
K bodu 1. 

 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   

 

 

Uznesenie č. 226 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 09. decembra 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: Jana Grznárová, Ing. Pavol Skokan 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Andrej Jurena, Peter Korec 

            Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

c) konštatuje, že:  

na rokovaní OZ je prítomných 5 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 13.12.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

K bodu 2. 

 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 227 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 09. decembra 2021 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom doplnený 

o jeden bod. 

 
V Rišňovciach, dňa 13.12.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 



K bodu 3. 

 

 

Schválenie návrhu VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  

 

 

Uznesenie č. 228 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 09. decembra 2021 

     

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.  

 
V Rišňovciach, dňa 13.12.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 4. 

 

 

Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie Záujmové združenie Rišňovce k 31.12.2021 

 

 

Uznesenie č. 229 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 09. decembra 2021 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Zrušenie rozpočtovej organizácie Záujmové združenie Rišňovce ku dňu 31.12.2021. 

 
V Rišňovciach, dňa 13.12.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



K bodu 5.  

 

Návrh Programového rozpočtu obce Rišňovce na roky 2022 – 2024, stanovisko hlavného 

kontrolóra 

 

Uznesenie č. 230 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 09. decembra 2021 

 

    Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach 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 

 

Návrh viacročného rozpočtu obce Rišňovce na roky 2022 – 2024  

 

a) s c h v a ľ u j e   

zapojenie 370 tis. eur z rezervného fondu obce a financovanie investičných výdavkov 

do rozpočtu na rok 2022 

 

b) s c h v a ľ u j e  

Rozpočet obce Rišňovce na rok 2022 podľa preloženého návrhu  

 

c) b e r i e   n a   v e d o m i e  

Rozpočet obce Rišňovce na roky 2023 – 2024 

 

d) b e r i e   n a   v e d o m i e   

Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 

2024 a k návrhu rozpočtu obce Rišňovce na rok 2022  

 
V Rišňovciach, dňa 13.12.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. 

 

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 14/2021 

 

Uznesenie č. 231 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 09. decembra 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. 11/2021, 12/2021 a 13/2021, ktorými sa upravuje rozpočet na rok 

2021. 

 
V Rišňovciach, dňa 13.12.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 232 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 09. decembra 2021 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 14/2021, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2021. 

 
V Rišňovciach, dňa 13.12.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8 

 

Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej a účtovnej závierky a Správu 

k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020 pre štatutárny 

orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce 

 

Uznesenie č. 233 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 09. decembra 2021 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej a účtovnej závierky a Správu 

k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020 pre štatutárny 

orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce. 

 
V Rišňovciach, dňa 13.12.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9 

 

Rôzne 

 

Uznesenie č. 234 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 09. decembra 2021 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 



- Cenník za služby knižnice platný od 01.01.2022. 

 
V Rišňovciach, dňa 13.12.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 235 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 09. decembra 2021 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Starostovi obce Rišňovce, Mgr. Máriovi Machovcovi, odmenu vo výške mesačného 

funkčného platu. 
 
 

V Rišňovciach, dňa 13.12.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 


