
Uznesenie č. 126/2016 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 5. mimoriadneho zasadnutia OZ obce 

Rišňovce  

konaného dňa 31. augusta 2016 

 

 

K bodu 5. Prerokovanie nezrovnalostí v zápisnici z 12. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva – 4. mimoriadneho zasadnutia OZ obce Rišňovce zo dňa 08.07.2016 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

 

- opravu nezrovnalostí v zápisnici z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva – 4. 

mimoriadneho zasadnutia OZ obce Rišňovce zo dňa 08.07.2016 podľa jednotlivých 

bodov. 

 

- K bodu 2: Schválenie programu zasadnutia OZ 

Hlasovanie: za 8 poslancov, vypúšťa sa meno: Ing. Jana Žitňáková , 

                    zdržal sa: 1 – Ing. Jana Žitňáková   

 

- K bodu 3: Prerokovanie žiadosti p. Juraja Lukačoviča o vydanie záväzného súhlasného 

stanoviska obce k stavbe „Radový rodinný dom 1, 2, 3, 4“.  

Na zasadnutí OZ starosta obce informoval poslancov, že navozený materiál na 

predmetných parcelách bude posudzovať Okresný úrad Nitra, odbor životného 

prostredia, ktorý bol o skládke upovedomený obcou. Starosta informoval Okresný úrad 

v Nitre iba ústnou formou, nie písomne. Na tento jeho podnet prišli traja pracovníci 

odboru životného prostredia, ktorí skonštatovali, že podľa ich názoru ide o trestný čin, 

ktorý treba ohlásiť Policajnému zboru a odišli. Písomne sa k prípadu nevyjadrili.  

Následne bola privolaná polícia, ktorá si skládku odpadu odfotografovala. Na základe 

uvedeného bolo začaté trestné stíhanie pre prečin Neoprávnené nakladanie s odpadmi. 

 

- K bodu 4. Prerokovanie žiadostí o odpredaj obecných pozemkov. 

Poslanci OZ neprerokovali žiadosť p. Jozef Zemana, nakoľko im starosta obce povedal, 

že p. Jozef Zeman ho stretol pred zasadnutím OZ a svoju žiadosť o kúpu obecného 

pozemku stiahol. Taktiež sa nehlasovalo ani o kúpe obecného pozemku p. Kukučkovou. 

Pán J. Zeman ústne odôvodnil žiadosť o kúpu tým, že ak by o kúpu uvedeného pozemku 

mal záujem Ing. Bielik a bolo by mu vyhovené, nemal by potom prístup k svojmu 

rodinnému domu.  

 

 

 
 

V Rišňovciach, dňa 02.09.2016                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                  starosta obce 

 


