
K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   
 

Uznesenie č. 41  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. júna 2019 

 

 

  

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

zriadení v z. n. p. 

 

a) schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Peter Korec, Jana Grznárová, Danka Jánošíková 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Ing. Tomáš Paúk, Andrej Jurena 

c) konštatuje, že:  
na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 10.06.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Uznesenie č. 42  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. júna 2019 

 

 

    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 jeden bod, 

- Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2019. 

 
V Rišňovciach, dňa 10.06.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3. 

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2019 

 

Uznesenie č. 43  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. júna 2019 



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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2019. 

  
V Rišňovciach, dňa 10.06.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. 

Predloženie zámeru odpredaja obecných pozemkov 

 

Uznesenie č. 44  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. júna 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Zámer predaja majetku 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, okr. Nitra.  

- Pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1072/14, orná pôda, ktorá je zapísaná na LV č. 

1174, vlastník Obec Rišňovce o výmere 473 m², v prospech P. Františka Čaplu, rod. 

Čapla, nar. 07.11.1952 a manželky Jarmily Čaplovej, rod. Chmelanová, nar. 

25.10.1954, obaja bytom Rišňovce 394, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný osobitného 

zreteľa je, že obec pre daný pozemok nemá reálne využitie a pozemok tvorí dlhodobo    

časť ich záhrady o ktorú sa príkladne starajú. OZ súhlasí so zachovaním jestvujúcich 

plotov so zreteľom na zameranie pozemkov geodetom a zámenou za časť pozemkov 

pred stavbou, časť miestnej komunikácie. Časť komunikácie, ktorá je vo vlastníctve 

žiadateľov sa bude riešiť zámennou zmluvou. 

 
V Rišňovciach, dňa 10.06.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 45  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. júna 2019 

    

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

- Zámer predaja majetku 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, okr. Nitra.  



- Pozemok registra „E“ KN, časť parcely č. 1070/31, trvalý trávny porast, ktorá je 

zapísaná na LV č. 2203, vlastník Obec Rišňovce, v prospech P. Jozefa Nikodema, rod. 

Nikodem, nar. 08.11.1954 a manželky Kataríny Nikodemovej, rod. Margetinová, nar. 

07.02.1957, obaja bytom Rišňovce 395, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný osobitného 

zreteľa je, že obec pre daný pozemok nemá reálne využitie a pozemok tvorí dlhodobo 

časť ich záhrady, o ktorú sa príkladne starajú. OZ súhlasí so zachovaním jestvujúcich 

plotov so zreteľom na zameranie pozemkov geodetom a zámenou za časť pozemkov 

pred stavbou, časť miestnej komunikácie. Časť miestnej komunikácie, ktorá je vo 

vlastníctve žiadateľov sa bude riešiť zámennou zmluvou s obcou. 

 
V Rišňovciach, dňa 10.06.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 46  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. júna 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Zámer predaja majetku 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, okr. Nitra.  

- Pozemok registra „E“ KN, časť parcely č. 1070/31, trvalý trávny porast, ktorá je 

zapísaná  na  LV č. 2203, vlastník Obec Rišňovce, v prospech P. Martina Macháča, rod. 

Macháč, nar. 16.06.1974 a manželky Gabriely Macháčovej, rod. Slamková, nar. 

30.04.1975, obaja bytom Rišňovce 396, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný osobitného 

zreteľa je, že obec pre daný pozemok nemá reálne využitie a pozemok tvorí dlhodobo 

časť ich záhrady, o ktorú sa príkladne starajú. OZ súhlasí so zachovaním jestvujúcich 

plotov so zreteľom na zameranie pozemkov geodetom a zámenou za časť pozemkov 

pred stavbou, časť miestnej komunikácie. Časť komunikácie, ktorá je vo vlastníctve 

žiadateľov sa bude riešiť zámennou zmluvou. 

 
V Rišňovciach, dňa 10.06.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 47  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. júna 2019 

    

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

- Zámer predaja majetku 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, okr. Nitra.  



- Pozemok registra „E“ KN, časť parcely č. 1070/31, trvalý trávny porast, ktorá je 

zapísaná na LV č. 2203, vlastník Obec Rišňovce v prospech P. Slavomila Macháča, rod. 

Macháč, nar. 17.01.1952, bytom Rišňovce 397, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný 

osobitného zreteľa je, že obec pre daný pozemok nemá reálne využitie a pozemok tvorí 

dlhodobo časť jeho záhrady, o ktorú sa príkladne stará. OZ súhlasí so zachovaním 

jestvujúcich plotov so zreteľom na zameranie pozemkov geodetom a zámenou za časť 

pozemkov pred stavbou, časť miestnej komunikácie. Časť komunikácie, ktorá je vo 

vlastníctve žiadateľov sa bude riešiť zámennou zmluvou. 

 
V Rišňovciach, dňa 10.06.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 48  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. júna 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Zámer predaja majetku 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, okr. Nitra.  

- Pozemok registra „E“ KN, časť parcely č. 1070/31, trvalý trávny porast, ktorá je 

zapísaná na LV č. 2203, vlastník Obec Rišňovce, v prospech P. Františka Sečányho, 

rod. Sečány, nar. 01.01.1953 a manželky Emílie Sečányovej, rod. Grznárová, nar. 

