
K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   

 

Uznesenie č. 132 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. júna 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: Jana Grznárová, Peter Korec 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Danka Jánošíková, Ing. Pavol Skokan 

            Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

c) konštatuje, že:  

na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 02.07.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Uznesenie č. 133  

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. júna 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 02.07.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3. 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2019, Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu 

 

Uznesenie č. 134  

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. júna 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 záverečného účtu Obce Rišňovce za rok 2019 

 

a/  s c h v a ľ u j e 

1. celoročné hospodárenie bez výhrad  

2. úpravu rozdielu bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 189 949,96 € 

a nevyčerpaných účelovo poskytnutých prostriedkov v sume 53 433, 96 € zo zostatku 

finančných operácií 

3. tvorbu do Rezervného fondu zo zostatku finančných operácií vo výške 78 517,03 €  

            z rozpočtu obce za rok 2019 

 

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

    2019 

 
V Rišňovciach, dňa 02.07.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. 

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2020 

 

Uznesenie č. 135 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. júna 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. 6/2020, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2020. 

 
V Rišňovciach, dňa 02.07.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 136 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. júna 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. 5/2020, 7/2020 a 8/2020, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 

2020. 

 
V Rišňovciach, dňa 02.07.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



K bodu 5. 

Prijatie uznesenia pre Slovenský pozemkový fond k vysporiadaniu pozemkov formou 

delimitácie ... 

 

  Uznesenie č. 137 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. júna 2020 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 
návrh Obce Rišňovce o vysporiadaní pozemkov pod miestnymi komunikáciami a verejnými plochami 

od Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, Bratislava delimitáciou do 

vlastníctva obce Rišňovce. 

    OZ vyhlasuje pre Slovenský pozemkový fond, že nižšie uvedené nehnuteľnosti sú využívané na 

uvedené účely, boli vybudované pred rokom 1991, Obec Rišňovce tieto pozemky udržiava a spravuje 

na vlastné náklady. 

Pozemky registra „C“, k. ú. Rišňovce, LV na uvedených pozemkoch nie je založený: 

Parc. č. 1049/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1453 m² - pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba - cestná,  miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti, je umiestnený v zastavanom území obce 

Parc. č. 1049/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1611 m² - pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba - cestná,  miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti, je umiestnený v zastavanom území obce 

Parc. č. 1049/73, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 263 m² - pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba - cestná,  miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti, je umiestnený v zastavanom území obce 

Parc. č. 1074/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1509 m² - pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba - cestná,  miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti, je umiestnený v zastavanom území obce 

Parc. č. 1074/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1302 m² - pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba - cestná,  miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti, je umiestnený v zastavanom území obce 

Parc. č. 1222/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5916 m² - pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba - cestná,  miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti, je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

Parc. č. 2795/221, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1829 m² - pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba - cestná,  miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 

parkovisko a ich súčasti, je umiestnený v zastavanom území obce. 
 

V Rišňovciach, dňa 02.07.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. 

Rôzne 

 

 

Uznesenie č. 138 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 30. júna 2020 



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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- zriadenie stolnotenisového oddielu pod hlavičkou TJ Družstevník Rišňovce – Stolný tenis 

a schvaľuje zámer spolufinancovania stolnotenisového oddielu obcou. 
 

V Rišňovciach, dňa 02.07.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


