
K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   
 

Uznesenie č. 80 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 12. novembra 2019 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

a) schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Danka Jánošíková, Ing. Jana Žitňáková 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Peter Korec, Ing. Tomáš Paúk 

c) konštatuje, že:  
na rokovaní OZ je prítomných 6 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 18.11.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Uznesenie č. 81  

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 12. novembra 2019 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom doplnený 

o jeden bod:  

Schválenie Knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice v Rišňovciach 

a Štatútu obecnej knižnice v Rišňovciach.  

 
V Rišňovciach, dňa 18.11.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3 

Schválenie knižničného a výpožičného poriadku obecnej knižnice v Rišňovciach a Štatútu 

obecnej knižnice v Rišňovciach 

 

Uznesenie č. 82 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 12. novembra 2019 

    



    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Rišňovciach 

 

V Rišňovciach, dňa 18.11.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 83  

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 12. novembra 2019 

     

     Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Štatút obecnej knižnice v Rišňovciach. 
 

V Rišňovciach, dňa 18.11.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 84  

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 12. novembra 2019 

     

     Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- členov revíznej komisie, ktorá vykoná revíziu knižničného fondu v Obecnej knižnici 

v Rišňovciach v zložení: predseda: Ing. Jana Žitňáková 

                                         člen:        Helena Ziburová 

                                         člen:        Rozália Beluchová 

 
                

V Rišňovciach, dňa 18.11.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4 

Schválenie VZN obce Rišňovce č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

obce 

 

Uznesenie č. 85 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 12. novembra 2019 

     



     Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- VZN obce Rišňovce č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.11.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5 

Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 3/2019 o podmienkach prenájmu obecných 

nájomných bytov v obci Rišňovce 

 

Uznesenie č. 86 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 12. novembra 2019 

     

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- VZN obce Rišňovce č. 3/2019 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov 

v obci Rišňovce. 
 

V Rišňovciach, dňa 18.11.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 
                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6 

Prerokovanie návrhu VZN č.4/2019 – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, 

údržby a opráv nájomných bytov obstaraných z dotácie na rozvoj bývania 

 

Uznesenie č. 87 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 12. novembra 2019 

     

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- VZN č. 4/2019 – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných 

bytov obstaraných z dotácie na rozvoj bývania. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.11.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 



K bodu 7 

Konsolidovaná výročná správa obce Rišňovce za rok 2018 

 

Uznesenie č. 88 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 12. novembra 2019 

     

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- Konsolidovanú výročnú správu Obce Rišňovce za rok 2018. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.11.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8 

Správa audítora z IÚZ a KÚZ za rok 2018 

 

Uznesenie č. 89 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 12. novembra 2019 

     

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 
 

- Správu audítora z IÚZ a KÚZ za rok 2018. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.11.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

K bodu 9 

Schválenie Rokovacieho poriadku obce Rišňovce 

 

Uznesenie č. 90 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 12. novembra 2019 

     

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

- Rokovací poriadok obce Rišňovce. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.11.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 



K bodu 10 

Rôzne 

 

 

Uznesenie č. 91 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 12. novembra 2019 

     

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Nákup EKG prístroja a Resuscitačného setu na vybavenie ambulancie pre dospelých 

v Rišňovciach. 
 

V Rišňovciach, dňa 18.11.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 92 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 12. novembra 2019 

     

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 
 

zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo vlastníctve obce 

Rišňovce, k. ú. Rišňovce, okres Nitra. Trvale užívaná časť – cca ½ výmery – pozemku registra 

„C“ KN, parcela č. 1176/1 v celkovej výmere 756 m², záhrada v prospech P. Jozefa Margetina, 

rod. Margetin, nar. 03.03.1954 a manželky Margity Margetinovej, rod. Šimorová, nar. 

12.03.1956, obaja bytom Rišňovce 74, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, 

že dotknutý pozemok je pre obec Rišňovce neupotrebiteľný, nakoľko tvorí neoddeliteľnú 

súčasť ich domu a záhrady. Odkúpením dotknutej časti pozemku, pri rešpektovaní existujúcich 

oplotení a zastavanej plochy si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok pozemku.  

 
V Rišňovciach, dňa 18.11.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Uznesenie č. 93 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 12. novembra 2019 

     

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 
 

berie na vedomie 

 

- uzatváranie nájomných zmlúv za nebytové priestory v obecných budovách. 

V Rišňovciach, dňa 18.11.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


