
K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   
 

Uznesenie č. 94 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 17. decembra 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: Jana Grznárová, Peter Korec 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková 

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

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Uznesenie č. 95  

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. decembra 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. Body 

v programe budú prečíslované, bude zmenené poradie jednotlivých bodov v programe.  

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3 

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2019 

 

Uznesenie č. 96 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. decembra 2019 

    

    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. 6/2019, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2019. 
 

V Rišňovciach, dňa 18.12.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 97  

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. decembra 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. 7/2019, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2019. 
 

V Rišňovciach, dňa 18.12.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4 

Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2020 

 

Uznesenie č. 98 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. decembra 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- VZN obce Rišňovce č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení na rok 2020 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5 

Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Uznesenie č. 99 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. decembra 2019 

     



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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- VZN obce Rišňovce č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 
 

V Rišňovciach, dňa 18.12.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 
                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6 

Návrh Programového rozpočtu obce Rišňovce na roky 2020 – 2022, stanovisko hlavného 

kontrolóra obce Rišňovce 

 

Uznesenie č. 100 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. decembra 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

a) schvaľuje: 

                Programový rozpočet obce Rišňovce na rok 2020. Tvorí prílohu zápisnice.  

b) berie na vedomie:  
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020.  

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 101 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. decembra 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- Programový rozpočet obce Rišňovce na roky 2021. 2022. Tvorí prílohu zápisnice.  

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7 

Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rišňovce. 

 



Uznesenie č. 102 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. decembra 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- VZN obce Rišňovce č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Rišňovce.  

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8 

Prerokovanie návrhu VZN obce Rišňovce č. 7/2019 o podmienkach držania a chovu 

psov 

 

 

Uznesenie č. 103 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. decembra 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- VZN obce Rišňovce č. 7/2019 o podmienkach držania a chovu psov 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9 

Rôzne 

 

Uznesenie č. 104 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. decembra 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

zamieta 

 

- 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, okres Nitra. Trvale užívaný pozemok registra 

„C“ KN, parcela č. 1109 o výmere 910 m², záhrada v prospech p. Margity Kukučkovej, 

bytom Rišňovce 98, 951 21 Rišňovce. Obecné zastupiteľstvo naďalej trvá na vyriešení 

vzniknutej situácie posunutých hraníc pozemkov a plotov v danej lokalite zámennou 

a kúpnopredajnou zmluvou tak, aby každému dotknutému majiteľovi pripadla časť 

pozemku v rámci jeho existujúceho oplotenia. Z toho dôvodu  nie je v záujme obce daný 

pozemok predávať podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 105 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. decembra 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

zamieta 

 

- 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, okres Nitra. Trvale užívaný pozemok (alebo 

jeho časť) registra „C“ KN, parcela č. 1114/2 o výmere 392 m², ostatná plocha 

v prospech Ing. Andreja Bielika a manželky Ing. Janky Bielikovej, obaja bytom 

Rišňovce 672, 951 21 Rišňovce. Obecné zastupiteľstvo naďalej trvá na vyriešení 

vzniknutej situácie posunutých hraníc pozemkov a plotov v danej lokalite zámennou 

a kúpnopredajnou zmluvou tak, aby každému dotknutému majiteľovi pripadla časť 

pozemku v rámci jeho existujúceho oplotenia. Z toho dôvodu  nie je v záujme obce daný 

pozemok predávať podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 94 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 17. decembra 2019 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce  

 

d) schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Jana Grznárová, Peter Korec 

e) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Skokan, Ing. Jana Žitňáková 

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

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 95  

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce  

schvaľuje 

 

- program rokovania predložený starostom obce Mgr. Máriom Machovcom. Body 

v programe budú prečíslované, bude zmenené poradie jednotlivých bodov v programe.  
_________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 96 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce  

 

berie na vedomie 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 6/2019, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2019. 

_________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 97  

     

     Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce  

schvaľuje 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 7/2019, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2019. 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 98 

     

     Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce  

schvaľuje 

 

- VZN obce Rišňovce č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení na rok 2020 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 



Uznesenie č. 99 

 

        Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce  

schvaľuje 

 

- VZN obce Rišňovce č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 100 

     

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce  

 

a) schvaľuje: 

                Programový rozpočet obce Rišňovce na rok 2020. Tvorí prílohu zápisnice.  

b) berie na vedomie:  
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020.  

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 101 

     

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce  

 

berie na vedomie 

 

- Programový rozpočet obce Rišňovce na roky 2021. 2022. Tvorí prílohu zápisnice.  

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 102 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- VZN obce Rišňovce č. 5/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Rišňovce.  

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 103 

 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce  

schvaľuje 

 

- VZN obce Rišňovce č. 7/2019 o podmienkach držania a chovu psov 

 
__________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 104 

     

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce  

zamieta 

 

- 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, okres Nitra. Trvale užívaný pozemok registra 

„C“ KN, parcela č. 1109 o výmere 910 m², záhrada v prospech p. Margity Kukučkovej, 

bytom Rišňovce 98, 951 21 Rišňovce. Obecné zastupiteľstvo naďalej trvá na vyriešení 

vzniknutej situácie posunutých hraníc pozemkov a plotov v danej lokalite zámennou 

a kúpnopredajnou zmluvou tak, aby každému dotknutému majiteľovi pripadla časť 

pozemku v rámci jeho existujúceho oplotenia. Z toho dôvodu  nie je v záujme obce daný 

pozemok predávať podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 105 

     

    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce  

zamieta 

 

- 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, okres Nitra. Trvale užívaný pozemok (alebo 

jeho časť) registra „C“ KN, parcela č. 1114/2 o výmere 392 m², ostatná plocha 

v prospech Ing. Andreja Bielika a manželky Ing. Janky Bielikovej, obaja bytom 

Rišňovce 672, 951 21 Rišňovce. Obecné zastupiteľstvo naďalej trvá na vyriešení 

vzniknutej situácie posunutých hraníc pozemkov a plotov v danej lokalite zámennou 

a kúpnopredajnou zmluvou tak, aby každému dotknutému majiteľovi pripadla časť 

pozemku v rámci jeho existujúceho oplotenia. Z toho dôvodu  nie je v záujme obce daný 

pozemok predávať podľa § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


