1.5.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 
3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 12/2022 
4. Schválenie návrhu programového rozpočtu Obce Rišňovce na roky 2023-2025 

4.1.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce 
5. Rôzne:  

5.1.  Žiadosť o schválenie vecného bremena na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa 
v obci Rišňovce – ZSE  

5.2.  Doplnenie informácie spoločnosti SWAN  
6. Diskusia 
7. Záver 

 
 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a rokovanie viedol starosta obce, Mgr. 
Mário Machovec. Starosta obce na úvod privítal všetkých prítomných. Na zasadnutí 
bolo prítomných 5 poslancov. Poslanci Ľuboš Antala a Vladimír Višňovský boli 
ospravedlnení. 
Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, je schopné prijímať nariadenia obce, 
ktoré sa schvaľujú 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 



3/8 
 

Overovatelia: Ing. Jana Žitňáková, Filip Záhončík 

Starosta obce určil zapisovateľku, navrhol overovateľov zápisnice a členov návrhovej 
komisie. Starosta skontroloval uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. Zasadnutie 
bolo nahrávané, nahrávka je dostupná na obecnom úrade. 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce uznesením č. 26/2022   
 

1. berie na vedomie  
a) zapisovateľku: Mgr. Alena Šimorová 

2. schvaľuje  
b) návrhovú komisiu: Miroslav Juran, Ing. Pavol Skokan, doc. Ing. Patrik 
Rovný, PhD. 
c) overovateľov zápisnice: Ing. Jana Žitňáková, Filip Záhončík 

3. konštatuje, že  
na rokovaní OZ je prítomných 5 poslancov. 
 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: za: 5  Ing. Jana Žitňáková, Ing. Pavol Skokan, doc. Ing. Patrik Rovný, PhD., 
Miroslav Juran, Filip Záhončík 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 2. Schválenie programu 3. zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce uznesením č. 27/2022 

schvaľuje 
  
program rokovania predložený starostom obce, Mgr. Máriom Machovcom.  

 
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: za: 5  Ing. Jana Žitňáková, Ing. Pavol Skokan, doc. Ing. Patrik Rovný, PhD., 
Miroslav Juran, Filip Záhončík 
Uznesenie bolo schválené. 
 

 
K bodu 3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 12/2022 

 
Pani Hudáková predstavila rozpočtové opatrenia č. 10-12/2022 a odpovedala na otázky 
poslancov. K rozpočtovému opatreniu č. 12/2022 predniesol odporúčanie aj Ing. 
Skokan, predseda Komisie finančnej a pre kontrolu správy majetku. 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce uznesením č. 28/2022 

berie na vedomie 
a) rozpočtové opatrenie č. 10 
b) rozpočtové opatrenie č. 11 

schvaľuje 
c) rozpočtové opatrenie č. 12 

 
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: za: 5  Ing. Jana Žitňáková, Ing. Pavol Skokan, doc. Ing. Patrik Rovný, PhD., 
Miroslav Juran, Filip Záhončík 



4/8 
 

Overovatelia: Ing. Jana Žitňáková, Filip Záhončík 

Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 4. Schválenie návrhu programového rozpočtu Obce Rišňovce na roky 
2023-2025  
 
Pani Hudáková a Ing. Skokan predstavili návrh rozpočtu Obce Rišňovce. Poslanci OZ 
vo vzájomnej diskusii prerokovali uvedený návrh. Páni Mičo a Moravčík, zamestnanci 
obce, informovali poslancov o nutnosti zakúpiť náhradné čerpadlo do prečerpávacej 
stanice a kyslíkového zariadenia do čističky odpadových vôd. Poslanci vzali uvedené 
na vedomie a zahrnuli tieto požiadavky do rozpočtu obce. Nakoniec si vypočuli 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k uvedenému návrhu. 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce uznesením č. 29/2022 

schvaľuje 
a) zapojenie rezervného fondu v sume 500 000 € do rozpočtu roku 2023 a jeho 

použitie na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte obce 
Rišňovce roku 2023 

b) rozpočet obce Rišňovce roku 2023 s nasledovnými zmenami 
v podprograme 10.02. verejný vodovod 
- vypúšťa sa položka 717001 vo výške 70 000€ 
- nahrádza sa položka 717001 vo výške 45 000€ 
v podprograme 03.03. cintorínske služby 
- doplna sa položka 717003 prístavby, nadstavby, stavebné úpravy sumou 

