
Zápisnica  

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 08. decembra 2018 
 

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: Mgr. Adriana Moravčíková, podpredseda miestnej volebnej komisie, Helena  

                           Ziburová, kronikárka, Ing. Slavka Jankovičová, zamestnanec obce, Ing. Lenka  

                           Nitranová, zamestnanec obce 

 

Verejnosť: prítomná 

 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

4. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice  

5. Voľba mandátnej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva 

8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

9. Určenie platu starostu obce 

10. Návrh na sobášiacich  

11. Rôzne 

12. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia     
 

Pán Karol Laboš, starosta obce Rišňovce, sa ustanovujúceho zasadnutia nezúčastnil, preto 

rokovanie OZ otvorila Ing. Jana Žitňáková, ktorá predniesla Poverenie obecného zastupiteľstva 

obce Rišňovce, na otvorenie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia v zmysle §12, ods.3 

a nasledujúcich ustanovení Zákona o obecnom zriadení, tvorí prílohu zápisnice. Ing. Jana 

Žitňáková privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že zasadnutia sa zúčastnili 4 poslanci. 

Novozvolení poslanci boli prítomní všetci. Zasadnutie bolo zahájené štátnou hymnou.  

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa 

 

Určenie zapisovateľky: Ružena Jamborová 

 

 

K bodu 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

 

Ing. Jana Žitňáková požiadala Mgr. Adrianu Moravčíkovú, podpredsedníčku miestnej volebnej 

komisie, aby prítomných oboznámila s výsledkami volieb.   

Mgr. Adriana Moravčíková privítala všetkých prítomných a predniesla výsledky volieb do 

orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018.  

 



Výsledky volieb na starostu obce: 

 

Počet zapísaných voličov:                                                                     1724 

Počet zúčastnených voličov:                                                                 1220, t. j. 70 % 

Počet platných hlasov pre starostu obce:                                               1198 

1. Mgr. Mário Machovec, nezávislý kandidát                               746 hlasov 

2. Karol Laboš, nezávislý kandidát                                                298 hlasov 

3. Ing. Róbert Grznár, nezávislý kandidát                                      71 hlasov 

4. Štefan Žákovič, nezávislý kandidát                                              70 hlasov 

5. Darina Sabová, nezávislá kandidátka                                           13 hlasov 

Po prečítaní výsledkov požiadala novozvoleného starostu obce Mgr. Mária Machovca 

o zloženie sľubu. Mgr. Mário Machovec zložil sľub, čo potvrdil svojim podpisom, tvorí prílohu 

zápisnice. Mgr. Adriana Moravčíková zablahoželala novozvolenému starostovi a odovzdala mu 

insígnie a osvedčenie o zvolení. Potom oboznámila prítomných s výsledkami volieb do 

obecného zastupiteľstva, poblahoželala novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva 

a odovzdala im osvedčenia o zvolení.  

Starosta obce Mgr. Mário Machovec predniesol všetkým prítomným krátky slávnostný 

príhovor v ktorom sa poďakoval starostovi a poslancom za ich prácu v obecnom zastupiteľstve 

v predošlom volebnom období. Poďakoval za dôveru, ktorú mu vyslovili všetci voliči. Sľúbil, 

že prácu starostu sa bude snažiť vykonávať čo najlepšie, aby nesklamal dôveru voličov.  

