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

návrhovej komisie, kontrola uznesení 

 

 

Uznesenie č. 157/2017 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

29. marca 2017 

 

 

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. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík 

b)  berie na vedomie 

Overovateľov zápisnice: P. Danka Jánošíková, P. Miroslav Juran 

            Zapisovateľku: Ružena Jamborová 

      c)  konštatuje, že  

           na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov 

 

V Rišňovciach, dňa 03.04.2017                                                            Karol Laboš 

                                                                                                              starosta obce 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 158/2017 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

29. marca 2017 

 

 

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 03.04.2017                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 4. Schválenie ceny vody a stočného na rok 2017, podľa rozhodnutia Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví zo dňa 28.02.2017 
 

Uznesenie č. 159/2017 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

29. marca 2017 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 
- na obdobie od 01.01.2017 výšku ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom  0,60 €/m³ 

a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,60 €/m³. 

 

V Rišňovciach, dňa 03.04.2017                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Schválenie rozpočtového opatrenia 

 

Uznesenie č. 160/2017 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

29. marca 2017 

 

 

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. 1/2017. 

V Rišňovciach, dňa 03.04.2017                                                                         Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 161/2017 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

29. marca 2017 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 
 

- rozpočtové opatrenie č. 2/2017. 
 

V Rišňovciach, dňa 03.04.2017                                                                            Karol Laboš 

                                                                                                                  starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 



K bodu 6. Schválenie žiadosti o zaradenie výdajnej školskej jedálne do siete škôl 

a školských zariadení 

 

 

Uznesenie č. 162/2017 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

29. marca 2017 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- žiadosť ZŠ s MŠ Rišňovce č. 427, 951 21 Rišňovce v zastúpení PaedDr. Lenkou 

Proksovou, riaditeľkou ZŠ s MŠ Rišňovce č. 427, o zaradenie Výdajnej školskej 

jedálne pri ZŠ s MŠ Rišňovce č. 427, 951 21 Rišňovce do siete škôl a školských 

zariadení. 

 

V Rišňovciach, dňa 03.04.2017                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7. Prerokovanie žiadosti ARS STUDIA, Dubíková 24, Nitra o vydanie súhlasného 

stanoviska k zriadeniu elokovaného pracoviska v priestoroch ZŠ s MŠ Rišňovce 427 

 

Uznesenie č. 163/2017 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

29. marca 2017 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 
 

- zriaďovateľovi SZUŠ ARS STUDIO, Dubíková 24, Nitra, zriadenie elokovaného 

pracoviska v priestoroch ZŠ s MŠ Rišňovce 427, 951 21 Rišňovce.  

V Rišňovciach, dňa 03.04.2017                                                                                      Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



K bodu 8. Schválenie „Komunitného plánu sociálnych služieb obce Rišňovce 2017 – 2022“ 

 

Uznesenie č. 164/2017 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

29. marca 2017 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

 

- Komunitný plán sociálnych služieb obce Rišňovce 2017 – 2022. 

 
V Rišňovciach, dňa 03.04.2017                                                                                      Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 9. Prerokovanie rozšírenia Územného plánu obce Rišňovce v zastavanom území 

obce Rišňovce 

 

Uznesenie č. 165/2017 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

29. marca 2017 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

vydáva súhlasné stanovisko 
 

 

- P. Miroslavovi Juranovi k výstavbe 6 rodinných domov na svojom pozemku parcela 

č. 1620, k. ú. Rišňovce  za podmienok, aké má uvedené v žiadosti, vybudovanie 

inžinierskych sietí a prístupovej komunikácie. Komunikáciu po dostavaní rodinných 

domov bezplatne darovacou zmluvou odovzdá do majetku obce.  

 

 
V Rišňovciach, dňa 03.04.2017                                                                                      Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



K bodu 10. Rôzne 

 

Uznesenie č. 166/2017 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

29. marca 2017 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- na základe žiadosti P. Jozefa Štefáka, Rišňovce 358 odpustenie stočného v plnej výške 

z celkovej spotreby odpadovej vody. Za spotrebu pitnej vody mu bude fakturovaná 

spotreba 100 m³. 

 
V Rišňovciach, dňa 03.04.2017                                                                                      Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 167/2017 

zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

29. marca 2017 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- na základe žiadosti p. Eriky Bílenej, Rišňovce 424 uhradiť faktúru za spotrebu pitnej 

vody, t. j. 148 m ³ v plnej výške a uhradiť 50 % stočného, t. j. 74 m³.   

 

V Rišňovciach, dňa 03.04.2017                                                                                      Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

___________________________________________________________________________ 


