
K bodu 1. 

 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   

 

 

Uznesenie č. 282 

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 08. septembra 2022 

 

 

    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. Tomáš Paúk 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Peter Korec, Ing. Pavol Skokan 

            Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

c) konštatuje, že:  

na rokovaní OZ je prítomných 5 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 12.09.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 2. 

 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 283 

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 08. septembra 2022 

 

 

    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. 

 
V Rišňovciach, dňa 12.09.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

 



K bodu 3. 

 

Plnenie programového rozpočtu obce k 30.06.2022 

 

Uznesenie č. 284 

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 08. septembra 2022 

     

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2022. 

 

 
V Rišňovciach, dňa 12.09.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

K bodu 4. 

 

Informácia o rozpočtových opatreniach 5 a 6/2022, schválenie rozpočtového opatrenia č. 

7/2022 

 

 

Uznesenie č. 285 

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 08. septembra 2022 

 

 

  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 5 a 6/2022, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2022 . 

 

 
V Rišňovciach, dňa 12.09.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



Uznesenie č. 286 

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 12. septembra 2022 

 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 7/2022, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2022.  

 
V Rišňovciach, dňa 12.09.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________ 
 

K bodu 5. 

 

Výročná správa Obce Rišňovce za rok 2021 

 

Uznesenie č. 287 

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 08. septembra 2022 

 

  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 2021. 

 
V Rišňovciach, dňa 12.09.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. 

 

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 

 

Uznesenie č. 288 

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 08. septembra 2022 

 

 

  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 účtovnej závierky k 31.12.2021. 

 
V Rišňovciach, dňa 12.09.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 starosta obce 

__________________________________________________________________________________ 



K bodu 7. 

 

Schválenie návrhu VZN obce Rišňovce 2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu na 

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

zriadených obcou Rišňovce 

 

 

Uznesenie č. 289 

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 08. septembra 2022 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- VZN obce Rišňovce 2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

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

Rišňovce. 

 

 
V Rišňovciach, dňa 12.09.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 8. 

Rôzne 

 

 

Uznesenie č. 290 

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 08. septembra 2022 

 

 

  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 mesiace, t. j. od 01.12.2022 – 28.02.2023 na 

3-izbový nájomný byt p. Katrenčiakovej a Richardovi Katrenčiakovi s podmienkou, že 

užívateľmi bytu budú Zuzana Katrenčiaková, Richard Katrenčiak a Michaela Zemeková. 

 

  
V Rišňovciach, dňa 12.09.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________ 
 



Uznesenie č. 291 

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 08. septembra 2022 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- pridelenie 3-izbového nájomného obecného bytu a podpísanie nájomnej zmluvy na obdobie 

6 mesiacov, t. j. od 01.10.2022 – 31.03.2023 P. Petrovi Talianovi a manželke Alexandre 

Talianovej.  
 

V Rišňovciach, dňa 12.09.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 292 

 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 08. septembra 2022 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Rišňovciach. 

 
V Rišňovciach, dňa 12.09.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 293 

 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 08. septembra 2022 

 

    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 rok 2020. 

   
V Rišňovciach, dňa 12.09.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                          Starosta obce 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 