 

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva: 

 

Počet platných hlasov pre poslancov obecného zastupiteľstva             1186 

 

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov: 

1. Ing. Jana Žitňáková, KDH                                                         637 hlasov 

2. Ing. Pavol Skokan, KDH                                                            567 hlasov 

3. Danka Jánošíková, KDH                                                            537 hlasov                  

4. Jana Grznárová, KDH                                                                510 hlasov 

5. Peter Korec, nezávislý kandidát                                                  435 hlasov 

6. Ing. Tomáš Paúk, KDH                                                               385 hlasov 

7. Andrej Jurena, nezávislý kandidát                                              354 hlasov 

Počet zvolených žien:                                                                                    3 

Počet zvolených mužov:                                                                                4 

Náhradníci: 

1. Ing. Peter Hrabárik, nezávislý kandidát                                       329 hlasov  

2. Peter Gabalec, SMER – SD                                                           305 hlasov 

3. Mgr. Martin Jánošík, nezávislý kandidát                                      293 hlasov 

4. Milan Ondrejka, nezávislý kandidát                                              291 hlasov  

5. Peter Farkaš, nezávislý kandidát                                                    286 hlasov 

6. Ľuboš Antala, nezávislý kandidát                                                   280 hlasov 

7. Peter Tehlár, nezávislý kandidát                                                     260 hlasov 



8. Jarmila Novosadová, KDH                                                             254 hlasov 

9. JUDr., Ing. Marián Gurina, SMER – SD                                      239 hlasov 

10. Mgr. Jozef Vivodík, SNS                                                                 239 hlasov 

11. Miroslav Juran, nezávislý kandidát                                                 236 hlasov 

12. Vojtech Moravčík, KDH                                                                  173 hlasov 

13. Stanislav Sokol, SMER – SD                                                           134 hlasov  

14. Anton Plecho, SMER – SD                                                                78 hlasov 

Po prečítaní výsledkov starosta obce Mgr. Mário Machovec požiadal novozvolených poslancov 

o zloženie sľubu. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva potvrdili svoj sľub svojim 

podpisom, tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu 4. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci 7 novozvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva, čím je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Následne prečítal 

návrh programu zasadnutia. Nakoľko návrhy na doplnenie programu neodzneli, starosta obce 

vyzval poslancov k hlasovaniu. Program rokovania bol jednohlasne schválený. Ďalej starosta 

určil overovateľov zápisnice: Pani Jana Grznárová a Pán Peter Korec.  

 

K bodu 5. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

 

Starosta obce navrhol ustanoviť nasledovné pracovné komisie na čas ustanovujúceho 

zasadnutia: 

 

a) Návrhová komisia: Ing. Pavol Skokan, Peter Korec, Ing. Jana Žitňáková, vymedzuje 

úlohy návrhovej komisie nasledovne: 

- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu 

a k postupu rokovania návrhy uznesení. 

 

Za navrhnuté zloženie návrhovej komisie hlasovalo 7 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

b) Mandátová komisia: Andrej Jurena, Ing. Tomáš Paúk, Danka Jánošíková, vymedzuje 

úlohy mandátovej komisie nasledovne:  

- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov 

novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom 

zákonom podpísaného sľubu, 

- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení 

zvolených funkcionárov, 

- podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 

 

Za navrhnuté zloženie mandátovej komisie hlasovalo 7 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa 0 

 

c) Volebná komisia: Ing. Jana Žitňáková, Danka Jánošíková, Jana Grznárová, vymedzuje 

úlohy volebnej komisie nasledovne: 



- dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie 

hlasov a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledkoch volieb.  

 

Za navrhnuté zloženie volebnej komisie hlasovalo 7 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

K bodu 6. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

 

 

Starosta obce poveruje Ing. Janu Žitňákovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva 

v Rišňovciach, na výkon kompetencií zástupcu starostu obce. Poverenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce predložil návrh. Navrhuje Ing. Tomáša Paúka, poslanca obecného zastupiteľstva 

v Rišňovciach, na poverenie zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

K bodu 8. Zriadenie komisií, voľba predsedov a členov 

 

Starosta obce predložil návrh na zriadenie nasledovných komisií: 

 

- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

komisia musí byť zložená z troch členov z radov poslancov obecného 

zastupiteľstva: Peter Korec – predseda 

                        Jana Grznárová – člen 

                        Andrej Jurena – člen 

 

