
K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   

 

 

Uznesenie č. 194 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 27. mája 2021 

 

 

    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. Tomáš Paúk, Jana Grznárová 

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 31.05.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 195 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 27. mája 2021 

 

 

    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 tri 

body. 

 
V Rišňovciach, dňa 31.05.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Uznesenie č. 196 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 27. mája 2021 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- odkúpenie pozemku od rodiny Nikodemovej v rozlohe 36 m² za sumu 1€/m². 

 
V Rišňovciach, dňa 31.05.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 3. 

Žiadosť firmy RYPOS, Pavel Látečka o vyjadrenie k investičnému zámeru 

 

Uznesenie č. 197 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 27. mája 2021 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- investičný zámer p. Pavla Látečku RYPOS, s. r. o., Kozmonautická 15, Bratislava, IBV 

NOVÉ RIŠŇOVCE – 3. ETAPA z hľadiska súladu so schválenou územnoplánovacou 

dokumentáciou. 

 
V Rišňovciach, dňa 31.05.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 4. 

Pavel Látečka, RYPOS, IBV NOVÉ RIŠŇOVCE - oznámenie o odovzdaní stavby  

 

Uznesenie č. 198 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 27. mája 2021 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

 



 

 

- oznámenie p. Pavla Látečku RYPOS, s. r. o., Kozmonautická 15, Bratislava o odovzdaní 

stavby IBV NOVÉ RIŠŇOVCE:  

 

-  IO 02 –  Vodovod a prípojky, verejná časť, 

-  IO 03 – Splašková kanalizácia a prípojky, verejná časť. 

 

Uvedené objekty bezodplatne odovzdá do majetku Obce Rišňovce. 

    

 
V Rišňovciach, dňa 31.05.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 5.  

Návrh záverečného účtu obce Rišňovce k 31.12.2020, Stanovisko hlavného kontrolóra k 

návrhu záverečného účtu k 31.12.2020 

 

Uznesenie č. 199 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 27. mája 2021 

 

    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 záverečného účtu Obce Rišňovce za rok 2020, 

 

Uznesením č. 199 OZ   

 

a/ s c h v a ľ u j e 

1. celoročné hospodárenie bez výhrad 

2. prídel do rezervného fondu vo výške 9 274,65 € z prebytku rozpočtu obce za rok 2020 

3. prídel do rezervného fondu vo výške 189 720,78 € zo zostatku finančných operácií obce 

zo rok 2020 

 

b/ berie na vedomie Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Rišňovce za rok 

2020.    

 
V Rišňovciach, dňa 31.05.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6. 

Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov k 31.12.2020 

 

Uznesenie č. 200 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 27. mája 2021 

     



      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 Inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020.   

 
V Rišňovciach, dňa 31.05.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 201 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 27. mája 2021 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- odpis pohľadávok: 

 

- Dáša Pindešová – nájom                                      1 161,76 €  

- MUDr. Petráš – nájom                                            488,00 € 

- MUDr. Kučerová – nájom                                      261,50 € 

- MUDr. Kučerová – energie                                 3 081,28 € 

- MUDr. Petráš – nájom                                            732,00 € 

- Remenárik – energie                                                   6,19 € 

- Remenárik – nájom                                                 964,05 € 

 
V Rišňovciach, dňa 31.05.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7. 

Schválenie návrhu na vyradenie majetku. 

 

Uznesenie č. 202 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 27. mája 2021 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 



- návrh na vyradenie majetku k 31.12.2020 podľa priloženého zoznamu.  
 
V Rišňovciach, dňa 31.05.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Uznesenie č. 203 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 27. mája 2021 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- likvidačnú komisiu v zložení: 

 

- Ing. Jana Žitňáková, Danka Jánošíková a Jana Grznárová. 

 

V Rišňovciach, dňa 31.05.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 9. 

Rôzne 

 

Uznesenie č. 204 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 27. mája 2021 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- Správu komisie stavebnej a životného prostredia zo šetrenia sťažnosti p. Pavla Brezovského 

a manželky Františky, bytom Rišňovce 485 na p. Janekovú, bytom Rišňovce 484. 

 
V Rišňovciach, dňa 31.05.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 205 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 27. mája 2021 

 



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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

 

 

 

- Opätovné predĺženie nájomnej zmluvy na 6 mesiacov na 3-izbový nájomný byt p. 

Katrenčiakovej. 

 

 
V Rišňovciach, dňa 31.05.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 206 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 27. mája 2021 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- pridelenie 3-izbového nájomného bytu p. Márii Bejdákovej, bytom Rišňovce 429 

s podpísaním nájomnej zmluvy na 3 roky od 01.07.2021. 
 

 

V Rišňovciach, dňa 31.05.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


