
K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   

 

 

Uznesenie č. 207 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 29. júla 2021 

 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

a) schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Ing. Tomáš Paúk, Jana Grznárová 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Danka Jánošíková, Andrej Jurena 

            Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

c) konštatuje, že:  

na rokovaní OZ je prítomných 6 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 208 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 29. júla 2021 

 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- upravený program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom, bod  

 č. 4. sa vypúšťa a bod č. 6 sa upravuje.  

 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



K bodu 3. 

Výročná správa obce Rišňovce za rok 2020 

 

 

Uznesenie č. 209 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 29. júla 2021 

     

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie  

 

- Výročnú správu obce Rišňovce za rok 2020 s pripomienkami p. Grznárovej. 

 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. 

Informácia o rozpočtových opatreniach č. 6/2021, 7/2021 a 8/2021 a prehľad RO za II. 

štvrťrok 2021 

 

Uznesenie č. 210 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 29. júla 2021 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 6/2021, 7/2021 a 8/2021 a prehľad RO za II. polrok 2021, ktorými 

sa upravuje rozpočet na rok 2021. 

 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5.  

Správy o výsledkoch kontroly  

 

 

Uznesenie č. 211 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 29. júla 2021 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.   p r e r o k o v a l o   Správu o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 

211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám za roky 2018 – 2019, forma evidencie, 

usmernenia a vyriešenia podaní   



 

berie na vedomie 

 

- Správu o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe 

k informáciám za roky 2018 – 2019, forma evidencie, usmernenia a vyriešenia podaní.   

 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Uznesenie č. 212 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 29. júla 2021 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.   p r e r o k o v a l o  Správu o výsledku kontroly aktuálnej právnej úpravy na 

pohrebiskách, súvisiace zhodnotenie poplatkov v zmysle evidencie príjmov a výdavkov za roky 

2018 – 2019 

 

berie na vedomie 

 

- Správu o výsledku kontroly aktuálnej právnej úpravy na pohrebiskách, súvisiace 

zhodnotenie poplatkov v zmysle evidencie príjmov a výdavkov za roky 2018 – 2019.   

 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                              starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 213 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 29. júla 2021 

     

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.   p r e r o k o v a l o    Správu o výsledku kontroly celkového hospodárenia 

s vodným hospodárstvom obce, vzhľadom na príjmy a skutočné výdavky s možným návrhom 

dopadov na úpravy cien. Vývoj a porovnanie za r. 2018, 2019 a priebežný vývoj za r. 2020.   

 

berie na vedomie 

 

 

 

- Správu o výsledku kontroly celkového hospodárenia s vodným hospodárstvom obce, 

vzhľadom na príjmy a skutočné výdavky s možným návrhom dopadov na úpravy cien. 

Vývoj a porovnanie za r. 2018, 2019 a priebežný vývoj za r. 2020.   

 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



K bodu 7 

Rôzne 

 

Uznesenie č. 214 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 29. júla 2021 

 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Opätovné predĺženie nájomnej zmluvy na 3 roky na 1-izbový nájomný byt p. Antonovi 

Görögovi. 

 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 215 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 29. júla 2021 

     

      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Opätovné predĺženie nájomnej zmluvy na 3 roky na 3-izbový nájomný byt p. Michalovi 

Kulichovi. 
 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Uznesenie č. 216 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 27. mája 2021 

 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Zápisy do obecnej kroniky za roky 2016 – 2018. 

 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 217 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 29. júla 2021 

 

   Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Vyradenie kníh z obecnej knižnice v celkovej sume: 27,37 €. Ide o knihy duplicitné, 

multiplicitné, zastaralé a veľmi poškodené. 

 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 


