
K bodu 1.  

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení 

 

 

Uznesenie č. 260/2018 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 03. októbra 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: Ing. Peter Hrabárik, P. František Kaufman 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Mgr. Martin Jánošík, P. Jarmila Novosadová 

            Určenie zapisovateľa: Ing. Peter Hrabárik 

c) konštatuje že: 

 na rokovaní OZ je prítomných 6 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 04.10.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                      poverený starostom obce   

 

__________________________________________________________________________________________        

 

 

 

K bodu 2.  

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 261/2018 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 03. októbra 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 04.10.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                      poverený starostom obce   

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



K bodu 3.  

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Rišňovce 

 

 

Uznesenie č. 262/2018 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 03. októbra 2018 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

volí 
 

- Ing. Ladislava Lauru do funkcie Hlavného kontrolóra obce Rišňovce na dobu šesť rokov       

            s nástupom do funkcie dňa 08. októbra 2018. OZ súhlasí s výkonom jeho podnikateľskej  

            a inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 bod. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

            zriadení v znení neskorších predpisov.  

 
V Rišňovciach, dňa 04.10.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                      poverený starostom obce   

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 4.  

Rôzne 

 

 

Uznesenie č. 263/2018 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 03. októbra 2018 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- na základe žiadosti P. Margity Francovej, Rišňovce 170 odpustenie stočného v plnej  

            výške z celkovej spotreby 88 m³ odpadovej vody, t. j. 52,80 €. Za spotrebu pitnej vody  

            jej bude fakturovaná spotreba 88 m³. 

 
V Rišňovciach, dňa 04.10.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                      poverený starostom obce   

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 264/2018 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 03. októbra 2018 

 

 

    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 v znení neskorších predpisov – prevod majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemok registra „C“ KN, parcela č. 1626/2 

o výmere 35 m², druh zastavaná plocha a nádvorie, pozemok zapísaný na LV č. 1174 

vo vlastníctve Obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce. Kupujúcou je p. Emília Podušelová, rod. 

Rogoňová, nar. 12.09.1970, trvale bytom Rišňovce 27, 951 21 Rišňovce. Schválená 

cena je 8,00 €/m². Dotknutý pozemok je pre obec neupotrebiteľný, nakoľko susedí 

s pozemkom žiadateľky. Predajom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu 

iného majetku – odkúpením a oplotením pozemku si žiadateľka vytvorí neoddeliteľný 

celok a prístupovú cestu k rodinnému domu nadobúdateľky. Kupujúca uhradí kúpnu 

sumu 280,00 €, (slovom: dvestoosemdesiat EUR) na účet obce Rišňovce, IBAN: SK03 

5600 0000 0008 6884 3002 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, dňa 04.10.2018                                                                       Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                      poverený starostom obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


