
K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   

 

 

Uznesenie č. 172 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 04. februára 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: Danka Jánošíková, Peter Korec 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Jana Grznárová, Ing. Pavol Skokan 

            Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

c) konštatuje, že:  

na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov 

 

 
V Rišňovciach, dňa 09.02.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 173  

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 04. februára 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. 

 
V Rišňovciach, dňa 09.02.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

K bodu 3. 

Prerokovanie žiadostí občanov týkajúcich sa pozemkov  

 

 

Uznesenie č. 174 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 04. februára 2021 

     

    

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

 

- Žiadosť o prešetrenie a spravodlivosť zo dňa 15.10.2020 p. Margity Kukučkovej, bytom 

Rišňovce 98, týkajúcej sa pozemku pred jej rodinným domom. 

 

 
 V Rišňovciach, dňa 09.02.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 175  

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 04. februára 2021 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

 

berie na vedomie 

 

- Žiadosť o prešetrenie sťažnosti P. Pavla Brezovského a manželky Františky Brezovskej, 

obaja bytom Rišňovce 485 na susedu p. Martu Janekovú, bytom Rišňovce 484 ohľadne 

zabezpečenia odtoku dažďovej vody. Po zlepšení epidemickej situácie Komisia stavebná 

a životného prostredia vykoná obhliadku na danom mieste a vydá stanovisko.   

 

 
V Rišňovciach, dňa 09.02.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Uznesenie č. 176  

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 04. februára 2021 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

ruší 

 

- uznesenie č. 169/2020, ktorým sa na 21. zasadnutí OZ obce  Rišňovce schválil zámer 

odpredaja pozemku parcela registra „C“ KN, parc. č. 1309/5 k. ú. Rišňovce – záhrada 

o výmere 1390 m² p. Margite Bullovej, trvale bytom Rišňovce 11, nakoľko prišlo 

k nedorozumeniu. Zároveň sa považuje žiadosť p. Margity Bullovej zo dňa 15.08.2020 za 

bezpredmetnú. 
 

 

V Rišňovciach, dňa 09.02.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 177 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 04. februára 2021 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- zámer predaja majetku obce Rišňovce 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, okres Nitra. Trvale užívaný pozemok registra 

„C“ KN, parc. č. 1309// k. ú. Rišňovce o celkovej výmere 1390 m², druh záhrada zapísaný 

na LV č. 1174 obce Rišňovce, v prospech: Ján Bulla, rod. Bulla, nar. 25.03.1949, trvale 

bytom 919 34 Biely Kostol, Rekreačná 1, Miroslav Bulla, rod. Bulla, nar. 22.10.1950, trvale 

bytom 951 21 Rišňovce, Rišňovce 576, Marta Helcmanovská, rod. Bullová, nar. 

10.06.1952, trvale bytom 060 06 Kežmarok, Možiarska 5 a Mária Danová, rod. Bullová, 

nar. 08.12.1956, trvale bytom 917 00 Trnava, Starohájska. Dôvod hodný osobitného zreteľa 

je, že dotknutý pozemok je pre obec Rišňovce neupotrebiteľný, nakoľko  tvorí 

neoddeliteľnú súčasť  domu a záhrady žiadateľov. K tejto parcele aj ku dnešnému dňu 

existuje prístup, výlučne iba cez parcelu, ktorá bola vo výlučnom vlastníctve p. Margity 

Bullovej, rod. Ostrošková, nar. 03.11.1928, trvale bytom 951 21 Rišňovce, Rišňovce 11, t. 

č. v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov. O túto parcelu sa žiadatelia spoločne s p. 

Margitou Bullovou starali v intenciách riadneho hospodára po dobu viac ako 65 rokov. 

Odkúpením dotknutej časti pozemku, pri rešpektovaní existujúcich oplotení a zastavanej 

plochy si žiadatelia  vytvorí ucelený pozemok.  

 
V Rišňovciach, dňa 09.02.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 



 

 

K bodu 4. 

Rôzne 

 

Uznesenie č. 178 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 04. februára 2021 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- žiadosť manželov Korecových a súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie 

v zmysle platného VZN č. 3/2019. 
 

 

V Rišňovciach, dňa 09.02.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 179  

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 04. februára 2021 

    

 

     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. 15/2020 a č. 16/2020, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2020. 

 
V Rišňovciach, dňa 09.02.2021                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 


