
Zápisnica  

 z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE,  

 konaného dňa 30. septembra 2021 

 

 

Prítomní: Starosta obce: Mgr. Mário Machovec 

                  Poslanci: 6/7:  Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                          Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková 

 

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

                           pracovník obce 

 

Neprítomná: Danka Jánošíková, poslankyňa 

 

Verejnosť: neprítomná 

 

Program:  

 

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

návrhovej komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2021 

4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 10 

5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020 

6. Schválenie VZN č. 1/2021 o cenách pozemkov a podmienkach predaja pozemkov 

vo vlastníctve Obce Rišňovce 

7. Rôzne  

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 6 poslancov. Poslankyňa 

Danka Jánošíková sa zasadnutia nezúčastnila, bola 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, prečítal program zasadnutia 

OZ. Starosta skontroloval uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, boli splnené. Zasadnutie 

bolo nahrávané, nahrávka je dostupná na obecnom úrade. 

 

Uznesením č. 218 OZ berie na vedomie 

Overovateľov zápisnice: Ing. Jana Žitňáková, Jana Grznárová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Andrej Jurena, Ing. Pavol Skokan 

Konštatuje, že: na rokovaní je prítomných 6 poslancov 

 



Hlasovanie: za 6 poslancov (Jana Grznárová, 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. Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2021 

4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 10 

5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020 

6. Schválenie VZN č. 1/2021 o cenách pozemkov a podmienkach predaja pozemkov 

vo vlastníctve Obce Rišňovce 

7. Rôzne  

8. Záver  
 

Uznesením č. 219 OZ schvaľuje  

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                               I Hudáková.ng. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3. 

 

Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2021 

 

     S plnením programového rozpočtu k 30.06.2021 oboznámila prítomných účtovníčka obce 

p. Hudáková. 

 

Uznesením č. 220 OZ berie na vedomie 

 

- Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2021. 

  
Hlasovanie: za 6 poslancov (Jana Grznárová, 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. 10 

 

   P. Hudáková oboznámila prítomných o rozpočtových opatreniach, ktorými sa upravuje 

rozpočet na rok 2021. 

 

Uznesením č. 221 OZ berie na vedomie  

 

- Rozpočtové opatrenie č. 9/2021, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2021 . 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 222 OZ schvaľuje 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 10/2021, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2021.  

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5. 

 

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020 

 

- HK obce Ing. Ivan Daniš informoval prítomných so správou nezávislého audítora z auditu 

účtovnej závierky k 31.12.2020. Na základe poverenia dodržiavania povinností podľa 

požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu 

v znení neskorších predpisov konštatujem, že obec Rišňovce konala v súlade 

s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

 

Uznesením č. 223 OZ berie na vedomie   

 

- Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6. 

 

Schválenie VZN č. 1/2021 o cenách pozemkov a podmienkach predaja pozemkov vo 

vlastníctve Obce Rišňovce 

 



Poslanci OZ sa podrobne oboznámili s návrhom VZN č. 1/2021 o cenách pozemkov 

a podmienkach predaja pozemkov vo vlastníctve Obce Rišňovce. 

 

Uznesením č. 224 OZ schvaľuje  

 

- VZN č. 1/2021 o cenách pozemkov a podmienkach predaja pozemkov vo vlastníctve Obce 

Rišňovce. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 7. 

 

Rôzne 

 

a) Pán Jozef Rehuš, pracovník obce, oboznámil prítomných s problémami pri kopaní nových 

hrobov na cintoríne. Pohrebné služby nedodržujú vzdialenosti, aby boli hroby v jednej línii. 

Poslanci navrhli, aby sa pred kopaním nového hrobu pohrebná služba hlásila na obecnom úrade, 

aby im mohol pracovník obce vytýčiť hrobové miesto.  

b) Starosta obce informoval prítomných, že v súčasnej dobe sa nebude riešiť požiarna zbrojnica. 

