
Uznesenie č. 114/2016 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 4. mimoriadneho zasadnutia OZ obce 

Rišňovce  

konaného dňa 08. júla 2016 

 

 

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

návrhovej komisie 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) schvaľuje  

      Návrhovú komisiu: Silvia Prosnanová, Danka Jánošíková 

b) berie na vedomie 
Overovateľov zápisnice: Mgr. Martin Jánošík, Ing. Jana Žitňáková 

            Zapisovateľku: Ružena Jamborová 

      c)  konštatuje, že  

           na rokovaní OZ je prítomných 9 poslancov 

 

 
V Rišňovciach, dňa 18.07.2016                                                                                Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce  

 

                                                 

___________________________________________________________________________________________________                                                           

 

 

Uznesenie č. 115/2016 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 4. mimoriadneho zasadnutia OZ obce 

Rišňovce  

konaného dňa 08. júla 2016 

 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

 

- starostom predložený program rokovania. 
 

 
V Rišňovciach, dňa18.07.2016                                                                                 Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

                       

 

 

 



Uznesenie č. 116/2016 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 4. mimoriadneho zasadnutia OZ obce 

Rišňovce  

konaného dňa 08. júla 2016 

 

 

K bodu 4. Prerokovanie žiadostí o odpredaj obecných pozemkov 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

neschvaľuje  

 

- predaj obecného pozemku p. Jozefovi Zemanovi, bytom Rišňovce  99.  
 

V Rišňovciach, dňa18.07.2016                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 117/2016 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 4. mimoriadneho zasadnutia OZ obce 

Rišňovce  

konaného dňa 08. júla 2016 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

neschvaľuje  

 

- predaj obecného pozemku p. Margite Kukučkovej, bytom Rišňovce 98. 

 
V Rišňovciach, dňa18.07.2016                                                                                 Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 118/2016 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 4. mimoriadneho zasadnutia OZ obce 

Rišňovce  

konaného dňa 08. júla 2016 

 

      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. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí – prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného 



zreteľa, pozemok registra „C“ KN, parcela č. 2/9 o výmere 34 m², druh zastavané 

plochy a nádvoria, pozemok zapísaný na LV č. 1174 vo vlastníctve Obce Rišňovce, k. 

ú. Rišňovce. Kupujúcou je p. Viera Juranová, rod. Zelková, nar. 09.08.1946, bytom 

Rišňovce 132, schválená cena je 8,00 €/m². Dotknutý pozemok je pre obec 

neupotrebiteľný, nakoľko susedí s pozemkom tretej osoby. Predajom majetku obce sa 

prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – sprístupnenie pozemku 

nadobúdateľa a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov. Kupujúca uhradí 

kúpnu sumu 272,00 €, (slovom: dvestosedemdesiatdva EUR) na účet obce Rišňovce, 

č. ú. 0868843002/5600 alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu. Všetky 

poplatky spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností bude podľa dohody jej účastníkov hradiť v celosti kupujúca. 

 
V Rišňovciach, dňa18.07.2016                                                                                Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 119/2016 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 4. mimoriadneho zasadnutia OZ obce 

Rišňovce  

konaného dňa 08. júla 2016 

      

 

K bodu 5. Prerokovanie kúpy pozemku od Ministerstva vnútra SR 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

 

- kúpu pozemku vo vlastníctve Ministerstva vnútra SR, ktorý sa nachádza v areáli 

skladu CO, Rišňovce 195. 

 

 
V Rišňovciach, dňa18.07.2016                                                                                 Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 


