
K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   

 

 

Uznesenie č. 160 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. decembra 2020 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

 

a) schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Ing. Jana Žitňáková, Ing. Tomáš Paúk 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Peter Korec, Ing. Pavol Skokan 

            Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

c) konštatuje, že:  

na rokovaní OZ je prítomných 6 poslancov 

 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 161  

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. decembra 2020 

 

 

    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. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



K bodu 3. 

Schválenie VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  

 

 

Uznesenie č. 162  

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. decembra 2020 

     

 

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

zriadení v z. n. p.   

 

schvaľuje 

 

.- VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na  

    dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia. 

 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 4. 

Návrh viacročného rozpočtu obce Rišňovce na roky 2021 - 2023 

 

 

Uznesenie č. 163 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. decembra 2020 

 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce 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 

2021 – 2023 

 

a/  s c h v a ľ u j e    

     Rozpočet Obce Rišňovce na rok 2021 podľa priloženého návrhu 

 

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

     Rozpočet obce Rišňovce na roky 2022 – 2023 

 

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

     Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023  

     a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 



K bodu 5. 

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 14/2020 

 

 

Uznesenie č. 164  

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. decembra 2020 

    

 

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

zriadení v z. n. p.   

 

berie na vedomie 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 13/2020, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2020. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 165  

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. decembra 2020 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 14/2020, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2020. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

K bodu 6. 

Rôzne 
 

Uznesenie č. 166  

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. decembra 2020 

 

 

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

zriadení v z. n. p.   

 

zamieta 

 

- Žiadosť o prevod zvyšnej časti pozemku parcely číslo 1176/1 pána Slavomíra Záhorského 

a manželky Márie Záhorskej, rod. Margetinová, obaja bytom Rišňovce č. 59, 951 21 



Rišňovce zo dňa 05.08.2020, nakoľko žiadatelia žiadajú o prevod, pričom podľa platnej 

legislatívy obec nemôže svoj majetok previesť, iba odpredať. OZ obce Rišňovce odporúča, 

aby si žiadatelia podali žiadosť o odkúpenie časti pozemku 1176/1 a 1176/2, ktorý 

v žiadosti uvedený nebol, ale jeho časť tiež užívajú, pričom je vo vlastníctve obce. 

  
V Rišňovciach, dňa 18.12.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 167  

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. decembra 2020 

 

 

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

zriadení v z. n. p.    

 

zamieta 

 

- Žiadosť Ing. Petra Gabalca, bytom Pšeničná 9a, Bernolákovo, 900 27 zo dňa 04.09.2020 

o odkúpenie časti obecného pozemku parcela registra „C“ KN, parc. č. 1133/2 KÚ Rišňovce 

o výmere cca 17 m². Dôvodom je, že daný pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti miestnej 

komunikácie alebo tvorí aj jej časť. V prípade budovania chodníkov, rozširovania miestnej 

komunikácie alebo plánovaného budovania optickej siete je pre obec dôležité byť 

vlastníkom tohto pozemku. Nie je preto v záujme obce daný pozemok ani jeho časti 

odpredávať. OZ Rišňovce odporúča žiadateľovi podať žiadosť o vybudovanie inžinierskych 

sietí na obecnom pozemku, ktorej bude následne vyhovené. Rovnako v prípade potreby je 

potrebné si podať žiadosť na rozkopávku miestnej komunikácie. 

  
V Rišňovciach, dňa 18.12.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 168 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. decembra 2020 

     

 

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

zriadení v z. n. p.   

 

zamieta 

 

- Žiadosť Ing. Martina Vivodíka PhD.  a manželky PaeDr. Lenky Vivodíkovej, obaja bytom 

Rišňovce č.106, 951 21 zo dňa 30.11.2020 o odkúpenie časti obecného pozemku parcela 

registra „C“ KN, parc. č 1133/2 KÚ Rišňovce o výmere cca 7,5 m x 12,5 m. Dôvodom je, 

že daný pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti miestnej komunikácie alebo tvorí jej časť. 

V prípade budovania chodníkov, rozširovania miestnej komunikácie alebo plánovaného 



budovania optickej siete je pre obec dôležité byť vlastníkom tohto pozemku. Nie je preto 

v záujme obce daný pozemok ani jeho časti odpredávať.  

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 
  

 

Uznesenie č. 169  

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. decembra 2020 

     

 

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

zriadení v z. n. p.   

 

schvaľuje 

 

- Zámer predaja pozemku obce Rišňovce 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 zapísaný na LV č. 1174, trvale 

užívaný pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1309/5 KÚ Rišňovce o celkovej výmere 1390 

m², druh záhrada v prospech p. Margity Bullovej, nar, 03.11.1928, trvale bytom Rišňovce 

č. 11, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutý pozemok je pre 

obec Rišňovce neupotrebiteľný nakoľko  tvorí neoddeliteľnú súčasť  domu a záhrady p. 

Margity Bullovej. Odkúpením dotknutej časti pozemku, pri rešpektovaní existujúcich 

oplotení a zastavanej plochy, si žiadateľka vytvorí ucelený pozemok.  

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Uznesenie č. 170 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. decembra 2020 

     

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

zriadení v z. n. p.   

 

zamieta 
 

- Žiadosť p. Juraja Bobáka, bytom Rišňovce č.240, 951 21, zo dňa 17.10.2020 o odkúpenie 

časti obecného pozemku parcela registra „C“ KN, parc. č 129/1 KÚ Rišňovce o výmere 188 

m² za účelom využitia ako záhrada. Nie je v záujme obce daný pozemok, ani jeho časti 

odpredávať z dôvodu  jeho ďalšieho  využitia. 
 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 



 

Uznesenie č. 171 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. decembra 2020 

     

 

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

zriadení v z. n. p.   

 

schvaľuje 

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

platu. 
 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 


