
Uznesenie č. 199/2017  

z 19. zasadnutia – 6. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 22. septembra 2017 

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba 

návrhovej komisie, kontrola uznesení  

 

 

    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. Danka Jánošíková, P. Miroslav Juran 

b) berie na vedomie: 

Overovateľov zápisnice: Ing. Jana Žitňáková, P. Jarmila Novosadová 

Určenie zapisovateľky: P. Ružena Jamborová 

c) konštatuje, že:  

na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov   

 
 
V Rišňovciach, dňa 28.09.2017                                                                         Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                    poslanec poverený vedením OZ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

K bodu2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 200/2017  

z 19. zasadnutia – 6. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 22. septembra 2017 

 

 

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

zriadení v z. n. p.    

 

schvaľuje 

 

- program 6. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva predložený Ing. Petrom 

Hrabárikom. 

  

 
V Rišňovciach, dňa 28.09.2017                                                                         Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                    poslanec poverený vedením OZ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



K bodu 3. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom 

realizácie projektu „Rekonštrukcia ČOV Rišňovce“ 

 

 

   Uznesenie č. 201/2017  

z 19. zasadnutia – 6. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 22. septembra 2017 

 

 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Rekonštrukcia ČOV Rišňovce“  

  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19, ktorého ciele sú v súlade s  

  platným územným plánom obce Rišňovce a platným programom rozvoja obce Rišňovce;  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo  

  výške 44 736,23 EUR; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.  

 

 

 
V Rišňovciach, dňa 28.09.2017                                                                         Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                    poslanec poverený vedením OZ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 4. Oboznámenie o zmene účelu použitia dotácie z Ministerstva financií SR 

 

 

Uznesenie č. 202/2017  

z 19. zasadnutia – 6. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 22. septembra 2017 

    

 

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

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

- oboznámenie o zmene účelu použitia dotácie z Ministerstva financií SR.  

 

 
V Rišňovciach, dňa 28.09.2017                                                                         Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                    poslanec poverený vedením OZ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


