
Zápisnica  

 z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE,  

 konaného dňa 29. júla 2021 

 

 

Prítomní: Starosta obce: Mgr. Mário Machovec 

                  Poslanci: 6/7:  Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec,  

                                          Ing. Tomáš Paúk, Ing. Pavol Skokan 

 

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

 

Neprítomná: Ing. Jana Žitňáková, poslankyňa 

 

Verejnosť: prítomná 

 

Program:  

 

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

návrhovej komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Výročná správa obce Rišňovce za rok 2020 

4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.06.2021 

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

II. štvrťrok 2021. 

6. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 

7. Ankety - vyhodnotenie 

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 6 poslancov. Poslankyňa Ing. 

Jana Žitňáková sa zasadnutia nezúčastnila, bola ospravedlnená. 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, prečítal program zasadnutia 

OZ. HK Ing. Ivan Daniš mal pripomienku k programu. Navrhol bod č. 4 vypustiť a upraviť bod 

č. 6. OZ súhlasí s úpravou programu. Starosta skontroloval uznesenia z predchádzajúceho 

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

 

Uznesením č. 207 OZ berie na vedomie 

Overovateľov zápisnice: Danka Jánošíková, Andrej Jurena 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Ing. Tomáš Paúk, Jana Grznárová  

Konštatuje, že: na rokovaní je prítomných 6 poslancov 



Hlasovanie: za 6 poslancov (Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                               Ing. Pavol Skokan) 

                     proti: 0  
                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 2. 

 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

     Starosta obce predložil upravený program rokovania na schválenie, bod č. 4 vypustený a bod 

č. 6 upravený.  

Program:  

 

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

návrhovej komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Výročná správa obce Rišňovce za rok 2020 

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

II. štvrťrok 2021 

5. Správy o výsledku kontroly 

6. Ankety - vyhodnotenie 

7. Rôzne  

8. Záver  
 

Uznesením č. 208 OZ schvaľuje  

 

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

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

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                               Ing. Pavol Skokan) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3. 

Výročná správa obce Rišňovce za rok 2020  

 

   Poslanci boli oboznámení s Výročnou správou obce Rišňovce za rok 2020. Správu 

pripomienkovala poslankyňa p. Jana Grznárová. OZ berie na vedomie Výročnú správu obce 

Rišňovce za rok 2020 s pripomienkami, ktoré budú do správy zapracované. 

 

Uznesením č. 209 OZ berie na vedomie 

 

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

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                               Ing. Pavol Skokan) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

Uznesenie bolo schválené. 



K bodu 4. 

 

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

II. štvrťrok 2021 

 

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

rozpočet na rok 2021. 

 

Uznesením č. 210 OZ 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 . 

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                               Ing. Pavol Skokan) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5. 

 

Správy o výsledku kontroly 

 

- HK obce Ing. Ivan Daniš podrobne informoval prítomných s výsledkom kontroly 

dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za roky 2018 – 

2019, forma evidencie, usmernenia a vyriešenia podaní. Po kontrole sa odporúča prijať 

nasledovné opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 

 

1. Vytvoriť Smernicu Obce Rišňovce o poskytovaní informácií. 

2. Zosúladiť so zákonom a aktualizovať postupy zverejňovania objednávok a faktúr. 

3. Aktualizovať webovú stránku obce v zmysle odporúčaní. 

4. Viesť evidenciu žiadostí, ale aj vydaných rozhodnutí tak, aby poskytovala údaje 

potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžadovaných 

informáciách. 

5. Centralizovať agendu evidovania a vybavovania žiadostí u jedného zodpovedného 

zamestnanca. 

 

     Starosta obce navrhol poslancom naplánovať si pracovné stretnutie, na ktorom prehodnotia 

a doplnia štruktúru webovej stránky obce. Termín kontroly webovej stránky je 30.06.2022. 

 

    Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach   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   

 

Uznesením č. 211 OZ   

 

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

 

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

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

 



Hlasovanie: za 6 poslancov (Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                               Ing. Pavol Skokan) 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- HK obce Ing. Ivan Daniš vykonal kontrolu aktuálnej právnej úpravy na pohrebiskách, 

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

2019. Po kontrole sa odporúča prijať nasledovné opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 

 

1. Zosúladiť Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce s platnou legislatívou. 

2. Preverenie platnosti schválenia Prevádzkového poriadku RÚVZ. 

3. V prípade potreby pripraviť VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce. 

4. Aktualizovať cenník služieb pohrebísk.  
 

    Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach   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. 
 

Uznesením č. 212 OZ 

 

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

 

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

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

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                               Ing. Pavol Skokan) 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- HK obce Ing. Ivan Daniš vykonal kontrolu 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, r. 2019 a priebežný vývoj za r. 

