
K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   

 

 

Uznesenie č. 150 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 12. novembra 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: Danka Jánošíková, Ing. Jana Žitňáková 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Jana Grznárová, Andrej Jurena 

            Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

c) konštatuje, že:  

na rokovaní OZ je prítomných 6 poslancov 

 

 
V Rišňovciach, dňa 18.11.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 151  

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 12. novembra 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 18.11.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 



K bodu 3. 

Konsolidovaná výročná správa obce Rišňovce za rok 2019 

 

Uznesenie č. 152  

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 12. novembra 2020 

     

    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 2019. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.11.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. 

Správa nezávislého audítora z auditu IÚZ za rok 2019 

 

Uznesenie č. 153 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 12. novembra 2020 

 

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

zriadení v z. n. p.   

berie na vedomie 

 

- Správu nezávislého audítora z auditu IÚZ za rok 2019. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.11.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. 

Správa nezávislého audítora z auditu KÚZ za rok 2019 

 

Uznesenie č. 154  

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 12. novembra 2020 

 

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

zriadení v z. n. p.   

berie na vedomie 

 

- Správu nezávislého audítora z auditu KÚZ za rok 2019. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.11.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 



K bodu 6. 

Rozpočtové opatrenia č. 11/2020 a č. 12/2020 

 

Uznesenie č. 155  

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 12. novembra 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. 11/2020 a č. 12/2020, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2020. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.11.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. 

Inventarizačný zápis z dokladovej inventúry vykonanej k 31.12.2019 

 

Uznesenie č. 156  

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 12. novembra 2020 

 

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

zriadení v z. n. p.   

berie na vedomie 

 

- Inventarizačný zápis z dokladovej inventúry vykonanej k 31.12.2019. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.11.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. 

Rôzne 

 

Uznesenie č. 157  

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 12. novembra 2020 

 

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

zriadení v z. n. p.    

schvaľuje 

 

- opätovné uzavretie nájomných zmlúv v obecných nájomných bytoch v zmysle návrhu 

sociálnej komisie. 

  
V Rišňovciach, dňa 18.11.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 158 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 12. novembra 2020 

     

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

zriadení v z. n. p.   

 

schvaľuje 

 

- žiadosť o súhlas s vecným bremenom pre stavbu „ NA Rišňovce – výstavba 26 RD“, 

ktorého súčasťou je nasledovné: 

- SO 01 – VN káblové vedenie 

- SO 02 – NN káblové vedenie 

- SO 03 – Transformačná stanica – stavebná časť 

- PS 01 – Transformačná stanica – technológia 

 

a/ zriadenie vecného bremena v prospech – Západoslovenská distribučná a. s.  

b/ bezodplatne 

c/ parcela, na ktorej má byť zriadené vecné bremeno – KNC č. p. 2795/3, KNE č. p. 1051/1,  

    2806/1, 2808/1, 2796/3 a 2805/1 v k. ú. Rišňovce   

d/zaťaženie KNC v plnom rozsahu 

 

Povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti je strpieť na zaťaženej 

nehnuteľnosti v celom rozsahu: 

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek  

    iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.11.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 159  

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 12. novembra 2020 

     

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

zriadení v z. n. p.   

 

zamieta 
 

- Žiadosť neziskovej organizácie SENIORKA n. o. 960 01 Zvolen, Námestie SNP 35/48, 

pobočka 949 01 Nitra, Mostná 13 o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby 

opatrovateľskej služby v domácnosti/terénna forma na kalendárny rok 2021. 
 

V Rišňovciach, dňa 18.11.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
  