- Sociálna komisia: Ing. Jana Žitňáková – predseda 

                              Danka Jánošíková – člen 

                              Ružena Jamborová – člen 

                              Jarmila Novosadová – člen 

 

- Stavebná a životného prostredia: Ing. Tomáš Paúk – predseda 

                                                     Andrej Jurena – člen 

                                                      Mgr. Patrik Bosák – člen 

                                                      Peter Tehlár – člen 

 

- Kultúrna komisia : Jana Grznárová – predseda 

                                                 Vojtech Moravčík – člen 

                                                 Helena Ziburová - člen  

 

- Športová a školská: Ing. Pavol Skokan – predseda 

                                Peter Korec – člen 

                                Tomáš Ondrejka – člen 

                                Ľuboš Antala - člen  

 

Komisie boli schválené jednohlasne. 



 

K bodu 9. Určenie platu starostu 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach podľa zákona č. 320/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994  Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov určuje plat starostu 

obce:  

- priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve 2018 

- koeficient podľa počtu obyvateľov v obci – 2,20 násobok 

- poslanci navrhujú zvýšenie mesačného platu o 30 %. 

 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 10. Návrh na sobášiacich  

 

 

Starosta obce navrhol sobášiacich, Mgr. Mário Machovec, starosta obce, Ing. Jana Žitňáková 

a Pán Andrej Jurena. Určené dni na sobáše: piatok a sobota.  

 

Návrh bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 11. Rôzne 

 

 

Starosta obce dal slovo prítomným. Prvá otázka od občanov sa týkala úprav a opráv verejných 

komunikácií. Starosta obce hneď odpovedal, že s opravami komunikácií sa počíta, taktiež 

s výstavbou chodníka smer Salaše. Postupne sa bude prevádzať oprava komunikácií pri pekárni, 

výstavba odtokových kanálov a rigolov, ale všetko bude závisieť od financií, ale pribežne to 

bude jedna z priorít. P. Jaroslav Jamrich, bývalý starosta obce Sasinkovo, zablahoželal p. 

starostovi obce k jeho zvoleniu do funkcia a zároveň sa informoval o územnom pláne obce, či 

sa bude rozširovať,  najmä o stavebných pozemkoch, kde sa plánuje výstavba rodinných 

domov. Taktiež sa informoval o výstavbe kabín a tribúny. Podľa neho nie je ich výstavba drahá, 

považuje ju za prijateľnú. Starosta obce odpovedal, že zatiaľ len funkciu preberá, ešte nie je 

informovaný a nemá prehľad o ÚP obce. Bude potrebné preveriť zásobovanie občanov pitnou 

vodou, taktiež počty detí v MŠ a ZŠ. Je potrebné rozšíriť MŠ. Kabíny by mali byť do konca 

roka 2018 pod strechou a odovzdané by mali byť do 30.04.2019. Všetko však závisí od počasia 

a finančných prostriedkov, pretože sú veľmi nákladné, mohli byť určite menšie a jednoduchšie. 

Ing. Marián Gurina taktiež zablahoželal p. starostovi k zvoleniu do funkcie a vlastne odpovedal 

na otázku p. Jamricha, že podľa neho je ÚP obce Rišňovce vypracovaný perfektne, je treba si 

ho len lepšie pozrieť a preštudovať. Keďže nebolo viac otázok Ing. Žitňáková poďakovala 

všetkých prítomným za účasť na zasadnutí, sľúbila, že všetky podnety sa budú riešiť a občanom 

sa bude vychádzať čo najviac v ústrety. Starosta obce ešte všetkých prítomných pozval oa Prvý 

obecný ples, ktorý bude 25. januára 2019. 

   

 

 

 



K bodu 12. Záver 

 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 19,10 hod. 

ukončil. 

  

 

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   
 

 

 

Overovatelia:  

Jana Grznárová                                                              ______________________________ 

 

Peter Korec                                                                    ______________________________ 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


