
Zápisnica  

 z 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE,  

 konaného dňa 08. septembra 2022 

 

 

Prítomní: Starosta obce: Mgr. Mário Machovec 

                  Poslanci: 5/7: Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                          Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková 

 

 

Ďalší prítomní: Anna Hudáková, pracovníčka obce, Ing. Ivan Daniš, HK obce 

 

 

Neprítomní: Danka Jánošíková, poslankyňa, Andrej Jurena, poslanec 

 

 

Verejnosť: prítomná 

 

 

Program:  
 

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

návrhovej komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Plnenie programového rozpočtu obce k 30.06.2022 

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

opatrenia č. 7/2022 

5. Výročná spáva Obce Rišňovce za rok 2021  

6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021  

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 

8. Rôzne  

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 5 poslancov. Poslankyňa 

Danka Jánošíková a poslanec Andrej Jurena sa zasadnutia nezúčastnili, boli ospravedlnení. 

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, navrhol overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie, prečítal 

program zasadnutia OZ. Starosta skontroloval uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, boli 

splnené. Zasadnutie bolo nahrávané, nahrávka je dostupná na obecnom úrade. 



Uznesením č. 282 OZ berie na vedomie 

 

Overovateľov zápisnice: Peter Korec, Ing. Pavol Skokan 

 

Schvaľuje:  

 

Návrhovú komisiu: Jana Grznárová, Ing. Tomáš Paúk 

 

Konštatuje, že: na rokovaní je prítomných 5 poslancov 

 

Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, 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.  

 

Program:  
 

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

návrhovej komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Plnenie programového rozpočtu obce k 30.06.2022 

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

opatrenia č. 7/2022 

5. Výročná spáva Obce Rišňovce za rok 2021  

6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021  

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 

8. Rôzne  

9. Záver  
 

Uznesením č. 283 OZ schvaľuje  

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                               Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 



K bodu 3. 

 

Plnenie programového rozpočtu obce k 30.06.2022 

 

    S plnením programového rozpočtu k 30.06.2022 oboznámila prítomných účtovníčka obce p. 

Hudáková. 

 

Uznesením č. 284 OZ berie na vedomie 

 

- Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2022. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0  
                     zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené.  

 

K bodu 4. 

 

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

7/2022 

 

   P. Hudáková oboznámila prítomných o rozpočtových opatreniach, ktorými sa upravuje 

rozpočet na rok 2022. 

 

Uznesením č. 285 OZ berie na vedomie  

 

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

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                                Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 286 OZ schvaľuje 

 

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

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5. 

 

Výročná správa Obce Rišňovce za rok 2021 

 

 Poslanci boli oboznámení s Výročnou správou obce Rišňovce za rok 2021. OZ berie na 

vedomie Výročnú správu obce Rišňovce za rok 2021. 



Uznesením č. 287 OZ berie na vedomie 

 

- Výročnú správu obce Rišňovce za rok 2021. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 6. 

 

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 

 

 

- Pani Hudáková informovala prítomných so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej 

závierky k 31.12.2021. Na základe poverenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek 

zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení 

neskorších predpisov obec Rišňovce konala v súlade s požiadavkami zákona 

o rozpočtových pravidlách.  

 

Uznesením č. 288 OZ berie na vedomie   

 

- Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

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 

  

 

      Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach prerokovalo návrh VZN č. 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. Ing. Pavol Skokan predniesol svoje 

pripomienky, predstavil ďalšie alternatívy nastavenia výšky príspevkov a simulované finančné 

dopady. K alternatívam prebehla diskusia, obecné zastupiteľstvo našlo zhodu na úprave výšky 

príspevkov. Keďže sa finálne dohodnuté výšky príspevkov líšia od pôvodného návrhu na 

úpravu, ktorý predložila p. Riaditeľka ZŠ s MŠ v Rišňovciach, výšku príspevkov za pobyt v MŠ 

na odsúhlasenú výšku. 

 

 



Článok 3, ods. 2) 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca vopred za čiastočnú 

úhradu výdavkov MŠ nasledovne: 

 

Výška príspevku v návrhu VZN: 

20,00 € mesačne počas školského roka za celodenný pobyt  

10,00 € mesačne počas školského roka za poldenný pobyt 

10,00 € mesačne za júl, august (prázdniny) 

 5,00 € mesačne za júl, august /prázdniny) za poldenný pobyt  

 

 

Schválená výška príspevku:  

 

20,00 € mesačne počas školského roka za celodenný pobyt  

12,00 € mesačne počas školského roka za poldenný pobyt 

20,00 € mesačne za júl, august (prázdniny) 

20,00 € mesačne za júl, august /prázdniny) za poldenný pobyt  

 

Článok 5., ods. 1) 

 

 

Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca vopred za čiastočnú úhradu 

výdavkov v ŠKD nasledovne: 

 

Výška príspevku v návrhu VZN: 

10,00 € mesačne počas školského roka 

  2,00 € mesačne za „rannú družinu“ 

 

Schválená výška príspevku:  

 

15,00 € mesačne počas školského roka 

  2,00 € mesačne za „rannú družinu“ 

 

 

Článok 5., ods. 2) 

 

Spôsob a termín úhrady v návrhu VZN: 

 

Za každý kalendárny mesiac: 10,00 € do 10. dňa príslušného mesiaca, alebo: 

- v mesiaci september:        za september až december, úhrada do 10.9. príslušného     

                                                kalendárneho roka v sume 40,00  €. 

