
K bodu 1.  

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení 

 

Uznesenie č. 245/2018 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 01. augusta 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

a) schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: P. Zdena Zadrabajová, Ing. Marek Ardan 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: P. František Kaufman, Mgr. Martin Jánošík 

            Určenie zapisovateľa: Ing. Peter Hrabárik 

c) konštatuje že: 

 na rokovaní OZ je prítomných 6 poslancov, počas rokovania prišli ešte dve poslankyne 

 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                      poverený starostom obce   

__________________________________________________________________________________________        

 

K bodu 2.  

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Uznesenie č. 246/2018 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 01. augusta 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- program rokovania predložený poslancom Ing. Petrom Hrabárikom.  
 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                      poverený starostom obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3.  

Konsolidovaná výročná správa obce Rišňovce za rok 2017 

 

Uznesenie č. 247/2018 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 01. augusta 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 



berie na vedomie 
 

- Konsolidovanú výročnú správu obce Rišňovce za rok 2017. 

 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                     poverený starostom obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. 

Správa nezávislého audítora z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 

 

Uznesenie č. 248/2018 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 01. augusta 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 
 

- Správu nezávislého audítora z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 a Správu 

            nezávislého audítora z účtovnej závierky za rok 2017. 
 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                      poverený starostom obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 5. 

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2018 

 

Uznesenie č. 249/2018 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 01. augusta 2018 

 

    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. 7/2018 a 8/2018. 
 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                      poverený starostom obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 250/2018 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 01. augusta 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 



schvaľuje 
 

- rozpočtové opatrenie č. 9/2018. 
 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                      poverený starostom obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6. 

Určenie počtu poslancov a volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

 

Uznesenie č. 251/2018 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 01. augusta 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

určuje 
 

- podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  

            a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že Obecné  

            zastupiteľstvo v Rišňovciach bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú volení v jednom  

            volebnom obvode utvorenom pre celú obec.    
 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                      poverený starostom obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7. 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre nové volebné obdobie 

 

Uznesenie č. 252/2018 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 01. augusta 2018 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

určuje 
 

- podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

            neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok na celé  

            funkčné obdobie.   
 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                     poverený starostom obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 



K bodu 8. 

Rôzne 

 

 

Uznesenie č. 253/2018 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 01. augusta 2018 

     

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- zámer predaja pozemku 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, pozemok registra  

       „C“ KN, parcela č. 1626/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m², v prospech  

       Emílie Podušelovej, rod. Rogoňová, nar. 12.09.1970, bytom Rišňovce 27, 951 21  

       Rišňovce.  

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

neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľky. Odkúpením a oplotením 

dotknutej časti pozemku si žiadateľka vytvorí neoddeliteľný celok a prístupovú cestu 

k rodinnému domu nadobúdateľky. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude 

zamedzený prístup na svoj pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní vlastníci 

susedných pozemkov.   

 

 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                      poverený starostom obce   

___________________________________________________________________________ 

  

 

Uznesenie č. 254/2018 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 01. augusta 2018 

     

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- dotáciu pre Školský klub vo výške 1000,- € a Materskú školu vo výške 4000,- €.  
 

 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                      poverený starostom obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



Uznesenie č. 255/2018 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 01. augusta 2018 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- TJ Družstevník Rišňovce dotáciu na chod klubu vo výške 2500,- €. 

 
V Rišňovciach, dňa 02.08.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                     poverený starostom obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


