
K bodu 1. 
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 
komisie, kontrola uznesení   
 

Uznesenie č. 121 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 23. apríla 2020 
 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 

a) schvaľuje:  
Návrhovú komisiu: Peter Korec, Danka Jánošíková 

b) berie na vedomie: 
            Overovateľov zápisnice: Jana Grznárová, Ing. Jana Žitňáková 
            Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

c) konštatuje, že:  
na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov 
 

V Rišňovciach, dňa 27.04.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 
                                                                                                                                               starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
K bodu 2. 
Schválenie programu zasadnutia OZ 
 

Uznesenie č. 122  
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 23. apríla 2020 
 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 
 

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

bod,  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019. 
 
V Rišňovciach, dňa 27.04.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 
                                                                                                                                               starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
K bodu 3. 
Schválenie zmien v rozpočte vykonaných rozpočtovými opatreniami podľa § 14, ods. 2, 
písm. a/ ZRPÚS.... 
 

Uznesenie č. 123  
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 23. apríla 2020 
     



    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 
 
- Rozpočtové pravidlá Obce Rišňovce, ktoré tvoria prílohu zápisnice.  

 
 

V Rišňovciach, dňa 27.04.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 
                                                                                                                                               starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 4. 
Prerokovanie materiálu hlavného kontrolóra k súčasnej krízovej situácii v nadväznosti 
na možnú zmenu v obecnom rozpočte 
 
 

Uznesenie č. 124 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 23. apríla 2020 
 
 
    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 
a/ prijatie úveru do výšky 400 000,- € 
 
b/ účel úveru sa bude týkať oblastí: 
    Výstavba a obnova miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch 
     Výstavba a obnova komunálnych budov 
     Výstavba a obnova cintorínov 
     Výstavba a obnova vodovodnej siete, kanalizácie a ČOV 
      Výstavba a obnova školských budov a zariadení 
      Výstavba a obnova športových zariadení 
      Prípravné a projektové dokumentácie 
 
c/ zabezpečenie úveru: vlastná bianko zmenka Obce Rišňovce 
 
poveruje 
starostu obce k podpísaniu dokumentácie k úveru 
 
berie na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie úveru v roku 2020 

 
V Rišňovciach, dňa 27.04.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 
                                                                                                                                               starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



K bodu 5. 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 
 

Uznesenie č. 125 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 
konaného dňa 24. apríla 2020 

 
    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 
 
- Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2019 podľa predloženého návrhu. 

 
V Rišňovciach, dňa 27.04.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 
                                                                                                                                               starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
K bodu 6. 
Rôzne 
 

Uznesenie č. 126 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 
konaného dňa 24. apríla 2020 

 
     Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 
 
- Pridelenie 2- izbového nájomného obecného bytu P.Kataríne Skokanovej. 
 
V Rišňovciach, dňa 27.04.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 
                                                                                                                                               starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 127 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 
konaného dňa 24. apríla 2020 

 
    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v z. n. p.  
 

schvaľuje 
 
- Doplnenie sociálnej komisie o 2 členky, Mgr. Alenu Šimorovú a Ivetu Jamborovú. 

 
V Rišňovciach, dňa 27.04.2020                                                                Mgr. Mário Machovec 
                                                                                                                           starosta obce 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 


