
Zápisnica  
zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE  

 konaného dňa 23. apríla 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. Schválenie zmien v rozpočte vykonaných rozpočtovými opatreniami podľa § 14, ods. 

2, písm. a) ZRPÚS ...  
4. Prerokovanie materiálu hlavného kontrolóra k súčasnej krízovej situácii v nadväznosti 

na možnú zmenu v obecnom rozpočte 
5. Rôzne 
6. 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. Na zasadnutí sa predkladá Návrh Dodatku č, 1 k VZN č. 6/2019, preto 
je potrebné doplniť program zasadnutia o tento jeden bod. OZ súhlasí s doplnením programu 
o tento jeden bod. Starosta skontroloval uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, boli splnené.  
Zasadnutie bolo nahrávané, nahrávka je dostupná na obecnom úrade. 
 
 
Uznesením č. 121 OZ berie na vedomie 
Overovateľov zápisnice: Jana Grznárová, Ing. Jana Žitňáková 
Zapisovateľka: Ružena Jamborová 
Schvaľuje:  
Návrhovú komisiu: Peter Korec, Danka Jánošíková 
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 doplnený o jeden bod, Návrh 
Dodatku č, 1 k VZN č. 6/2019.  
 
 
Program:  
 

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

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 
3. Schválenie zmien v rozpočte vykonaných rozpočtovými opatreniami podľa § 14, ods. 

2, písm, a/ ZEPÚS .... 
4. Prerokovanie materiálu hlavného kontrolóra k súčasnej krízovej situácii  v nadväznosti 

na možnú zmenu v obecnom rozpočte  
5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
 
Uznesením č. 122 OZ schvaľuje  
 
 
- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom doplnený o jeden 

bod, Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019.  
 

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 3. 
 
Schválenie zmien v rozpočte vykonaných rozpočtovými opatreniami podľa § 14, ods. 2, 
písm. a/ ZRPÚS... 
 
 
    Obec vo svojej smernici schvaľuje kompetencie starostu a zastupiteľstva. Starosta nemôže 
hýbať s rozpočtom, t. j. nemá kompetenciu zvyšovať alebo znižovať výšku financií, môže robiť 
presuny z jednej položky do druhej, ale o presunoch musí informovať poslancov OZ.    
 



Uznesením č. 123 schvaľuje 
 
- Rozpočtové pravidlá Obce Rišňovce, ktoré tvoria prílohu zápisnice.   

 
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. 
Prerokovanie materiálu hlavného kontrolóra k súčasnej krízovej situácii v nadväznosti 
na možnú zmenu v obecnom rozpočte 
 
   
   OZ v Rišňovciach prerokovalo Návrh na prijatie úveru na financovanie kapitálových 
výdavkov – vo forme refinancovania a financovania investičných akcií. Ing. Ivan Daniš, HK 
obce, podrobne informoval poslancov o návrhu na prijatie úveru na financovanie kapitálových 
výdavkov. Na základe možnosti refinancovania viacerých investičných akcií obce z r. 2019 
a financovanie pokračujúcich akcií v r. 2020 a 2021, bol spracovaný  návrh účelového použitia 
úveru na prefinancovanie a dofinancovanie investičných akcií v zmysle ich účelu uvedených 
v návrhu uznesenia. Úver predpokladáme vyčerpať maximálne do polovice roku 2021, obdobie 
splácania úveru 60mesiacov od 07/2021 – posledná splátka v 06/2026. 
 
Uznesením č. 124  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. 
 
 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  
                                               Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková ) 
                     proti: 1 poslanec  /Andrej Jurena / 
                     zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo schválené. 
 



K bodu 5. 
 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č, 6/2019 
 
   OZ prerokovalo Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rišňovce č. 
6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 
zariadení na rok 2020. Týmto dodatkom sa upravuje článok 4 VZN Obce Rišňovce č. 6/2019, 
ktorý sa dopĺňa o odsek č. 3. Obec Rišňovce vo svojom Všeobecne záväznom nariadení č. 
6/2019 sa zaväzuje poskytnúť rozpočtovej organizácii obce mesačne dotáciu vo výške 1/12-iny 
schváleného rozpočtu. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá bola vyhlásená vládou 
Slovenskej republiky a maximálne 6 mesiacov po jej skončení, obec Rišňovce poskytne 
finančné prostriedky pre školu a školské zariadenie v závislosti od výšky disponibilných 
finančných prostriedkov na účte obce z dôvodu avizovaného nižšieho výberu podielových daní.  
 
Uznesením č. 125 schvaľuje 
 
 
- Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2019 podľa predloženého návrhu.. 

 
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 
 
- Sociálna komisia prerokovala žiadosti o pridelenie 2 izbového nájomného obecného bytu 

v obecných bytovkách. Byt bude uvoľnený k 30.04.2020. Rozhodovalo sa medzi tromi 
žiadosťami. Sociálna komisia na základe hlasovania odporúča OZ prideliť byt p. Kataríne 
Skokanovej. 

 
Uznesením č. 126 OZ schvaľuje  
 
- Pridelenie 2- izbového nájomného obecného bytu P.Kataríne Skokanovej. 
 
Hlasovanie: za 6 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  
                                                Ing. Jana Žitňáková ) 
                     proti: 0  
                     zdržal sa: 1 poslanec / Ing. Pavol Skokan / 
Uznesenie bolo schválené. 
 
- Ing.. Jana Žitňáková navrhla, aby sa uverejnila na obecnú stránku upravená žiadosť 

o pridelenie nájomného obecného bytu, kde budú všetky potrebné náležitosti. Taktiež 
navrhla doplniť členov sociálnej komisie, Mgr. Alenu Šimorovú a Ivetu Jamborovú. 

 
 
 



 Uznesením č. 127 OZ schvaľuje  
 
- Doplnenie sociálnej komisie o 2 členky, Mgr. Alenu Šimorovú a Ivetu Jamborovú. 

 
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 7. 
Záver 
 
    Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 19:45 hod. 
ukončil. 
  
Zapísala: 
Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 
 
               
                                                                                       ____________________________ 
                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   
Overovatelia:  
Jana Grznárová                                                           ______________________________ 
   
 
Ing. Jana Žitňáková                                                      _____________________________ 

 
 


