
Uznesenie č. 33/2015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba 

návrhovej komisie, kontrola uznesení 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) berie na vedomie 

- overovateľov zápisnice: P. Silvia Prosnanová, P. František Kaufman 

- určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 

b) schvaľuje 

- návrhovú komisiu: Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, P. Jarmila Novosadová 

b) konštatuje že 

- na rokovaní OZ je o prítomných 8 poslancov  

 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 34/2015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

      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 24.06.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

                       

Uznesenie č. 35/2015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 3. Návrh Záverečného účtu Obce Rišňovce za rok 2014, (Plnenie rozpočtu 

k 31.12.2014), Stanovisko HK k Záverečnému účtu Obce Rišňovce 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

 

- správu hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014. 

 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 36/2015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015 

___________________________________________________________________________ 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje bez výhrad 

 

- Záverečný účet obce Rišňovce za rok 2014 a celoročné hospodárenie. 
 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 37/2015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015 

___________________________________________________________________________ 

     

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

  

- Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

169 852,22 EUR. 

 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 38/2015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 4. Schválenie nájomnej zmluvy na dodávku informačného panelu pre meranie 

rýchlosti vozidiel RMR 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

- Nájomnú zmluvu na dodávku 2 kusov informačných panelov pre meranie rýchlosti 

vozidiel RMR-30. 
 

V Rišňovciach, dňa 24.06.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



Uznesenie č. 39/2015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015  

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 9/2015 

 

      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. 6-8/2015 

 
V Rišňovciach, dňa 24.06.2015                                                                                   Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 40/2015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015 

___________________________________________________________________________ 

 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- rozpočtové opatrenie č. 9/2015, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2015. 

 
 

 

 

V Rišňovciach, dňa 24.06.2015                                                                                         Karol Laboš 

                                                                                                                                           starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 41/2015  

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015 

___________________________________________________________________________    

 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- rozpustenie rezervného fondu v plnej výške 169 952,22 EUR na financovanie 

nákladov na výstavbu zdravotného strediska v Rišňovciach. 
 

V Rišňovciach, dňa 24.06.2015                                                                                         Karol Laboš 

                                                                                                                                           starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 42/2015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015 

K bodu 6. Schválenie inventarizácie k 31.12.2014 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- vyradenie majetku k 31.12.2014.  
 

V Rišňovciach, dňa 24.06.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 43/2015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015 

K bodu 7. Plán práce HK na II. polrok 2015. 
      

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- plán práce HK na II. polrok 2015. 
 

V Rišňovciach, dňa 24.06.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 44/2015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015 

K bodu 8. Vymenovanie nového riaditeľa „Záujmového združenia Rišňovce“ 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- odstúpenie Ing. Patrika Rovného, PhD. z funkcie riaditeľa Záujmového združenia 

Rišňovce s účinnosťou od 15. júna 2015 na vlastnú žiadosť.  
 

V Rišňovciach, dňa 24.06.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Uznesenie č. 45/2015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

menuje 

 

- P. Helenu Ziburovú za riaditeľku Záujmového združenia Rišňovce ako štatutárneho 

zástupcu rozpočtovej organizácie Záujmové združenie Rišňovce s právnou 

subjektivitou s účinnosťou od 18. júna 2015 na dobu neurčitú. 
 

V Rišňovciach, dňa 24.06.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 46/2015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015 

K bodu 9. Rôzne 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- vyradenie poškodených, zastaralých a stratených kníh z obecnej knižnice podľa 

Zápisnice z revízie knižničného fondu.  
 

V Rišňovciach, dňa 24.06.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 47/2015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Štatút obecnej knižnice v Rišňovciach 
 

V Rišňovciach, dňa 24.06.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Uznesenie č. 48/2015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 17. júna 2015 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

neschvaľuje 

 

- Žiadosť p. Vivodíkovej, Rišňovce 472 o preplatenie finančných nákladov 

vynaložených na plynofikáciu budovy, súpisné číslo 260 – Dom služieb, na základe 

Zmluvy o nájme nebytových priestorov Čl. VI., bod č. 4). 
 

V Rišňovciach, dňa 24.06.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