Pridelené finančné prostriedky sa vrátia do štátneho rozpočtu. Budova hasičskej zbrojnice sa 

bude postupne rekonštruovať svojpomocne.  

c) Starosta obce informoval o návrhu audítorky zrušiť záujmové združenie. 

d) Zámer doplnenia vetvy kanalizácie so spoluúčasťou majiteľov pozemkov v hornej dedine 

nebolo možné schváliť, nakoľko neboli predložené ponuky. 

e) Poslankyňa J. Grznárová navrhla rozmiestniť v obci zberné nádoby, umiestniť lavičku do 

čakárne autobusu pri Staveku . Ďalej tlmočila žiadosť obyvateľov bytoviek pod ihriskom 

o zabezpečenie smetného kontajnera na separovanie papiera. 

f) Starosta obce informoval, že v roku 2022 bude obec oslavovať 750.výročie prvej písomnej 

zmienky o obci. 

g) V budúcom roku sa začne s výstavbou novej MŠ. Bližšie informácie poskytne starosta obce na 

najbližšom zasadnutí OZ. 

h) Poslanec Ing. Pavol Skokan navrhol, aby sa detské ihrisko pri MŠ oplotilo, lebo toto slúži iba 

pre deti, ktoré navštevujú MŠ, nie je určené pre verejnosť. Deti a mládež, ktoré tam prichádzajú 

v popoludňajších hodinách, porušujú školský poriadok. V súčasnosti sa rieši rekonštrukcia 

pieskoviska. Ďalej navrhol urobiť ihrisko pre deti, ktoré sú poobede v ŠK. Ihrisko by sa dalo 

urobiť v zelenom páse pred pavilónom A pri chodníku. 

i) Výsadba stromov sa nebude konať, nakoľko bolo zrušené verejné obstarávanie. Obec zruší 

zmluvu, peniaze (t. j. 1.000,- €) budú vrátené do rozpočtu obce, a za tieto peniaze sa môžu 

nakúpiť sadenice stromov, ktoré sa vysadia v obci svojpomocne.  

j) Ing. Žitňáková navrhla pripraviť Smernicu o poskytnutí finančnej výpomoci pre sociálne 

odkázaných občanov. Táto požiadavka vzišla na podnet občanov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi 

zo zdravotného dôvodu a starajú sa o nezaopatrené deti. 

k) Na základe schváleného VZN č. 1/2021 je potrebné listom osloviť občanov, ktorí 

obhospodarujú obecné pozemky a podali si žiadosť o ich odkúpenie, či majú stále záujem 

o tieto pozemky. Obec im v zmysle VZN č. 1/2021 vyčísli sumu, za ktorú si pozemky môžu 

odkúpiť. V opačnom prípade sa im môže vyrúbiť za užívanie obecného pozemku nájom. 



l) P. Katrenčiaková si opätovne podala žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný obecný 

byt.  

 

Uznesením č. 225 OZ schvaľuje 

 

- Opätovné predĺženie nájomnej zmluvy na 6 mesiacov na 3-izbový nájomný byt p. 

Katrenčiakovej. 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

m)Poslankyňa Ing. Jana Žitňáková podala návrh na vytvorenie pracovnej pozície kultúrny  

     referent. Pracovník by sa staral o: 

     - plánovanie, prípravu a organizáciu všetkých kultúrnych a športových podujatí v obci     

       v spolupráci s miestnymi organizáciami, komisiami, ZŠ s MŠ a dobrovoľníkmi, 

     - spravovanie a aktualizáciu obecnej webstránky a obecných sociálnych sietí, 

     - spravovanie miestneho múzea a všetkých aktivít v ňom, 

     - vytvorenie a redigovanie obecných novín, 

     - miestnu knižnicu. 

n) Poslanec Ing. Tomáš Paúk podal návrh na rekonštrukciu Domu smútku, pretože je  

    v havarijnom stave. Budúci rok by sa mohlo začať s udržiavacími prácami svojpomocne. 

o) Starosta obce informoval o žiadosti firmy s umiestnením billboardu na obecnom pozemku.  

    Poslanci s umiestnením billboardu nesúhlasili a žiadosť zamietli.   

 

K bodu 8. 

 

Záver 

 

    Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 20:05 hod. 

ukončil. 

 

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   

 

Overovatelia:  

Ing. Jana Žitňáková                                                      ____________________________ 

   

 

Jana Grznárová                                                             ____________________________ 

 

 

 


