
K bodu 1. 

 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   

 

 

Uznesenie č. 294 

z 34. zasadnutia, 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Rišňovce, 

konaného dňa 22. septembra 2022 

 

 

    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. Jana Žitňáková, Ing. Pavol Skokan 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Jana Grznárová, Ing. Tomáš Paúk 

            Zapisovateľka: Ružena Jamborová 

c) konštatuje, že:  

na rokovaní OZ sú prítomní 4 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 23.09.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 2. 

 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 295 

z 34. zasadnutia, 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Rišňovce, 

konaného dňa 22. septembra 2022 

 

 

    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 23.09.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________ 



 

 

K bodu 3. 

 

Prerokovanie a schválenie žiadosti spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a. s. 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava o zriadenie vecného bremena na parcele č. 2795/3 

a parcele č. 2795/225 v súvislosti s výstavbou NA_Rišňovce - MIV, NNV, NNK 

 

Uznesenie č. 296 

z 34. zasadnutia, 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Rišňovce, 

konaného dňa 22. septembra 2022 

     

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

odkladá 

  

- žiadosť spoločnosti  Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6 816 47 Bratislava 

a žiada o predloženie návrhu zmluvy do 06.10.2022, kde budú špecifikované 

nasledovné pripomienky a zapracované nižšie uvedené podmienky: 

 

a) kto bude financovať prípojky z hlavného vedenia po elektromer 

b) kto bude financovať zmenu pripojenia od elektromera do samotných nehnuteľností,  

nakoľko vo väčšine prípadov príde k zmene vzdušného vedenia na podzemné 

c) ako bude vyriešené verejné osvetlenie, nakoľko súčasné existujúce verejné osvetlenie  

sa nachádza na opačnej strane, na existujúcich stĺpoch elektrického vedenia 

      d) nové vedenie žiadame situovať iba v zelenom páse 

      e) pri realizácii líniovej stavby žiadame nezasahovať do asfaltovej konštrukcie vozovky,  

            pri jej križovaní použiť iba pretláčanie pod jestvujúcu vozovku, rovnako aj v prípade  

            prípojok do jednotlivých odberných miest 

      f) v prípade poškodenia existujúcej verejnej zelene túto nahradiť novou výsadbou v  

            rovnakom množstve a kvalite  

      g) špecifikovať možný dopad na križovanie existujúcich vedení ( voda, plyn, káblová  

            televízia, telefón ) a plánovanej ( realizácia optickej siete v obci ) 

       h) v prípade poškodenia chodníkov a obrubníkov tieto uviesť do pôvodného stavu so  

            záručnou dobou minimálne 12 mesiacov.   

                                                                                                              

 
V Rišňovciach, dňa 23.09.2022                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

 


