
Zápisnica  

z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE  

 konaného dňa 06. augusta 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:  

 

Neprítomní: Ing. Ladislav Lauro – HK obce Rišňovce 

 

Verejnosť: neprítomná 

 

Program:  

 

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 1/2019 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce 

4. Prerokovanie návrhu 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 

5. Schválenie Rokovacieho poriadku obce Rišňovce 

6. Schválenie Prevádzkového poriadku multifunkčného a detského ihriska 

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 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. 67 OZ berie na vedomie 

 

Overovateľov zápisnice: Ing. Tomáš Paúk, Andrej Jurena 

Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Danka Jánošíková, Jana Grznárová, Peter Korec  

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. Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 1/2019 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce 

4. Prerokovanie návrhu 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 

5. Schválenie Rokovacieho poriadku obce Rišňovce 

6. Schválenie Prevádzkového poriadku multifunkčného a detského ihriska ihriska 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

Uznesením č. 68 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. 

Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce Rišňovce 

 

   Poslanci podrobne rozoberali Návrh VZN č. 1/2019, zapracovali do neho všetky pripomienky 

a návrhy a taktiež všetko nepodstatné z návrhu vyškrtli. Návrh bude zverejnený na webovej 

stránke obce. Schvaľovaný bude na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

 

K bodu 4. 

Prerokovanie návrhu 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 

 



   Poslanci taktiež podrobne rozoberali Návrh VZN č. 2/2019 taktiež zo všetkými 

pripomienkami a návrhmi. Návrh bude zverejnený na webovej stránke obce. Schvaľovaný bude 

na nasledujúcom zasadnutí OZ.    

 

K bodu 5. 

Schválenie Rokovacieho poriadku obce Rišňovce 

 

   Starosta obce predložil poslancom OZ návrh nového a upraveného Rokovacieho poriadku 

obce Rišňovce. Doplnený a upravený Rokovací poriadok bude schvaľovaný na nasledujúcom 

zasadnutí OZ. 

 

K bodu 6. 

Schválenie Prevádzkového poriadku multifunkčného a detského ihriska 

 

    Ing. Skokan predložil Návrh Prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska. Multifunkčné 

ihrisko je pri základnej škole, preto vypracovanie Prevádzkového poriadku multifunkčného 

ihriska ako i detského ihriska si vypracuje ZŠ s MŠ sama. 

 

K bodu 7. 

Rôzne 

 

- Starosta obce požiadal poslancov o vypracovanie návrhu VZN na prenájom ambulancií 

v novom zdravotnom stredisku v ktorom už pracuje detská aj obvodná lekárka. Ing. Tomáš 

Paúk navrhol, že poplatky za elektrickú energiu by sa mali vypočítať podľa veľkosti ističa. 

- Je potrebné tiež vypracovať VZN na prenájom obecného majetku súkromným osobám. 

- VZN na prenájom obecných bytov je potrebné aktualizovať. 

- Potrebný je tiež Prevádzkový poriadok na prenájom kultúrneho domu na rôzne rodinné 

oslavy, jubileá, svadby a pod. Obyvatelia obce majú záujem o prenájom týchto priestorov. 

- Starosta obce informoval o projekte na výstavbu MŠ. Je potrebné spolufinancovanie 

projektu. 

      

Uznesením č. 69 OZ schvaľuje 

 

- spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov z vlastných 

prostriedkov v rámci výzvy „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materskej škole v obci 

Rišňovce – výstavba nového objektu MŠ s obstaraním materiálno-technického vybavenia“. 

 
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. 

 

- Starosta obce tiež informoval poslancov o príprava staveniska na ČOV, je potrebný 

stavebný dozor. 

- Prebehlo výberové konanie na zakúpenie konvektomatu na prípravu jedál s príslušenstvom 

a umývačky riadu do kuchyne v ZŠ s MŠ. Boli vyhodnotené 3 ponuky. Po vyhodnotení 

ponúk bola vybraná firma GASTROLUX, s. r. o. Žilina. Suma za konvektomat 

s príslušenstvom a umývačkou riadu je 9 094,80 €. Starosta navrhol celú sumu presunúť ZŠ 

s MŠ. Sami si napíšu objednávku a vyplatia sumu za tovar.  



Uznesením č. 70 OZ schvaľuje 

 

- dotáciu pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ v Rišňovciach na nákup kuchynského vybavenia, 

konvektomatu s príslušenstvom a umývačku riadu vo výške 9 094,80 €. 

 
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. 

 

- Práce na výstavbe tribúny a rekonštrukcii šatní stále pokračujú. Zhotoviteľ diela uviedol 

termín odovzdania diela na 30.08.2019.  

- Neplatiči za nájomné byty, Marek Juran a Zuzana Katrenčiaková. Je potrebné vyzvať 

neplatičov o zaplatenie nájmu do 60 dní. Výzvu sformuluje právnik a taktiež sformuluje 

novú nájomnú zmluvu na prenájom obecných bytom a opakovanú nájomnú zmluvu, ktorá 

sa predkladá nájomnom po predĺžení nájomnej zmluvy za byty. 

- Starosta obce informoval poslancov o Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov spolu 

s pokutou vo výške 36.956,55 eur Environmentálnemu fondu za porušenie finančnej 

disciplíny do 30 dní od doručenia žiadosti. Starosta podá žiadosť o splátkový kalendár. 
 

K bodu 9. 

Záver 

 

    Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 20,35 hod. 

ukončil. 

  

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   
 

 

Overovatelia:  

Ing. Tomáš Paúk                                                          ______________________________ 

 

 

Andrej Jurena                                                              ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