2020. Po kontrole sa odporúča prijať nasledovné opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 

 

1. Dodatkovať zmluvu o prevádzkovaní vodovodu. 

2. Dodatkovať s každým odberateľom Zmluvu o dodávke služieb, kde by bolo prísne 

uvedené aký druh vody sa smie púšťať do kanalizácie a vypracovať pre nových 

odberateľov nový typ zmluvy. 

3. Dodatkovať a vypracovať nové obchodné podmienky a dať ich podpísať 

odberateľom služby. 

4. V prípade nepodpísania dodatkov o druhu vypúšťanej vody do verejnej kanalizácie 

a kontroly pracovníkmi prevádzkovateľa, ktorí  sú oprávnení ku kontrole pristúpiť 

k iným spôsobom preukázania nesplnenia podmienky odvádzania iba splaškových 

vôd do verejnej kanalizácie a zavedenie v týchto prípadoch zrážkový poplatok.   

 

     Obchodné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzaním odpadových vôd 

verejnou kanalizáciou posúdi JUDr. Motyčka, či sú v súlade so zákonom. 



     Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach   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. 

 

Uznesením č. 213 OZ 

 

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

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.   

 
Hlasovanie: za 6 poslancov (Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                               Ing. Pavol Skokan) 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6. 

 

Ankety – vyhodnotenie 

 

     Poslanec Andrej Jurena informoval prítomných o ukončení ankety: 

 

Kosiť/Nekosiť na cintoríne? 

 

Prajete si, aby sa na cintoríne kosilo medzi hrobmi? 

 

Počet odpovedí: 216, z toho:  

- Určite áno, ( som ochotný si priplatiť ) 171 

- Určite nie, ( hroby sú ofŕkané od trávy ) 45 

 

Čo si prajete, aby sme ako prvé vybudovali / opravili ? 

 

     Občania poslali rôzne námety. Uvádzame vyhodnotenie prvých päť, ktoré mali najvyšší 

počet hlasov: 

 

1. Dom smútku + WC na cintoríne – 66 hlasov  

2. Chodníky/dobudovanie chodníkov – 30 hlasov 

3. Rozhlas/Opraviť rozhlas aby tak nevrieskal a nerezonoval – 23 hlasov 

4. Stará škôlka – 22 hlasov 

5. Opraviť cesty/výtlky, (kde sú najhoršie jamy a cesta v Hornej dedine – horná ulica, cesta 

pri múzeu, cesta pri garáži, smer priemysel) – 12 hlasov. 

 

K bodu 7. 

 

Rôzne 

 

a) Zasadnutia OZ sa zúčastnila P. Vlčková, ktorá má záujem odpredať časť svojej záhrady 

ako stavebný pozemok. Záujemcovia o stavebné povolenie žiadali Železnice SR 

o vyjadrenie k stavebnému povoleniu. ŽSR žiadosť zamietli s tým, že nie je tam možná 



výstavba, nakoľko majú Investičný zámer elektrifikácie a prekládky trate a je plánovaná 

výstavba nadjazdu nad železničnou traťou. Obec si vyžiada od ŽSR dokumenty a všetky 

podklady na elektrifikáciu trate, aby mohla zaujať stanovisko. 

 

b) P. Peter Tehlár má záujem o prenájom priestorov na prevádzku. Je potrebné podať si 

písomú žiadosť o prenájom.      

 

c) Ing. Jana Žitňáková, (príchod na zasadnutie o 20:00 hod. ) predložila žiadosti 

o predĺženie nájomných zmlúv na nájomné obecné byty. 

 

Uznesením č. 214 OZ schvaľuje 

 

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

Görögovi. 

 
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. 215 OZ schvaľuje  

 

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

Kulichovi. 
 
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. 

 

d) OZ opätovne prerokovalo zápisy do obecnej kroniky, roky 2016 – 2018. 

 

Uznesením č. 216 schvaľuje 

 

- Zápisy do obecnej kroniky za roky 2016 – 2018. 
 

Hlasovanie: za 7 poslancov (Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk,  

                                               Ing. Pavol Skokan, Jana Žitňáková) 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené.  
 

e) Knihovníčka Obecnej knižnice p. Helena Ziburová predložila Zoznam kníh 

navrhnutých na vyradenie. Spolu vyradených 29 kníh. Ide o knihy duplicitné, 

multiplicitné, zastaralé a veľmi poškodené.  

 

Uznesením č. 217 schvaľuje 

 

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

multiplicitné, zastaralé a veľmi poškodené. 



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 8. 

 

Záver 

 

    Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 21,00 hod. 

ukončil. 

 

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   

 

Overovatelia:  

Danka Jánošíková                                                         ____________________________ 

   

 

Andrej Jurena                                                               ____________________________ 

 

 


