
UZNESENIA  
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE 

zo dňa 11. novembra 2022 

 
 

Uznesenie č. 1/2022  
z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce RIŠŇOVCE 

zo dňa 11. novembra 2022 
 

K bodu1.a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  

schvaľuje: 
 

a) overovateľov zápisnice: Ing. Janu Žitňákovú; doc. Ing. Patrika Rovného, PhD. 
b) zapisovateľa: Mgr. Alenu Šimorovú  

 
 
V Rišňovciach, dňa 14.11.2022     Mgr. Mário Machovec, starosta obce 
________________________________________________________________________ 
 
 

Uznesenie č. 2/2022  
z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce RIŠŇOVCE 

zo dňa 11. novembra 2022 
 
K bodu 1.b) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  

A. berie na vedomie 
 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. vystúpenie novozvoleného starostu  

 
B. konštatuje, že 

 
1. novozvolený starosta obce Mgr. Mário Machovec, zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 



2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva:  
Ľuboš ANTALA 
Miroslav JURAN 
doc. Ing. Patrik ROVNÝ, PhD. 
Ing. Pavol SKOKAN  
Vladimír VIŠŇOVSKÝ 
Filip ZÁHONČÍK 
Ing. Jana ŽITŃÁKOVÁ 
 

Vladimír Višňovský bol ospravedlnený, zloží sľub na prvom zasadnutí, ktorého sa zúčastní. 
 
V Rišňovciach, dňa 14.11.2022     Mgr. Mário Machovec, starosta  

 
 

Uznesenie č. 3/2022  
z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce RIŠŇOVCE 

zo dňa 11. novembra 2022 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  

schvaľuje: 
 
navrhnutý program zasadnutia OZ 
 
 
V Rišňovciach, dňa 14.11.2022     Mgr. Mário Machovec, starosta obce 
________________________________________________________________________ 
 

 
Uznesenie č. 4/2022 

 z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce RIŠŇOVCE 
zo dňa 11. novembra 2022 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  

poveruje: 
 

a) poslanca obecného zastupiteľstva doc. Ing. Patrika Rovného, PhD., ktorý bude 
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 
12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  



b) poslankyňu obecného zastupiteľstva Ing. Janu Žitňákovú, ktorá bude poverená 
výkonom kompetencií zástupcu starostu Obce Rišňovce. 

 
 
V Rišňovciach, dňa 11.11.2022     Mgr. Mário Machovec, starosta obce 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Uznesenie č. 5/2022  
z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce RIŠŇOVCE 

zo dňa 11. novembra 2022 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  

A. zriaďuje: 
 

1. Komisiu sociálnej a zdravotnej starostlivosti  
2. Komisiu stavebnú a životného prostredia  
3. Kultúrnu komisiu  
4. Športovú a školskú komisiu  
5. Komisiu finančnú a pre kontrolu správy majetku obce 
6. Komisiu pre kontrolu verejného záujmu 

 
B. schvaľuje: 
 
predsedu a členov jednotlivých komisií: 

 
 Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti 

a) predseda – Ing. Jana Žitňáková 
b) členovia – Mgr. Adriana Moravčíková; Iveta Jamborová; Danka Jánošíková; 

Jarmila Novosadová  
 Komisia stavebná a životného prostredia  

a)  predseda - Miroslav Juran  
b) členovia – Ing. Tomáš Paúk; PaedDr. Patrik Bosák; Ing. Slavka Jankovičová; 

Vladimír Višňovský 

 Kultúrna komisia 
a) predseda - doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.  
b) členovia - Andrea Panšulovie; Mgr. Alena Šimorová 

 Športová  a školská komisia 
a) predseda – Ľuboš Antala 
b) členovia -  Mgr. Eva Hrašková; Stanislava Ondrejíčková; Ing. Lenka Bílená; 

Filip Záhončík 

 Komisia finančná a pre kontrolu správy majetku obce 



a) predseda – Ing. Pavol Skokan 
b) členovia - doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.; Ing. Jana Žitňáková; Anna Hudáková 
c) Prizývajúci k jednaniam – Ing. Ivan Daniš 

 Komisia pre kontrolu verejného záujmu 
a) predseda – Vladimír Višňovský 
b) členovia - Miroslav Juran; Ľuboš Antala 

 
 
V Rišňovciach, dňa 11.11.2022     Mgr. Mário Machovec, starosta obce 
_________________________________________________________________________ 

  
 

Uznesenie č. 6/2022  
z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce RIŠŇOVCE 

zo dňa 11. novembra 2022 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  

schvaľuje: 
 
podľa zákona č. 320/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu obce Rišňovce vo výške 
2 665,00 €:  
- priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve v predchádzajúcom roku 2021 (vo 
výške 1211,00 €) 
- koeficient podľa počtu obyvateľov v obci – 2,20 násobok  
 
 
 
V Rišňovciach, dňa 11.11.2022     Mgr. Mário Machovec, starosta obce 
_________________________________________________________________________ 

 
 

Uznesenie č. 7/2022  
z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce RIŠŇOVCE 

zo dňa 11. novembra 2022 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  

Poveruje: 
 
A. sobášiacich poslancov: Ing. Jana Žitňáková, Ľuboš Antala 



B. určuje dni na sobáše: piatok a sobota.  
 
 
V Rišňovciach, dňa 11.11.2022     Mgr. Mário Machovec, starosta obce 
_________________________________________________________________________ 

 
 

Uznesenie č. 8/2022  
z ustanovujúceho zasadnutia OZ obce RIŠŇOVCE 

zo dňa 11. novembra 2022 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  

poveruje: 
 
hlavného kontrolóra vykonať bezodkladne kontrolu dodržiavania VZN č. 2/2014 z  22.10.2014 
o Vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Rišňovce a jeho prílohy, kontrolované 
obdobie od 1.10.2018 do 30.11.2022. 
Zároveň hlavný kontrolór v správe o výsledku kontroly: 

- vyjadrí svoje stanovisko k záväznosti dokumentu ÚZEMNÝ PLÁN OBCE, ČASŤ 2.18. 
REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA, ktorý je zverejnený na stránke obce v časti 
územný plán vo formáte PDF s názvom súboru 4. regulatívy – VZN 

- vyjadrí svoje stanovisko k tomu, či tento document je alebo nie je prílohou, ktorá je 
spomínaná v článku číslo 2 predmetného VZN a má definovať záväznú časť 
územného plánu obce. 

V prípade, že predmetné VZN bolo schválené s inou prílohou, ktorá na stránke obce nie je 
zverejnená, hlavný kontrolór predloží obecnému zastupiteľstvu spolu so správou o výsledku 
kontroly dodržiavania predmetného VZN aj správnu prílohu k VZN. Hlavný kontrolór sa 
zároveň vyjadrí aj k možnej príčine nesplnenia povinnosti zverejňovať na webovom sidle 
schválené dokumenty úplne. 
Hlavný kontrolór predloží správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na 
jeho najbližšom zasadnutí po ukončení kontroly, najneskôr do 3 mesiacov. 
 
 
 
V Rišňovciach, dňa 14.11.2022     Mgr. Mário Machovec, starosta obce 
_________________________________________________________________________ 


