
Zápisnica  

 z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE,  

 konaného dňa 09. decembra 2021 

 

 

 

Prítomní: Starosta obce: Mgr. Mário Machovec 

                  Poslanci: 5/7:  Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Pavol Skokan,  

                                          Ing. Jana Žitňáková 

 

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

 

Neprítomná: Danka Jánošíková, poslankyňa, Ing. Tomáš Paúk, poslanec 

 

Verejnosť: neprítomná 

 

 

Program:  

 

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

návrhovej komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

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  

4. Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie Záujmové združenie Rišňovce 

k 31.12.2021 

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

hlavného kontrolóra 

6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 14/2021 

7. Schválenie inventarizačnej komisie 

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 Ing. Tomáš Paúk 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, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie, prečítal program 

zasadnutia OZ. Navrhol doplniť program o jeden bod, bod č. 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. 

Starosta skontroloval uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, boli splnené. Zasadnutie bolo 

nahrávané, nahrávka je dostupná na obecnom úrade. 



Uznesením č. 226 OZ berie na vedomie 

 

Overovateľov zápisnice: Andrej Jurena, Peter Korec 

 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Jana Grznárová, Ing. Pavol Skokan 

 

Konštatuje, že: na rokovaní je prítomných 5 poslancov 

 

Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, 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 doplnený o jeden bod na schválenie.  

 

Program:  

 

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

návrhovej komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

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  

4. Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie Záujmové združenie Rišňovce 

k 31.12.2021 

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

hlavného kontrolóra 

6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 14/2021 

7. Schválenie inventarizačnej komisie 

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 

9. Rôzne  

10. Záver  

 

Uznesením č. 227 OZ schvaľuje  

 

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

bod. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 



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  

 

 

        Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach prerokovalo VZN č. 2/2021 o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka 

školského zariadenia. 

 

Uznesením č. 228 OZ schvaľuje 

 

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

dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia. 

  
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 4. 

 

Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie Záujmové združenie Rišňovce k 31.12.2021 

 

     P. Hudáková na odporučenie audítorky predložila návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie 

Záujmové združenie Rišňovce ku dňu 31.12.2021, keďže nevykonáva žiadnu činnosť. 

 

Uznesením č. 229 OZ schvaľuje 

 

- Zrušenie rozpočtovej organizácie Záujmové združenie Rišňovce ku dňu 31.12.2021. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5. 

 

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

kontrolóra 

 

 

    Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach prerokovalo Návrh viacročného rozpočtu Obce 

Rišňovce na roky 2022 – 2024. Stanovisko predniesol Hlavný kontrolór. 

 

    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  

 



Uznesením č. 230 OZ 

 

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 0 

 

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  

 

K bodu 6. 

 

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 14/2021 

 

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

rozpočet na rok 2021. 

 

 

Uznesením č. 231 OZ berie na vedomie  

 

- Rozpočtové opatrenie č. 11/2021, 12/2021 a 13/2021, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 

2021. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesením č. 232 OZ schvaľuje 

 

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

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 7. 

 

Schválenie inventarizačnej komisie 

 

   P. Hudáková oznámila poslancom, že nie je potrebné v tomto roku robiť fyzickú 

inventarizáciu, bude urobená iba dokladová inventarizácie. 

 

 



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 

 

- Poslanci OZ boli oboznámení so Správou nezávislého audítora z auditu konsolidovanej 

a účtovnej závierky a so Správou k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych 

predpisov k 31.12.2020 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce. 

  

Uznesením č. 233 OZ 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. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa:0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 9. 

 

Rôzne 

 

- P. Ziburová prostredníctvom starostu obce predložila návrh Cenníka za služby knižnice 

platný od 01.01.2022. 

 

Uznesením č. 234 OZ schvaľuje 

 

- Cenník za služby knižnice platný od 01.01.2022. 

   
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                      proti: 0  

                      zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- Poslanci OZ schválili starostovi obce Mgr. Máriovi Machovcovi za jeho celoročnú prácu  

      odmenu vo výške mesačného funkčného platu. 

 

Uznesením č. 235 OZ schvaľuje  

 

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

funkčného platu. 
 
Hlasovanie: za 5 poslancov (Jana Grznárová, Andrej Jurena, Peter Korec, Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková) 

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

- Starosta obce navrhol termíny zasadnutí OZ v roku 2022: 

 



   10.02., 21.04., 16.06., 11.08. a 13.10., termíny môžu byť zmenené podľa aktuálnej  

    situácie. 

- Starosta obce informoval prítomných, že sa pripravuje nový prevádzkový poriadok na 

cintoríny. 

 

K bodu 10. 

 

Záver 

 

        Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial príjemné prežitie 

Vianočných sviatkov a všetko dobré v Novom roku 2022 a rokovanie o 20.20 hod. ukončil. 

 

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   

 

Overovatelia:  

Andrej Jurena                                                                ____________________________ 

   

 

Peter Korec                                                                    ____________________________ 

 

 


