
Zápisnica  

z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE  

 konaného dňa 05. septembra 2019 

 

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. Ladislav Lauro – HK obce Rišňovce, Anna Hudáková, zamestnanec obce 

 

Neprítomní:  

 

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. 5/2019 

4. Schválenie VZN obce Rišňovce č. 1/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám 

podnikateľom 

5. Schválenie VZN obce Rišňovce č. 25/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach 

zriadených obcou Rišňovce 

6. Predloženie návrhu Pracovného poriadku zamestnávateľa OU Rišňovce a Rokovacieho 

poriadku obecného zastupiteľstva 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. 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 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. 71 OZ berie na vedomie 

 

Overovateľov zápisnice: Peter Korec, Ing. Pavol Skokan 

Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Jana Grznárová, Andrej Jurena, Ing. Jana Žitňáková  



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. 5/2019 

4. Schválenie VZN obce Rišňovce č. 1/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám 

podnikateľom 

5. Schválenie VZN obce Rišňovce č. 25/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach 

zriadených obcou Rišňovce 

6. Predloženie návrhu Pracovného poriadku zamestnávateľa OU Rišňovce a Rokovacieho 

poriadku obecného zastupiteľstva 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

Uznesením č. 72 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. 5/2019 

 

    P. Hudáková podrobne oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením, ktorým sa upravuje 

rozpočet na rok 2019. 

 

Uznesením č. 73 OZ berie na vedomie 

 

- rozpočtové opatrenie č. 4/2019.   



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. 

 

Uznesením č. 74 OZ schvaľuje 

 

- rozpočtové opatrenie č. 5/2019, ktorým sa upravuje rozpočet 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 4. 

Schválenie VZN obce Rišňovce č. 1/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám 

podnikateľom 

 

     Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci prerokovali návrh VZN č. 1/2019. Podľa 

hlavného kontrolóra obce je potrebné toto VZN upraviť. Odporúča schvaľovať VZN na 

nasledujúcom zasadnutí. Je potrebné, aby sa do konca mesiaca stretli predsedovia všetkých 

organizácií, aby sa VZN doplnilo, prípadne prepracovalo. Je potrebné, aby všetky organizácie 

dostávali príspevok, avšak podľa VZN môžu príspevok dostať iba tie organizácie, ktoré majú 

pridelené IČO. Pokiaľ nemajú pridelené IČO, môžu dostať príspevok na činnosť a musia 

predložiť vyúčtovanie, načo bol príspevok použitý. Ing. Patrik Rovný informoval poslancov, 

že je členom filatelistov, nemajú IČO a dostávajú príspevok z MÚ Nitra. 

 

 

K bodu 5. 

Schválenie VZN obce Rišňovce č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach 

zriadených obcou Rišňovce 

 

    Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci prerokovali návrh VZN č. 2/2019. 

 

Uznesením č. 75 OZ schvaľuje 

 

- VZN obce Rišňovce č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou 

Rišňovce. 

 
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. 

Predloženie návrhu Pracovného poriadku zamestnávateľa OU  Rišňovce a Rokovacieho 

poriadku Obecného zastupiteľstva 

 

- Starosta obce predložil prítomným návrh Pracovného poriadku zamestnávateľa OU 

Rišňovce. 

 
 

- Starosta obce taktiež predložil prítomným návrh Rokovacieho poriadku Obecného 

zastupiteľstva. Rokovací poriadok bude ešte doplnený a bude sa schvaľovať na 

nasledujúcom zasadnutí. 
 

 

K bodu 7. 

Rôzne 

 

- KOTLEBA – Ľudová strana Naše Slovensko si podala žiadosť o prenájom nebytových 

priestorov. Účelom je predvolebné stretnutie predstaviteľov a kandidátov ĽS Naše 

Slovensko s občanmi obce Rišňovce. Obec nemá v súčasnej dobe vypracované VZN na 

prenájom kultúrneho domu a žiadny zákon neukladá, že obec je povinná umožniť stretnutie. 

P. Jozef Ondrejka na okresnej schôdzi navrhol kultúrny dom v Rišňovciach, lebo je veľký 

a hodí sa na takéto podujatia. Na žiadosť sa bude odpovedať v čo najkratšom čase, aby sa 

mohli zariadiť a zaistiť si prípadne iné priestory.  

- Pán Korec informoval poslancov, že by bolo vhodné vypracovať VZN na prenájom 

priestorov kultúrneho domu, lebo zo strany občanov je záujem o prenájom, na rodinné 

oslavy, svadby atď.  

- Manželia Pulíkoví boli prítomní na zasadnutí OZ. Informovali sa o prekládke kanála, lebo 

si chcú urobiť oplotenie okolo svojho rodinného domu. Starosta obce im odporučil podať 

si na obec žiadosť, Ohlásenie drobnej stavby a toto oplotenie si urobiť. Prekládka kanála sa 

tento rok určite neuskutoční. Termín prekládky sa nedá určiť, lebo v súčasnej dobe obec 

nemá finančné prostriedky na uskutočnenie prekládky. 

- Ing. Tomáš Paúk predložil správu stavebnej komisie o miestnom zisťovaní, žiadosť o 

odpredaj pozemku P. Ľuboša Fialu a manželky Ivety Fialovej, Rišňovce 409 a p. Milana 

Meluša Rišňovce 567. Zámer odpredaja zatiaľ nemôže byť schválený, lebo na konci ich 

záhrad má obec zámer vybudovať odvodňovací kanál, na ktorý bude potrebný 2 m široký 

pás, pričom dlhšia strana bude na hranici pozemku manželov Pavlíkových, kratšia strana na 

hranici pozemkov p. Meluša, obce Rišňovce, p. Fialu a p. Beňa.  

- Ing. Patrik Rovný, predseda Zväzu záhradkárov, informoval poslancov o realizácii akcie 

„Farmárske dni“, ktoré usporiadajú spolu so Zväzom chovateľov v dňoch 14.9., 15.9. 

a 16.9.2019 v priestoroch kultúrneho domu.  Bude to výstavná akcia spojená s predajom. 

Vystavovať sa budú rôzne produkty a exponáty záhradkárov, chovateľov, včelárov a pod. 

Súčasne požiadal obec o príspevok na akciu v sume 150,00 €. 

- Ing. Jana Žitňáková informovala o odbere krvi, ktorý sa uskutoční dňa 20.09.2019 v KD. 

- Dňa 22.9.2019 bude Svätohubertská svätá omša v miestnom kostole zasvätená poľovníkom. 

- Dňa 23.9.2019 sa uskutoční otvorená hodina s hosťami Ruského centra vedy a kultúry 

v Bratislave. 

- Dňa 28.10.2019 sa plánuje beseda o drogách pre žiakov vyšších ročníkov, (7., 8. a 9.), ZŠ 

s MŠ v Rišňovciach. 
 

 

 



K bodu 9. 

Záver 

 

    Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 19,50 hod. 

ukončil. 

  

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   
 

 

Overovatelia:  

Peter Korec                                                                    ______________________________ 

 

 

Ing. Pavol Skokan                                                         ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


