
K bodu 1. 

 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   

 

 

Uznesenie č. 236 

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 10. februára 2022 

 

 

    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. Pavol Skokan, Ing. Tomáš Paúk 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Ing. Jana Žitňáková, Andrej Jurena 

            Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

c) konštatuje, že:  

na rokovaní OZ je prítomných 5 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 15.02.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

K bodu 2. 

 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 237 

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 10. februára 2022 

 

 

    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 15.02.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



K bodu 3. 

 

Schválenie zámerov odpredaja  obecných pozemkov 

 

 

Uznesenie č. 238 

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 10. februára 2022 

     

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1222/8, zastavaná plocha o výmere 32 m², 

ktorý vznikol odčlenením od parcely registra „C“ KN, parcela č. 1222/4 zastavaná 

plocha, LV nezaložený, vlastník Obec Rišňovce, pozemok odčlenený od pôvodnej 

parcely registra „E“ KN, zastavaná plocha, pozemok zapísaný na LV 2203, vlastník 

Obec Rišňovce, k. ú. Rišňovce. Kupujúcimi sú: Mgr. Miroslav Sako, rod. Sako, nar. 

12.05.1990, bytom Na Hôrke 33, Nitra, 949 01 Nitra a MUDr. Barbora Jamrichová, rod. 

Jamrichová, nar. 05.12.1989, bytom Sasinkovo 264, 920 65 Sasinkovo 

v spoluvlastníckom podiele 1/2, schválená cena 10,00 €/m². Dotknutá časť pozemku je 

pre obec Rišňovce neupotrebiteľná, na uvedenej parcele sa nachádza plynová prípojka 

a betónové oplotenie majiteľov susednej nehnuteľnosti. Kupujúci uhradia sumu 320,00 

€ (slovom: tristodvadsať EUR) na účet obce Rišňovce, IBAN: SK03 5600 0000 0008 

6884 3002 alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu. Všetky poplatky spojené 

s vyhotovením kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

budú podľa dohody účastníkov hradiť v celosti kupujúci.   

 
V Rišňovciach, dňa 15.02.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 239 

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 10. februára 2022 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1049/191 o výmere 156 m², záhrada, 



pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1049/221 o výmere 18 m², zastavaná plocha 

a nádvorie, pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1049/222 o výmere 14 m², zastavaná 

plocha a nádvorie a pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1049/223 o výmere 14 m², 

zastavaná plocha a nádvorie, pozemky zapísané na LV č.1174 vo vlastníctve Obce 

Rišňovce, k. ú. Rišňovce. Kupujúcim je: Marek Nový, rod. Nový, nar. 03.03.1974,  

bytom Rišňovce 339, 951 21 Rišňovce. Schválená cena 10,00 €/m². Dotknuté pozemky 

sú pre obec Rišňovce neupotrebiteľné, nakoľko tvoria neoddeliteľnú súčasť jeho domu 

a záhrady. Odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si vytvorí neoddeliteľný 

celok pozemku. Kupujúci uhradí sumu 2.020,00 € (slovom: dvetisícdvadsať EUR) na 

účet obce Rišňovce, IBAN: SK03 5600 0000 0008 6884 3002 alebo v hotovosti do 

pokladne obecného úradu. Všetky poplatky spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy 

a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude podľa dohody účastníkov 

hradiť v celosti kupujúci.   

 
V Rišňovciach, dňa 15.02.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6.  

 

Rôzne 

 

 

Uznesenie č. 240 

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 10. februára 2022 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

 

- pridelenie 2-izbového nájomného bytu p. Ivane Infnerovej, bytom Rišňovce 333 a 

podpísanie nájomnej zmluvy na 3 roky. 

 

 
V Rišňovciach, dňa 15.02.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 
 


