
K bodu 1. 

 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   

 

 

Uznesenie č. 241 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 21. apríla 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: Jana Grznárová, Ing. Jana Žitňáková 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Ing. Tomáš Paúk, Peter Korec 

            Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

c) konštatuje, že:  

na rokovaní OZ je prítomných 6 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 27.04.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

K bodu 2. 

 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 242 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 21. apríla 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 27.04.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 



K bodu 3. 

 

Prerokovanie a schválenie zriadenia vecného bremena – p. Marián Bílený v súvislosti 

s výstavbou IBV 

 

 

Uznesenie č. 243 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 21. apríla 2022 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Zmluvu o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku na pozemkoch registra „C“ KN, 

parcela č. 2796/41 o výmere 529 m², druh ostatná plocha a parcela č. 2796/42 o výmere 

2130 m², druh zastavaná plocha a nádvorie, pozemky zapísané na LV č. 1174 vo 

vlastníctve obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce v prospech oprávneného Západoslovenská 

distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, bezodplatne. Žiadateľ je p. Marián 

Bílený, rod. Bílený, nar. 23.05.1985, trvale bytom Rišňovce 691, 951 21 Rišňovce.   

 
V Rišňovciach, dňa 27.04.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. 

 

Schválenie zámerov odpredaja  obecných pozemkov 

 

 

Uznesenie č. 244 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 21. apríla 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. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prevod majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, trvale užívaný pozemok registra „C“ KN, parcela 

č. 1049/190, záhrada, ktorá je zapísaná na LV č. 1174, vlastník obec Rišňovce, k. ú. 

Rišňovce o výmere 175 m², trvale užívaný pozemok registra „C“ KN, parcela č. 

1049/192, ostatná plocha, ktorá je zapísaná na LV č. 1174, vlastník obec Rišňovce, k. 

ú. Rišňovce o výmere 43 m². Kupujúcimi sú: Stanislav Paúk, rod. Paúk, nar. 05.07.1950 

a manželka Viera Paúková, rod. Slamová, nar. 28.10.1950, obaja bytom Rišňovce 340, 

951 21 Rišňovce. Schválená cena je 10,00 €/m². Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že 



dotknuté pozemky sú pre obec Rišňovce neupotrebiteľné, nakoľko tvoria neoddeliteľnú 

súčasť ich domu a záhrady. Odkúpením dotknutej časti pozemku, pri rešpektovaní 

existujúcich oplotení a zastavanej plochy si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok 

pozemku. Kupujúci uhradia sumu 2.180,00 € (slovom: dvetisícjednostoosemdesiat 

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 27.04.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 245 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 21. apríla 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. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prevod majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, trvale užívaný pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1309/5 k. 

ú. Rišňovce o celkovej výmere 1390 m², druh záhrada zapísaná na LV č. 1174 obce 

Rišňovce, k. ú. Rišňovce. Kupujúcimi sú: 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 6. Schválená cena je 15,00 €/m². 

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. Kupujúci uhradia sumu 20.850,00 € (slovom: dvadsaťtisícosemstopäťdesiat 

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 27.04.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 



Uznesenie č. 246 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 21. apríla 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. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prevod majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, novovytvorená parcela registra „E“ KN, 

zameraná geometrickým plánom č. 54/2019 o výmere 50 m², č. p. 1074/11, druh 

záhrada, ktorá bude odčlenená od parcely registra „E“ KN, č. p. 1074/203, ostatná 

plocha, zapísaná na LV č. 2203 obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce. Kupujúcim je: Marián 

Halas, rod. Halas, nar. 26.05.1982, trvale bytom Rišňovce 420, 951 21 Rišňovce. 

Schválená cena je 10,00 €/m². 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. Kupujúci uhradí sumu 500,00 

€ (slovom: päťsto 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 27.04.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 247 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 21. apríla 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. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prevod majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, parcela Registra „C“ KN zameraná 

geometrickým plánom č. 33/2017, č. parcely 1221/7, zastavaná plocha o výmere 59 m², 

ktorá bude odčlenená od parcely registra „C“ KN, parcela č. 1221/1, druh zastavaná 

plocha, zapísaná na LV č. 1174 obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce. Parcela Registra „E“ 

KN, zameraná geometrickým plánom č. 33/2017, č. parcely 1693/2, zastavaná plocha 

o výmere 48 m², ktorá bude odčlenená od parcely registra „E“ KN, parcela č. 1693/1, 

druh zastavaná plocha, zapísaná na LV č. 2203 obce Rišňovce, k. ô. Rišňovce. 

Kupujúca: Viera Ilčíková,, rod. Ilčíková, nar. 16.11,1966, bytom Rišňovce 52, 951 21 



Rišňovce. Schválená cena je 10,00 €/m². Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že 

dotknuté pozemky sú pre obec Rišňovce neupotrebiteľné, nakoľko tvoria neoddeliteľnú 

súčasť jej domu a záhrady. Odkúpením dotknutej časti pozemku, pri rešpektovaní 

existujúcich oplotení a zastavanej plochy si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok 

pozemku. Kupujúca uhradí sumu 1.070,00 € (slovom: jedentisícsedemdesiat 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 27.04.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5.  

 

Schválenie KPSS obce Rišňovce a Správu o plnení úloh KPSS obce Rišňovce za rok 2021 

 

Uznesenie č. 248 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 21. apríla 2022 

 

    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. 15/2021, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2021. 

   
V Rišňovciach, dňa 27.04.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 249 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 21. apríla 2022 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Komunitný plán sociálnych služieb obce Rišňovce na roky 2022 – 2030. 

 
 V Rišňovciach, dňa 27.04.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



Uznesenie č. 250 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 21. apríla 2022 

 

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

zriadení v z. n. p. 

neschvaľuje 

 

- Správu o plnení úloh KPSS obce Rišňovce za rok 2021. 

 
V Rišňovciach, dňa 27.04.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. 

 

Informácia zo zasadnutia sociálnej komisie 

 

Uznesenie č. 251 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 21. apríla 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 obecného bytu od 01.05.2022 PaedDr. Lenke Proksovej 

a podpísanie nájomnej zmluvy na 3 roky. 

 
V Rišňovciach, dňa 27.04.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 252 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 21. apríla 2022 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na 6 mesiacov pre rodinu Katrenčiakovú na 3-

izbový byt. 

 
V Rišňovciach, dňa 27.04.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 



Uznesenie č. 253 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 21. apríla 2022 

 

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

zriadení v z. n. p. 

splnomocňuje 

 

- Starostu obce Rišňovce na poskytovanie finančných príspevkov podľa Smernice č. 1/2022 

o poskytovaní finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce Rišňovce. 

 
V Rišňovciach, dňa 27.04.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 254 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 21. apríla 2022 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

splnomocňuje 

 

- Starostu obce Rišňovce na poskytovanie finančných príspevkov podľa Smernice č. 2/2022 

na riešenie zreteľahodných situácií obyvateľov obce do výšky schválených finančných 

prostriedkov v rozpočte obce Rišňovce. 

  
V Rišňovciach, dňa 27.04.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. 

Rôzne 

 

Uznesenie č. 255 

z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce, 

konaného dňa 21. apríla 2022 

 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- Vymenovanie člena DHZ Rišňovce Tomáša Ondrejku, nar. 27.11.1996 do funkcie: 

 

Vodič hasičskej techniky. 

 
V Rišňovciach, dňa 27.04.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 