- v mesiaci január:               za január až marec, úhrada do 10.1. príslušného kalendárneho  

                                          roka v sume 30,00 €. 

- v mesiaci apríl:                 za apríl až jún, úhrada do 10.4. príslušného kalendárneho roka  

                                          v sume 30,00 €. 

 

 



Schválený spôsob a termín úhrady: 

 

 Za každý kalendárny mesiac: 15,00 € do 10. dňa príslušného mesiaca, alebo: 

- v mesiaci september:        za september až december, úhrada do 10.9. príslušného     

                                                kalendárneho roka v sume 60,00  €. 

- v mesiaci január:               za január až marec, úhrada do 10.1. príslušného kalendárneho  

                                          roka v sume 45,00 €. 

- v mesiaci apríl:                 za apríl až jún, úhrada do 10.4. príslušného kalendárneho roka  

                                          v sume 45,00 €. 

 

VZN č. 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 nadobúda 

účinnosť 1.10.2022. 

 

 

Uznesením č. 289 OZ 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. 
 

 

Hlasovanie: za 5 poslancov Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                               Ing. Jana Žitňáková) 

     

                     proti: 0 poslancov  

                     zdržal sa:0  

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 8. 

 

Rôzne 

  

8.1. Jozef Margetin a manželka Margita sa zúčastnili zasadnutia OZ, nakoľko si už viac krát  

       podávali žiadosť o prevod pozemku, ktorý je vlastníctvom obce a ktorý obrábajú od r.  

      1979. Po schválení VZN č. v1/2021 je  potrebné, aby si menovaní podali žiadosť  

       o odkúpenie Obecného pozemku. 

    

8.2. Zasadnutia OZ sa zúčastnila p. Katrenčiaková so synom Richardom Katrenčiakom a p.  

       Vejčíková s p. Székelym, ktorí podali sťažnosť na p. Katrenčiakovú pre opakované 

        narušovanie susedských vzťahov a nočného pokoja v bytovke č. 702 a v blízkom okolí.  

        Starosta obce oboznámil prítomných s petíciou bytoviek č. 701 – 705, kde sa obyvatelia   

        sťažujú na správanie p. Katrenčiakovej a jej priateľa, ktorý býva u nej. Viackrát tam  

        bola privolaná hliadka OO PZ Veľké Zálužie. Ing. Žitňáková odporučila obidvom  

        stranám, aby našli spoločnú cestu a priestor aby v bytovke mohli spokojne bývať všetky  

        rodiny. P. Katrenčiakovej obecné zastupiteľstvo komunikovalo podmienku pre predĺženie  

        nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie, po splnení ktorej bude súhlasiť s predĺžením    

        nájomnej zmluvy. Podmienkou určenou zastupiteľstvom bolo, že priateľ p. Katrenčiakovej  

        sa z bytu odsťahuje. Nájomná zmluva bude predĺžená na 3 mesiace. 

 



Uznesením č. 290 OZ 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. 

  
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

8.3. Sociálna komisia prerokovala žiadosti o pridelenie nájomných obecných bytov a navrhuje  

       pridelenie nájomného obecného bytu podľa schváleného poradia uvedeným žiadateľom,   

       manželom Petrovi a Alexandre Talianovým na obdobie 6 mesiacov. 

Uznesením č. 291 OZ 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.  

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

8.4. Knihovníčka obce Mgr. Alena Šimorová predložila OZ na schválenie knižničný  

        a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Rišňovciach.  
 

Uznesením č. 292 OZ schvaľuje  

- Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Rišňovciach. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

8.5. Pani Helena Ziburová, kronikárka obce, predložila žiadosť o schválenie zápisov do obecnej  

       kroniky za rok 2020.  

 

Uznesením č. 293 OZ schvaľuje  

- zápisy do obecnej kroniky za rok 2020. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan,  

                                              Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

 

Uznesenie bolo schválené 
 



K bodu 9. 

Záver 

 

        Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 20:25 hod.  

ukončil.  

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                Mgr. Mário Machovec   

Overovatelia:  

Peter Korec                                                                    ____________________________ 

   

 

Ing. Pavol Skokan                                                         ____________________________ 


