
Zápisnica  

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE  

 konaného dňa 20. 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: Helena Ziburová, kronikárka, Ing. Ladislav Lauro, HK obce, Ing. Janka 

                           Bieliková, predseda Rady školy 

 

Verejnosť: prítomná 

 

Program:  

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 14/2018 

4. Schválenie návrhu VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2019 

5. Stanovisko HK k návrhu programového rozpočtu na roky 2019 – 2021  

6. Schválenie návrhu Programového rozpočtu obce Rišňovce na roky 2019 – 2021  

7. Schválenie plánu práce HK na I. polrok 2019 

8. Schválenie inventarizačnej komisie 

9. Schválenie zámeru odpredaja obecného pozemku 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. 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 

a 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. Zasadnutie bolo nahrávané, nahrávka je dostupná na 

obecnom úrade. 

 

Uznesením č. 6 OZ berie na vedomie 

 

Overovateľov zápisnice: Ing. Jana Žitňáková, Peter Korec 

Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Jana Grznárová, Ing. Pavol Skokan, Andrej Jurena 

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 OZ. 

 

Program:  

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 14/2018 

4. Schválenie návrhu VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2019 

5. Stanovisko HK k návrhu programového rozpočtu na roky 2019 – 2021  

6. Schválenie návrhu Programového rozpočtu obce Rišňovce na roky 2019 – 2021  

7. Schválenie plánu práce HK na I. polrok 2019 

8. Schválenie inventarizačnej komisie 

9. Schválenie zámeru odpredaja obecného pozemku 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

Uznesením č. 7 OZ schvaľuje  

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom. 

 
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 rozpočtového opatrenia č. 14/2018 

 

     Účtovníčka obce p. Hudáková oboznámila poslancov OZ o rozpočtových opatreniach, 

ktorými sa vykonáva úprava rozpočtu. Tvoria prílohu zápisnice. Prítomní poslanci sa 

informovali u p. Hudákovej o rozpočte, otázky boli zodpovedané. Taktiež sa poslanci 

informovali o výstavbe tribúny, najmä o bezpečnosti stavby.  

 

Uznesením č. 8 OZ berie na vedomie  

 

- rozpočtové opatrenie č. 10/2018, č. 11/2018, č. 12/2018 a č. 13/2018. 

 

 



uznesením č. 9 OZ schvaľuje 

- rozpočtové opatrenie č. 14/2018. 

 
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. 

 

Schválenie návrhu VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení na rok 2019  

 

     P. Hudáková oboznámila prítomných poslancov s návrhom VZN č. 1/2018 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2019.  

 

Uznesením č. 10 OZ schvaľuje 

 

- VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení na rok 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 5. 

 

Stanovisko HK k návrhu programového rozpočtu na roky 2019 – 2021  

 

     HK obce Ing. Lauro poprial novozvolenému starostovi obce Mgr. Máriovi Machovcovi 

veľa úspechov v jeho nadchádzajúcej práci a vyslovil želanie na dobrú spoluprácu v tomto 

volebnom období. Súčasne vyslovil stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

s výhľadom na roky 2020 – 2021.  Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom. Na 

základe uvedených skutočností odporučil OZ predložený návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť 

a návrh rozpočtu na roky 2020 – 2021 vziať na vedomie. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. 

 

Uznesením č. 11 OZ berie na vedomie 

 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 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 6. 

 

Schválenie návrhu Programového rozpočtu obce Rišňovce na roky 2019 – 2021  



     P. Hudáková podrobne oboznámila poslancov s jednotlivými položkami rozpočtu, keďže 

v OZ je zastúpených veľa nových poslancov a odpovedala im na ich otázky.  

 

Uznesením č. 12 OZ schvaľuje 

 

- Programový rozpočet na rok 2019. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

Uznesením č. 13 OZ berie na vedomie 

 

- Programový rozpočet na roky 2020 – 2021. Tvorí 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 7. 

 

Schválenie plánu práce HK na I. polrok 2019 

 

     HK obce Ing. Ladislav Lauro predložil plán práce na I. polrok 2019. Tvorí prílohu 

zápisnice. HK odporučil OZ vytvoriť finančnú komisiu, ktorá by pomáhala p. Hudákovej pri 

tvorbe rozpočtu a pri návrhu rozpočtu záverečného účtu. Ďalej odporučil vytvoriť VZN 

o fonde opráv. 

 

Uznesením č. 14 OZ berie na vedomie 

 

- Plán práce HK na I. polrok 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 8. 

 

Schválenie inventarizačnej komisie 

 

   Do inventarizačnej komisie boli navrhnutí:  

- p. Jana Grznárová, p. Ján Hudák, p. Ružena Jamborová, p. Peter Korec a p. Mária 

Šindlerová. 

 

Uznesením č. 15 OZ schvaľuje 

 

- Inventarizačnú komisiu v zložení: 

- p. Jana Grznárová, p. Ján Hudák, p. Ružena Jamborová, p. Peter Korec a p. Mária 

Šindlerová. 

 
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 9. 

 

Schválenie zámeru odpredaja obecného pozemku 

 

    Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadostiach o odkúpenie obecných pozemkov. 

