
K bodu 1.  

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení 

 

Uznesenie č. 221/2018 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 7. februára 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: P. František Kaufman, P. Miroslav Juran 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: p. Zdena Zadrabajová, Ing. Jana Žitňáková 

            Určenie zapisovateľky: Ružena Jamborová 

c) konštatuje že: 

 na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 12.02.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

 

__________________________________________________________________________________________        

 

K bodu 2.  

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Uznesenie č. 222/2018 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 7. februára 2018 

 

    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, dňa 12.02.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3.  

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2018 

 

Uznesenie č. 223/2018 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 7. februára 2018 

 



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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- rozpočtové opatrenie č. 1/2018. 
 

V Rišňovciach, dňa 12.02.2018                                                                                    Karol Laboš 

                                                                                                                        starosta obce   

 
__________________________________________________________________________________________  

 

 

Uznesenie č. 224/2018 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 7. februára 2018 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- rozpočtové opatrenie č. 2/2018, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2018. 
 

V Rišňovciach, dňa 12.02.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 225/2018 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 7. februára 2018 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- čerpanie rezervného fondu vo výške 282 962,64 EUR na financovanie kapitálových 

výdavkov na projektovú dokumentáciu – šatne a tribúna TJ, výstavba šatní a tribúny na 

futbalovom ihrisku a rekonštrukciu (zateplenie) budovy pošty. 

 
V Rišňovciach, dňa 12.02.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

 

__________________________________________________________________________________________ 



K bodu 4. 

Žiadosť o prenájom obecného bytu. 

 

Uznesenie č. 226/2018 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 7. februára 2018 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- prenájom obecného bytu v budove pošty p. Tiborovi Mičovi s manželkou. 
 

V Rišňovciach, dňa 12.02.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 5. 

Rôzne 

 

Uznesenie č. 227/2018 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 7. februára 2018 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Zámer predaja pozemku obce Rišňovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

vo vlastníctve obce Rišňovce, k. ú. Rišňovce, okres Nitra.  

 Novovytvorená parcela Registra „C“ KN, zameraná geometrickým plánom č. 159/2017 

o výmere 109 m², č. p. 1107/2, ktorá bude odčlenená od parcely registra „C“ KN, č. p. 

1107/1, druh zastavaná plocha, v prospech Jozefa Zemana, rod. Zeman, nar. 11.01.1978 

a manželky Jany Zemanovej rod. Hrubiznová, nar. 28.06.1981, obaja bytom Rišňovce 

99.     

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná, 

nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľov. Odkúpením a oplotením dotknutej časti 

pozemku si žiadatelia vytvoria neoddeliteľný celok a prístupovú cestu k rodinnému domu 

nadobúdateľov. Obci, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj 

pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susedných pozemkov.  

 
V Rišňovciach, dňa 12.02.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

_________________________________________________________________________________________ 