25 000€ 
berie na vedomie 

c) programový rozpočet na roky 2024 – 2025 
d) stanovisko hlavného kontrolóra obce 

 
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: za: 5  Ing. Jana Žitňáková, Ing. Pavol Skokan, doc. Ing. Patrik Rovný, PhD., 
Miroslav Juran, Filip Záhončík 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
K bodu 5.1. Žiadosť o schválenie vecného bremena na nehnuteľnostiach nachá-
dzajúcich sa v obci Rišňovce – ZSE  
 
Starosta obce prečítal odpoveď zástupcu Západoslovenská distribučná, a.s. na otázky 
poslancov obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho rokovania. Vysvetlenie bolo 
postačujúce.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce uznesením č. 30/2022 

schvaľuje 
 
na nasledovných nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci Rišňovce, okres Nitra: 

Katastrálne 
územie 

Číslo 
LV 

Register 
KN 

Parcelné 
číslo 

Výmera 
v m2 

Druh  
pozemku 
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Rišňovce 1174 C 2795/3 4 780 
zastavaná plocha a 

nádvorie 

Rišňovce 1174 C 2795/225 6 479 
zastavaná plocha a 

nádvorie 
 

zriadenie vecných bremien in personam v prospech spoločnosti Západoslovenská dis-
tribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 predmetom 
ktorých bude povinnosť Obce Rišňovce, ako vlastníka zaťažených nehnuteľností, str-
pieť na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu podľa projektovej dokumentácie na 
plánované stavby: NA_Rišňovce - MIV, NNV,NNK: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie    

Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú a za jednorazovú odplatu vo výške 14,00 
EUR (slovom: štrnásť eur a nula centov) za m2 výmery vecných bremien.  
Plocha vecného bremena v rozsahu ochranného pásma bude vyčíslená geometrickým 
plánom dodaným spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. a vypracovaným po 
zrealizovaní stavby. 
 
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: za: 5  Ing. Jana Žitňáková, Ing. Pavol Skokan, doc. Ing. Patrik Rovný, PhD., 
Miroslav Juran, Filip Záhončík 
Uznesenie bolo schválené. 
 

Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo zavolať zástupcu spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., pána Petra Bieleho, na stretnutie v najbližšom termíne a požiadať ho 
o vysvetlenie ďalších požadovaných schválení vecných bremien a výstavby trafostaníc. 

 
 
K bodu 5.2  Doplnenie informácie spoločnosti SWAN  
 

Starosta obce prečítal odpoveď zástupcu spoločnosti SWAN (Delcom) na otázky 
poslancov obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho rokovania. Vysvetlenie bolo 
postačujúce.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce uznesením č. 31/2022 

vyjadruje predbežný súhlas 

k prenájmu časti strechy objektu pošty, súpisné číslo 419, pre umiestnenie antén 
a technológie operátora Swan. 
  
Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: za: 4 Ing. Jana Žitňáková, doc. Ing. Patrik Rovný, PhD., Miroslav Juran, 
Filip Záhončík  
        proti: 1 Ing. Pavol Skokan 
Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 5.3 Zápisnica z riadneho zasadnutia komisie finančnej a pre kontrolu 
správy majetku  
 
Predseda komisie finančnej a pre kontrolu správy majetku, Ing Pavol Skokan, predložil 
zápisnicu z riadneho zasadnutia komisie zo dňa 21.11.2022 a 28.11.2022. Zápisnica 
rieši viacero odporúčaní, napr. k návrhu programového rozpočtu obce na roky 2023 – 
2025, príjmy a výdavky. Navrhované zmeny boli zapracované do programového 
rozpočtu na roky 2023 – 2025. Ostatné odporúčania budú zaradené do programu 
nasledujúcich rokovaní zastupiteľstva. 
 
