
K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   
 

Uznesenie č. 23  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. marca 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: Ing. Tomáš Paúk, Peter Korec, Jana Grznárová 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Skokan, Danka Jánošíková 

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

 
V Rišňovciach, dňa 08.03.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Uznesenie č. 24  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. marca 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. 

 
V Rišňovciach, dňa 08.03.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

   

K bodu 3. 

Schválenie zámeru odpredaja obecných pozemkov 

 

Uznesenie č. 25  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. marca 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, okres 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. Antona Halasa, rod. 

Halas, nar. 05.12.1957, bytom Rišňovce 403, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný 

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

nakoľko obec pre daný pozemok nemá reálne využitie a pozemok tvorí časť jeho 

záhrady. Odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí 

neoddeliteľný celok pozemku.  

 
V Rišňovciach, dňa 08.03.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 26  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. marca 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, okres 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. Márie Šindlerovej, rod. 

Šindlerová, nar. 01.05.1960, bytom Rišňovce 404, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný 

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

nakoľko obec pre daný pozemok nemá reálne využitie a pozemok tvorí časť jeho 

záhrady. Odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľka vytvorí 

neoddeliteľný celok pozemku.  

 
V Rišňovciach, dňa 08.03.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 27  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. marca 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, okres 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 Mgr. Daniely Cebovej, rod. 

Žoffajová, nar. 12.02.1955, bytom Rišňovce 406, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný 

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

nakoľko obec pre daný pozemok nemá k nemá reálne využitie a pozemok tvorí časť 

jeho záhrady. Odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľka vytvorí 

neoddeliteľný celok pozemku.  

 
V Rišňovciach, dňa 08.03.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 28  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. marca 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, okres Nitra.  

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

zapísaná na LV č. 2203, vlastník obec Rišňovce, v prospech P. Tomáša Beňu, rod. Beňo, 

nar. 18.12.1984 a manželky Nikoly Beňovej, rod. Kaššová, nar. 07.02.1994, obaja 

bytom Rišňovce 407, 951 21 Rišňovce. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá 

časť pozemku je pre obec Rišňovce neupotrebiteľná, nakoľko obec pre daný pozemok 

nemá k nemá reálne využitie a pozemok tvorí časť jeho záhrady. Odkúpením 

a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadatelia vytvoria neoddeliteľný celok 

pozemku.  

 
V Rišňovciach, dňa 08.03.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 29  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. marca 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, okres Nitra.  

- Pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1049/191 o výmere 156 m², záhrada,  

- pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1049/221 o výmere 18 m², zastavaná plocha 

a nádvorie, 

- pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1049/222 o výmere 14 m², zastavaná plocha 

a nádvorie,  

- pozemok registra „C“ KN, 1049/223 o výmere 14 m², zastavaná plocha  a nádvorie, 

v prospech P. Mareka Nového, rod. Nový, nar. 03.03.1974, bytom Rišňovce 339, 951 

21 Rišňovce. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknuté pozemky sú pre obec 

Rišňovce neupotrebiteľné, nakoľko tvoria neoddeliteľnú súčasť jeho domu a záhrady. 

Odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný 

celok pozemku.  

 
V Rišňovciach, dňa 08.03.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 30  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. marca 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

neschvaľuje 

 

- zámer predaja majetku, 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, 

pretože by si obec zamedzila prístup k svojmu pozemku.  

 
V Rišňovciach, dňa 08.03.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 31  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. marca 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

neschvaľuje 

 

- zámer predaja majetku, pozemok registra „E“ KN, parcela č. 1072/14, trvalý trávny 

porast, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 1070/31, trvalý trávny porast, 

ktorá je zapísaná na LV č. 2203, 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, pretože by 

si obec zamedzila prístup k svojmu pozemku.   

 
V Rišňovciach, dňa 08.03.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 32  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. marca 2019 

     

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

neschvaľuje 

 

- zámer predaja majetku, pozemok registra „E“ KN, parcela č. 1070/A, trvalý trávny 

porast, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely č. 1070/31, trvalý trávny porast, 

ktorá je zapísaná na LV č. 2203, vlastník obec Rišňovce o výmere 290 m², v prospech 

P. Jozefa Faziku, rod. Fazika, nar. 13.09.1982, bytom Rišňovce 339, 951 21 Rišňovce, 

pretože by si obec zamedzila prístup k svojmu pozemku.     

 

 
V Rišňovciach, dňa 08.03.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 4. 

Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Rišňovce na roky 2016 - 2020 

 

Uznesenie č. 33  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. marca2019 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- Program odpadového hospodárstva obce Rišňovce na roky 2016 – 2020. 

 
V Rišňovciach, dňa 08.03.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 



K bodu 5. 

Rôzne 

 

 

Uznesenie č. 34  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. marca 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- vypracovanie projektu stavby: Materská škola – Rišňovce. Zhotoviteľ projektu: INPRO 

spol. s r. o., Priemyselná 12A, 971 01 Prievidza. Cena za zhotovenie, pevná cena vo 

výške 8.900,- € + dph. 

 

 
V Rišňovciach, dňa 08.03.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 35  

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. marca 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Žiadosť o poskytnutie podpory na národný projekt s názvom Podpora biodiverzity 

prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska. 
 

 

V Rišňovciach, dňa 08.03.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
 

 