22.04.1954, obaja bytom Rišňovce 398, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný osobitného 

zreteľa je, že obec pre daný pozemok nemá reálne využitie a pozemok tvorí dlhodobo 

časť ich záhrady, o ktorú sa príkladne starajú. OZ súhlasí so zachovaním jestvujúcich 

plotov so zreteľom na zameranie pozemkov geodetom a zámenou za časť pozemkov 

pred stavbou, časť miestnej komunikácie. Časť komunikácie, ktorá je vo vlastníctve 

žiadateľov sa bude riešiť zámennou zmluvou. 

 
V Rišňovciach, dňa 10.06.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 49  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. júna 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Zámer predaja majetku 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, okr. Nitra.  



- Pozemok registra „E“ KN, časť parcely č. 1070/31, trvalý trávny porast, ktorá je 

zapísaná na LV č. 2203, vlastník Obec Rišňovce, v prospech P. Ľubomíra Eliaša, rod. 

Eliaš, nar. 28.11.1979, bytom Rišňovce 399, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný osobitného 

zreteľa je, že obec pre daný pozemok nemá reálne využitie a pozemok tvorí dlhodobo 

časť ich záhrady, o ktorú sa príkladne starajú. OZ súhlasí so zachovaním jestvujúcich 

plotov so zreteľom na zameranie pozemkov geodetom a zámenou za časť pozemkov 

pred stavbou, časť miestnej komunikácie. Časť komunikácie, ktorá je vo vlastníctve 

žiadateľov sa bude riešiť zámennou zmluvou. 
 

V Rišňovciach, dňa 10.06.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 50  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. júna 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Zámer predaja majetku 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, okr. Nitra.  

- Pozemok registra „E“ KN, časť parcely č. 1070/31, trvalý trávny porast, ktorá je 

zapísaná  na LV č. 2203, vlastník Obec Rišňovce, v prospech P. Dagmar Chrenkovej, 

rod. Chrenková, nar. 13.05.1976, bytom Rišňovce 400, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný 

osobitného zreteľa je, že obec pre daný pozemok nemá reálne využitie a pozemok tvorí 

dlhodobo časť jej záhrady, o ktorú sa príkladne stará. OZ súhlasí so zachovaním 

jestvujúcich plotov so zreteľom na zameranie pozemkov geodetom a zámenou za časť 

pozemkov pred stavbou, časť miestnej komunikácie. Časť komunikácie, ktorá je vo 

vlastníctve žiadateľov sa bude riešiť zámennou zmluvou. 

 
V Rišňovciach, dňa 10.06.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 51  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. júna 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

- Zámer predaja majetku 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, okr. Nitra.  

- Pozemok registra „E“ KN, časť parcely č. 1070/31, trvalý trávny porast, ktorá je 

zapísaná na LV č. 2203, vlastník Obec Rišňovce, v prospech P. Alici Dovčíkovej, rod. 



Chrenková, nar. 26.09.1956, bytom Rišňovce 401, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný 

osobitného zreteľa je, že obec pre daný pozemok nemá reálne využitie a pozemok tvorí 

dlhodobo časť jej parcely o ktorú sa príkladne stará.  

 
V Rišňovciach, dňa 10.06.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 52  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. júna 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Zámer predaja majetku 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, okr. Nitra.  

- Pozemok registra „C“ KN, časť parcely č. 1222/4, zastavaná plocha a nádvorie, LV 

nezaložený, vlastník Obec Rišňovce, v prospech Mgr. Miroslava Saku, rod. Sako, nar. 

12.05.1990, bytom Na Hôrke 33, Nitra, 949 11 Nitra a MUDr. Barbory Jamrichovej, 

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

hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre obec Rišňovce 

neupotrebiteľná a na uvedenej parcele sa nachádza plynová prípojka a betónové 

oplotenie majiteľov susednej nehnuteľnosti.  

 
V Rišňovciach, dňa 10.06.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 53  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. júna 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Zámer predaja majetku 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, okr. Nitra.  

- Pozemok registra „E“ KN, parcela č. 1074/10, zastavaná plocha, ktorá vznikla 

odčlenením od pôvodnej parcely č. 1074/203, ostatná plocha, ktorá je zapísaná na LV 

č. 2203, vlastník Obec Rišňovce o výmere 96 m², v prospech P. Rudolfa Sollára, rod. 

Sollár, nar. 26.09.1963 a manželky Ing. Lenky Sollárovej, rod. Hruboňová, nar. 

10.08.1968, obaja bytom Rišňovce 768, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný osobitného 



zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre obec Rišňovce neupotrebiteľná, majiteľ si 

jeho odkúpením postaví chodník k svojmu rodinnému domu. 

 
V Rišňovciach, dňa 10.06.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 54  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. júna 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Zámer predaja majetku 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, okr. Nitra.  

- Pozemok registra „E“ KN, parcela č. 1074/11, zastavaná plocha, ktorá vznikla 

odčlenením od pôvodnej parcely č. 1074/203, ostatná plocha, ktorá je zapísaná na LV 

č. 2203, vlastník Obec Rišňovce o výmere 50 m², v prospech P. Mariána Halasa, rod. 

Halas, nar. 26.05.1982, bytom Rišňovce 420, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný 

osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre obec Rišňovce neupotrebiteľná, 

majiteľ si jeho odkúpením utvorí ucelený celok k plánovanému novému rodinnému 

domu. 

 
V Rišňovciach, dňa 10.06.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. 

Rôzne 

 

Uznesenie č. 55  

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. júna 2019 

  

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- druhé finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019. 

  
V Rišňovciach, dňa 10.06.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