K bodu 5.4 Časový plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce uznesením č. 32/2022 

schvaľuje  

časový plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 
23.1.2023; 20.2.2023; 20.3.2023; 17.4.2023; 29.5.2023; 26.6.2023; v mesiaci júl bez 
zasadnutia 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: za: 5  Ing. Jana Žitňáková, Ing. Pavol Skokan, doc. Ing. Patrik Rovný, PhD., 
Miroslav Juran, Filip Záhončík 
Uznesenie bolo schválené. 
 
K bodu 6 Diskusia 
1. Pani Hudáková oboznámila obecné zastupiteľstvo o ROZHODNUTÍ úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví pre Obec Rišňovce, ktorým schválil na obdobie od 1.1.2023 
do 31.12.2027 maximálne ceny: 

- cena za dodávku pitnej vody 0,6672 €/m3 

- cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 0,7423 €/m3 

2. Starosta obce Rišňovce informoval obecné zastupiteľstvo o pripravovaných 
projektoch v našej obci prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny VITIS  

- Rozšírenie vodovodu + rozšírenie vodného zdroja, termín realizácie 2023, 
predpokladané náklady 140 000 € 

- Zariadenie sociálnych služieb v Rišňovciach, termín realizácie 2023-2024, 
predpokladané náklady 900 000 € 

- Výstavba chodníkov, termín realizácie 2023-2024, predpokladané náklady 
150 000 € 

- Rekonštrukcia starého zdravotného strediska, termín realizácie 2024-2025, 
predpokladané náklady 700 000 € 

3. Starosta obce Rišňovce informoval o Výzve NSK na podávanie žiadostí o poskytnutie 
finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately a o Informáciách pre záujemcov o rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej 
starostlivosti z Plánu   Obidva materiály dal na naštudovanie sociálnej komisii. 
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4. Ing. Skokan navrhol zmenu v rade školy za zriaďovateľa. Nakoľko neboli prítomní 
všetci poslanci, uvedený bod sa presúva na ďalšie rokovanie OZ. 

5. Doc. Rovný sa informoval o hodnotách a meraniach vodných zdrojov v obci, nakoľko 
mal informácie o vyšších hodnotách dusičnanov v súkromných studniach. Pani 
Hudáková povedala, že merania prebiehajú pravidelne a neboli zistené žiadne rozdiely. 

6. Doc. Rovný ako predseda kultúrnej komisie informoval o organizovaní Rozlúčky so 
starým rokom, ktorá sa uskutoční 30.12.2022 pred kultúrnym domom. Ďalej plánuje 
zvolať zástupcov všetkých organizácií a urobiť harmonogram akcií na rok 2023. 

7. Ing. Žitňáková sa vrátila k bodom „Rôzne“ z predchádzajúceho zastupiteľstva. 
Žiadosť pani Ing. Sollárovej musí prerokovať stavebná komisia. Pani Dovčíková si musí 
podať aktuálnu oficiálnu žiadosť. K Zmluve o prenájme nebytových priestorov sa ešte 
nevyjadril právnik obce. Ďalej uvítala prítomnosť verejnosti a zamestnancov OÚ na 
rokovaní OZ, čím sa môže predchádzať šíreniu skreslených a nepravdivých informácií 
z rokovaní zastupiteľstva, prípadne jednotlivých komisií.        

 

 
K bodu 7 Záver 

 
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 20:45 
hod. ukončil. 

 
Zapisovateľ:   Mgr. Alena Šimorová 
 
Starosta:        Mgr. Mário Machovec 
 
Overovatelia: Ing. Jana Žitňáková 
 
                      Filip Záhončík 
                        
 