Žiadosťami sa zaoberali ešte bývalí poslanci. Žiadosť o odkúpenie majú podanú manželia 

Sollároví, bytom Leopoldov, ktorí majú postavený nový rodinný dom v našej obci a chcú si 

odkúpiť časť pozemku, ktorú už desaťročia užíva ich rodina. Predložili aj geometrický plán, 

kde je zakreslený predmetný pozemok. Taktiež OZ riešilo žiadosť o odkúpenie obecného 

pozemku p. Margity Kukučkovej. Obidve žiadosti boli postúpené komisii stavebnej 

a životného prostredia, ktorá znovu navštívi menovaných, aby na mieste posúdila ich žiadosti. 

Po komunálnych voľbách sa menili poslanci v OZ, preto sa o žiadostiach bude rozhodovať až 

na nasledujúcom zasadnutí OZ. Na zasadnutí OZ boli prítomní aj manželia Dovčíkoví, ktorí 

majú tiež záujem o odkúpenie obecného pozemku. Starosta obce im odporučil, aby si znovu 

podali žiadosť, aby sa nové zastupiteľstvo mohlo oboznámiť so situáciou.    

 

K bodu 10. Rôzne 

 

- Ing. Janka Bieliková požiadala OZ o delegovanie nových členov do Rady školy za 

obec, nakoľko p. Miroslav Juran už nie je poslancom a p. doc. Ing. Štefan Sklenár, 

CSc. sa nezúčastňoval na zasadnutiach Rady školy. Navrhnutí boli: Ing. Pavol Skokan 

a pani Danka Jánošíková. 

 

Uznesením č. 16 OZ schvaľuje 

 

- členov Rady školy za obec, Ing. Pavla Skokana a pani Danku Jánošíkovú. 

 
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. 

 

- P. Ziburová informovala poslancov o publikácii o obci, ktorá bude vydaná v I. polroku 

2019. Informovala ich o obsahu publikácie. Na monografii obce sa stále intenzívne 

pracuje. Ešte je potrebné dokončiť niektoré kapitoly. Taktiež informovala 

o výdavkoch, ktoré už boli niektorým autorom vyplatené (9 559,60 €) a ktoré sa budú 

vyplácať až po novom roku.  

- Poslanci sa dohodli na vypracovaní nových zásad odmeňovania poslancov. Navrhli 

odmenu 50,00 € za každé zasadnutie OZ, ktorého sa zúčastnia. Do budúceho 

zasadnutia vypracujú na schválenie nové zásady odmeňovania poslancov. Taktiež 

navrhli odmenu zapisovateľke 50,00 € za každú zápisnicu zo zasadnutia OZ.  

- Obec musí zriadiť Krízový štáb. Starosta obce navrhol KŠ v zložení: Mgr. Mário 

Machovec, starosta obce, Ing. Jana Žitňáková, zástupca starostu, PaedDr. Lenka 

Proksová, riaditeľka ZŠ s MŠ, Jozef Rehuš, zamestnanec obce a predseda DHZ 

Rišňovce, doplniť o Ing. Petra Macháča, predsedu TJ Rišňovce, poslanca Petra Korca 

a poslanca Ing. Tomáša Paúka. 

 



Uznesením č. 17 OZ schvaľuje  
 

- doplnenie členov KŠ: Ing. Peter Macháč, Peter Korec a Ing. Tomáš Paúk. 

 
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. 

 

- DHZ si podal žiadosť na výstavbu Hasičskej zbrojnice alebo rekonštrukciu budovy na 

Hasičskú zbrojnicu. Starosta obce predložil návrh na rekonštrukciu budovy STS, ktorá 

by potom slúžila ako Hasičská zbrojnica. 

- PharmDr. Mária Kubačková, majiteľka lekárne si podala žiadosť o schválenie zmluvy 

o nájme nebytových priestorov. Budú sa robiť nove zmluvy aj lekárom, musí sa však 

nájsť najvhodnejšie riešenie, ktoré by vyhovovalo obidvom stranám.  

- Starosta obce oboznámil poslancov, že JUDr. Mariánovi Dobišovi, ktorý poskytoval 

obci právne služby, zašle výpoveď Zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Obci 

bude poskytovať právne služby iný právnik, s ktorým sa uzavrie zmluva, aby 

poskytoval bezplatné právne služby občanom, ktorí to budú potrebovať a nebudú 

vedieť, na koho sa majú obrátiť.  

- Poslanci si musia preštudovať rokovací poriadok a dať prípadné návrhy na doplnenie. 

- Obce musia mať schválené VZN, niektoré sú povinné a niektoré odporúčané. Niektoré 

VZN je treba nahradiť novými, prípadne dodatkami. Starosta obce si prezrie všetky 

VZN, ktoré má obec schválené a ktoré musí ešte schváliť a pripraví ich na 

prerokovanie v priebehu ďalších zasadnutí OZ. 

- Ing. Žitňáková navrhla poslanom, aby si urobili plán zasadnutí OZ, a to vždy prvý 

utorok v mesiaci. Plán zasadnutí na rok 2019 je nasledovný: 05.02., 05.03., 02.04., 

07.05., 04.06., 02.07., 06.08., 03.09., 01.10., 05.11. a 03.12. o 17,30 hod.  

 

K bodu 12. Záver 

 

    Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 20.20 hod. 

ukončil. 

  

 

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   
 

 

Overovatelia:  

 

Ing. Jana Žitňáková                                                      ______________________________ 

 

Peter Korec                                                                    ______________________________ 

  


