
Zápisnica  

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE  

 konaného dňa 20. mája 2020 

 

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: Ing. Ivan Daniš, HK obce, Anna Hudáková, pracovníčka obce, predseda DHZ  

                           v Rišňovciach p. Jozef Rehuš a p. Jozef Androvič                           

 

Neprítomný:   

 

Verejnosť: prítomná 

 

Program:  

 

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Rôzne 

- informácia starostu obce o návrhu mimosúdnej dohody s Vodohospodárskymi 

stavbami Bratislava 

- informácia starostu k dotácii na výstavbu Materskej školy  

4. Diskusia 

5. 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. 

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. Na zasadnutí sa predkladá na schválenie  Rozpočtové opatrenie č. 

4/2020, preto je potrebné doplniť program zasadnutia o tento jeden bod. OZ súhlasí 

s doplnením programu o tento jeden bod. Starosta skontroloval uznesenia z predchádzajúceho 

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

 

 

Uznesením č. 128 OZ berie na vedomie 

Overovateľov zápisnice: Peter Korec, Ing. Pavol Skokan 

Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Ing. Tomáš Paúk, Andrej Jurena 

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 doplnený o jeden bod, Schválenie 

rozpočtového opatrenia č. 4/2020.  

 

Program:  

 

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 4/2020 

4. Rôzne 

- Informácia starostu obce o návrhu mimosúdnej dohody s Vodohospodárskymi 

stavbami Bratislava 

- Informácia starostu k dotácii na výstavbu Materskej školy 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

Uznesením č. 129 OZ schvaľuje  

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom doplnený o jeden 

bod, Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 4/2020.  

 
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. 

 

Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 4/2020 

 

    P. Hudáková oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami, ktorými sa upravuje 

rozpočet na rok 2020. 

 

Uznesením č. 130 OZ berie na vedomie 

 

- Rozpočtové opatrenia č. 1/2020, 2/2020 a 3/2020, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2020  

 
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. 



Uznesením č. 131 OZ schvaľuje 

 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 4/2020, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2020. 
 

 

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 4. 

 

Rôzne 

 

   

- HK obce Ing. Ivan Daniš navrhol poslancom rozšírenie informovanosti o príjmoch 

a výdavkoch, takže budú informovaní  každý štvrťrok o príjmoch a výdavkoch. Ďalej 

taktiež informoval o možnosti úveru z Uni credit banky, kde ponúkajú výhodnejšie úroky. 

Zatiaľ nie je rozhodnuté, z ktorej banky obec úver zoberie.  

- P. Jozef Rehuš, predseda DHZ v Rišňovciach poďakoval všetkým, ktorí pomáhali pri 

vydaní publikácie pri príležitosti 95. výročia založenia DHZ v Rišňovciach. 

- Pán Pavel Látečka informoval poslancov o prácach pri výstavbe rodinných domov a o jeho 

návrhu po dobudovaní a skolaudovaní komunikácie a in inžinierskych sietí k týmto domom 

tak, ako bude konštrukčne a kvalitatívne špecifikované v zmluve o budúcej zmluve s Obcou 

Rišňovce, odovzdať ich do majetku Obce na základe zmluvy o budúcej zmluve. Doručí 

žiadosť a doplní potrebnú dokumentáciu. 

- Starosta obce Mgr. Mário Machovec informoval poslancov, že dňa 26.05.2020 sa uskutoční 

prvé kolaudačné stretnutie na skolaudovanie Tribúny a šatní.  

- Taktiež informoval o mimosúdnej dohode s Vodohospodárskymi stavbami, kde nám 

vyplatia sumu 40.050,- € a 10.000,- € pri zistených závadách.  

- MV SR schválilo obci dotáciu 30.000,- € na výstavbu Požiarnej zbrojnice. 

- Ďalšia schválená dotácia 2.900,- € je na výstavbu dopravného ihriska v areály ZŠ s MŠ.  

- V budúcom školskom roku sa počíta s vyšším počtom žiakov v ZŠ, preto sa chystajú  

priestory pre vytvorenie väčšieho počtu tried.    

- Pre hydrogeologický prieskum studne pri CO sa musí vybudovať nová elektrická prípojka, 

rokuje sa so ZSE.   

- P. Korec sa informoval o projekte výsadby stromov v obci. Projekt je v súčasnej dobe 

pozastavený, lebo nie sú k dispozícii sadenice, ktoré sa dovážali z cudziny.  

- Ing. Žitňáková sa informovala o kosení na cintorínoch medzi hrobmi. Obec uverejní pre 

občanov anketu, či sa bude kosiť medzi hrobmi alebo nie. Občania, ktorí budú mať záujem 

o kosenie medzi hrobmi uzatvoria s obcou zmluvu a kosenie im bude spoplatnené. 

- HK obce Ing. Daniš navrhol zvýšenie nájomného za hrobové miesta, t. j. ročného poplatku.  

 

 

 

 

 

 



K bodu 6. 

Záver 

 

    Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 19:30 hod. 

ukončil. 

  

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   

Overovatelia:  

Peter Korec                                                                  ______________________________ 

   

 

Ing. Pavol Skokan                                                         _____________________________ 

 
 

 
 

 

     
 


