
K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   
 

Uznesenie č. 76 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 03. októbra 2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

a) schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Danka Jánošíková, Peter Korec 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Ing. Jana Žitňáková, Andrej Jurena 

c) konštatuje, že:  
na rokovaní OZ je prítomných 6 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 08.10.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Uznesenie č. 77  

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 03. októbra 2019 

 

    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 08.10.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7 

Rôzne 

Uznesenie č. 78 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 03. októbra 2019 

    

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

zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

 



- návrh stavebnej komisie a životného prostredia schváliť zámer odpredaja časti 

obecného pozemku č. p. 81/36, k. ú. Rišňovce,  obyvateľom bytovky Rišňovce 421, 

pozemok vedľa budovy patriacej Ing. Mariánovi Sahulovi a Ing. Mariánovi Gurinovi 

v tom prípade, že o odpredaj požiadajú všetci majitelia bytov. 
 

 

V Rišňovciach, dňa 08.10.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 79  

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 03. októbra 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- Správu o plnení úloh „Komunitného plánu sociálnych služieb obce Rišňovce za rok 

2018“. 
 

V Rišňovciach, dňa 08.10.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


