
Zápisnica  

z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE  

 konaného dňa 02. apríla 2019 

 

 

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. Ladislav Lauro – HK obce 

 

Verejnosť: prítomná 

 

Program:  

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Rôzne 

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 v dobe začatia zasadnutia prítomných 5 

zo 7 poslancov a 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. Zasadnutie bolo nahrávané, nahrávka je dostupná 

na obecnom úrade. O 17,45 hod. sa dostavili na zasadnutie aj poslanci Ing. Tomáš Paúk a Ing. 

Pavol Skokan. Takže zasadnutia sa zúčastnilo všetkých 7 poslancov. 

 

Uznesením č. 36 OZ berie na vedomie 

 

Overovateľov zápisnice: Ing. Jana Žitňáková, Jana Grznárová 

Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

Schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Peter Korec, Danka Jánošíková, Andrej Jurena 

Konštatuje, že: na rokovaní je prítomných 5 poslancov. 

 
Hlasovanie: za 5 poslancov ( Jana Grznárová, Danka Jánošíková, Andrej Jurena, Peter Korec, 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 OZ. 

Program:  

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

komisie, kontrola uznesení 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Rôzne 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

Uznesením č. 37 OZ schvaľuje  

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom. 

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

                     proti: 0 

                     zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

   

K bodu 3. 

Rôzne 

 

- Zasadnutia sa zúčastnili manželia Pavlíkoví a pán Jozef Fazika. Menovaní si podali na 

obec žiadosť o preloženie kanála z ich pozemku na obecný pozemok. Kanál je 

vybudovaný na ich pozemku už viac rokov. Po búrkach a väčších dažďoch ho musia 

čistiť. Preto žiadajú o preloženie kanála. O probléme diskutovali spolu s členmi 

stavebnej komisie, nie je jednoduché tento problém vyriešiť. Stavebná komisia 

opätovne miestnym zisťovaním znova posúdi situáciu. Je potrebné nájsť prijateľné 

riešenie k spokojnosti všetkých zainteresovaných. Na najbližšie zasadnutie OZ budú 

pozvaní aj majitelia susedných pozemkov, aby sa vyjadrili k tejto problematike. 

- Manželia Vaškoví si podali na obec žiadosť o povolenie inštalácie prístrešku nad 

balkón, aby im nepadali rôzne nečistoty na balkón. HK obce odpovedal na ich žiadosť, 

že obec nemôže robiť nijaký zásah na bytovkách, ani dať súhlas žiadateľom. Bytovky 

sú postavené z príspevku ŠFRB, zásah by sa mohol robiť iba s ich súhlasom. Obec dá 

dotaz na ŠFRB emailom alebo písomne poštou, či sa môže robiť nejaký zásah na 

bytovkách.  

- Na obec boli podané ďalšie žiadosti o odpredaj pozemkov, p. Ľubomír Eliaš a p. Jozef 

Nikodém. Žiadosti boli odstúpené stavebnej komisii na preskúmanie. Na najbližšom 

zasadnutí OZ podajú informáciu.   

- P. Peter Korec sa informoval, či by nebolo možné urobiť poriadok v parkovaní na 

parkovisku pri COOP Jednota, lebo na ňom parkuje veľa áut a nie je možný prechod na 

hlavnú cestu, prípadne o odstránení zákazových dopravných značiek. 

- Ing. Tomáš Paúk zistil, že je možnosť podať si žiadosť o bezplatný internet v obci pre 

verejnosť. Obec podá žiadosť o registráciu, poverený Andrej Jurena.     

- Ing. Jana Žitňáková predložila OZ návrh na vydávanie obecných novín. Obec by mohla 

vydávať občasník, ktorý by sa dal všetkým občanom do schránok. Je potrebné zriadiť 

redakčnú radu, členov, ktorí by boli ochotní do novín písať príspevky a obec by ich 

vydávala. HK pripomienkoval, že každé takéto periodikum musí byť riadne 

zaregistrované. Uvedený návrh sa posúva na ďalšie zastupiteľstvo. V tomto roku sa 



urobilo už viac kultúrnych akcií, Ing. Žitňáková navrhla, aby sa zbierali plagáty 

z kultúrnych podujatí a po nejakom čase by sa urobila výstava týchto plagátov, prípadne 

by sa použili ako príloha do obecnej kroniky.  

- Priestory nového zdravotného strediska zatiaľ nie sú využité. Na poschodí v budove sú 

priestory, ktoré by bolo treba prenajať.  Musí sa však vyhlásiť verejno-obchodná súťaž 

na ich prenájom. Je však potrebné pozrieť zmluvu s Enviromentálnym fondom, na aký 

účel je budova postavená, či je vôbec možné ju prenajať. 

- Dňa 04.04.2019 sa o 15,00 hodine uskutoční slávnostné odovzdanie auta Tatra 815 

Dobrovoľnému hasičskému zboru v Rišňovciach. 

- V dňoch 06.04. až 08.04.2019 sa v Klube dôchodcov uskutoční Výstava s tematikou 

Veľká noc na dedine, výstava klobúkov a predajná akcia. 

- Na deň 13.04.2019 je plánovaná brigáda na upratovanie židovského cintorína 

v Rišňovciach. Všetky oznamy sú v dostatočnom časovom intervale vyvesené na 

webovej stránke obce. 

- P. Alžbeta Froncová, Rišňovce 465 požiadala obec o peňažný príspevok. Menovaná je 

umiestnená v domove sociálnych služieb. Obec príspevky neposkytuje, iba ak by o to 

požiadala občan, ktorý žije sám a nemá žiadnych príbuzných. 

 

K bodu 5. 

Záver  

 

    Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie o 19,05 hod. 

ukončil. 

  

 

Zapísala: 

Ružena Jamborová                                                        ____________________________ 

 

               

                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                 Mgr. Mário Machovec   
 

 

 

Overovatelia:  

Ing. Jana Žitňáková                                                      ______________________________ 

 

Jana Grznárová                                                            ______________________________ 
 

 


