
K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   
 

Uznesenie č. 106 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. februára 2020 

 

    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. Pavol Skokan, Andrej Jurena 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Jana Grznárová, Peter Korec 

c) konštatuje, že:  

na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 14.02.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Uznesenie č. 107  

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. februára 2020 

 

    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 14.02.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4 

Rôzne 

 

Uznesenie č. 108 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. februára 2020 

    

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 



- zámer na prevedenie Hydrogeologického prieskumu studne pri budove CO firmou 

EKOGEOS-SK, s.r.o. Bratislava.  
 

V Rišňovciach, dňa 14.02.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 109  

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. februára 2020 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- nákup skrinky na defibrilátor.  
 

V Rišňovciach, dňa 14.02.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 110 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. februára 2020 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- zámer umiestnenia vodovodnej šachty Pána Petra Gabalca na obecnom pozemku. 

 
V Rišňovciach, dňa 14.02.2020                                                                                  Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 111 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. februára 2020 

     

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

zriadení v z. n. p. 

ruší 

 

- uznesenie č. 165/2017 zo dňa 29. marca 2017 na základe žiadosti p. Miroslava Jurana zo 

dňa 13.12.2019 o zmenu uznesenia č. 165/2017. Žiadosti o spätnú zmenu nie je možné 

vyhovieť a novým uznesením bude vydané stanovisko. 
 

V Rišňovciach, dňa 14.02.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 
                                                                                                                                               starosta obce 

_________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 112 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. februára 2020 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

vydáva súhlasné stanovisko 

 

- p. Miroslavovi Juranovi k výstavbe 5 rodinných domov na parcelách č. 1620/11, 1620/12, 

1620/3, 1620/14, 1620/13 a k výstavbe príjazdovej komunikácie na parcele č. 1620/1, ktorej 

spoluvlastníci budú majitelia spomenutých pozemkov. Príjazdová cesta, prípadne 

prislúchajúce chodníky pre peších na parcele č. 1620/1 budú v plnej správe a údržbe 

žiadateľa a neskôr spolumajiteľov parcely č. 1620/1. Všetky inžinierske siete a ich 

napojenia vybuduje žiadateľ na svoje náklady. Obec požaduje od spolumajiteľov parcely č. 

1620/1 zachovanie plného prietokového profilu odvodňovacieho kanála pri vybudovaní 

napojenia príjazdovej komunikácie na obecnú cestu. 

 
V Rišňovciach, dňa 14.02.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 113 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. februára 2020 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- zápisnicu z revízie knižničného fondu v Obecnej knižnici v Rišňovciach. 

 
V Rišňovciach, dňa 14.02.2020                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 114 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. februára 2020 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku -  „WIFI pre Teba“ 

na SO OPII a 5% spolufinancovanie. 

 
V Rišňovciach, dňa 14.02.2020                                                                                  Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 


