
Uznesenie č. 49/2015 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 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: Mgr. Martin Jánošík, P. Jarmila Novosadová 

- určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 

b) schvaľuje 

- návrhovú komisiu: P. Miroslav Juran, P. František Kaufman, P. Danka Jánošíková 

b) konštatuje že 

- na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov  

 
V Rišňovciach, dňa 30.09.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 50/2015 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 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 30.09.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

                       

Uznesenie č. 51/2015 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 2015 

 

K bodu 3. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2014 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

 

- Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2014. 

 
V Rišňovciach, dňa 30.09.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 



 

Uznesenie č. 52/2015 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 2015 

 

K bodu 4. Správa audítora z overenia individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky 

za rok 2014 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

- Správu audítora z overenia individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 

2014. 
  

V Rišňovciach, dňa 30.09.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 53/2015 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 2015  

 

K bodu 5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 12/2015 

 

      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. 11/2015. 

 
V Rišňovciach, dňa 30.09.2015                                                                                   Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 54/2015 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 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. 12/2015, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2015. 
 

 

 

V Rišňovciach, dňa 30.09.2015                                                                                         Karol Laboš 

                                                                                                                                           starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Uznesenie č. 55/2015  

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 2015 

 

    

K bodu 6. Žiadosť p. Eriky Bílenej o výmenu pôdy 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- výmenu parciel P. Erike Bílenej, Rišňovce 427 tak, ako  je to uvedené v žiadosti. 
  

V Rišňovciach, dňa 30.09.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 56/2015 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 2015 

 

 

K bodu 7. Informácia o začatí nového školského roka 2015/2016 
     

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

  

- vytvorenie druhého oddelenia školského klubu v ZŠ s MŠ Rišňovce 427. 

 
V Rišňovciach, dňa 30.09.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 57/2015 

zo 6.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 2015 

 

     

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- dotáciu pre školský klub detí vo výške 1 700,00 € na mzdu a odvody učiteľke pre 

druhé oddelenie školského klubu v školskom roku 2015/2016. 
 

V Rišňovciach, dňa 30.09.2015                                                                                         Karol Laboš 

                                                                                                                                           starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Uznesenie č. 58/2015 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 2015 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- od 01.10.2015 mesačný poplatok 8,00 € za každé dieťa umiestnené v školskom klube 

pri ZŠ s MŠ Rišňovce 427. 
 

V Rišňovciach, dňa 30.09.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 59/2015 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 2015 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy Lužianky 

v našej obci, v priestoroch ZŠ s MŠ Rišňovce 427, za účelom poskytovania 

umeleckého vzdelania detí. 
 

V Rišňovciach, dňa 30.09.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 60/2015 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 2015 

      

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- zrušenie poskytovania dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Súkromného voľného 

času Rišňovce 427 od septembra 2015. 
 

V Rišňovciach, dňa 30.09.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



Uznesenie č. 61/2015 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 2015 

       

K bodu 9. Knižnica – Schválenie knižničného a výpožičného poriadku 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Rišňovciach. 
 

V Rišňovciach, dňa 30.09.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 62/2015 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 2015 

 

K bodu 10. Rôzne 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Predĺženie nájmu nebytových priestorov Firme VIREX s. r. o. Nesvady na obdobie od 

01.10.2015 do 30.09.2017. 
 

V Rišňovciach, dňa 30.09.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 63/2015 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 2015 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Poskytnutie príspevku 2 000,00 € TJ Družstevník Rišňovce na dobudovanie 

závlahového systému na futbalovom ihrisku TJ Rišňovce. 
 

V Rišňovciach, dňa 30.09.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



Uznesenie č. 64/2015 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 23. septembra 2015 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

- predložené zápisy do obecnej kroniky za rok 2014. 
  

V Rišňovciach, dňa 30.09.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


