
 

K bodu 1.  

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení 

 

 

Uznesenie č. 265/2018 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 10. októbra 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. Miroslav Juran, P. Jarmila Novosadová 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Hrabárik, Ing. Jana Žitňáková 

            Určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 

c) konštatuje že: 

 na rokovaní OZ je prítomných 6 poslancov 

 

 
V Rišňovciach, dňa 15.10.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

 

__________________________________________________________________________________________        

 

K bodu 2.  

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 266/2018 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 10. októbra 2018 

 

 

    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.  
 

 
V Rišňovciach, dňa 15.10.2018                                                                       Karol laboš 

                                                                                                                        starosta obce   

 

_________________________________________________________________________________________ 

 



K bodu 3.  

Žiadosť o dotáciu – ZŠ s MŠ Rišňovce 

 

 

Uznesenie č. 267/2018 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 10. októbra 2018 

 

 

    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 1700,- € na mzdy a odvody vychovávateľke v 3. 

oddelení školského klubu detí na obdobie od 10 – 12/2018. 

 

 
V Rišňovciach, dňa 15.10.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________    

 

K bodu 4. 

Rôzne 

 

 

Uznesenie č. 268/2018 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 10. októbra 2018 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- navýšenie rozpočtu na prenesené kompetencie na spolufinancovanie projektu Zlepšenie 

prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným 

znevýhodnením v ZŠ s MŠ Rišňovce na obdobie september až december 2018 vo výške 

415,20 €. 
 

 

V Rišňovciach, dňa 15.10.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce 

__________________________________________________________________________________________        

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 265/2018 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 10. októbra 2018 

 

a)schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: P. Miroslav Juran, P. Jarmila Novosadová 

b)berie na vedomie: 

    Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Hrabárik, Ing. Jana Žitňáková 

          Určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 

c)konštatuje že: 

 na rokovaní OZ je prítomných 6 poslancov 
_________________________________________________________________________________________        

 

Uznesenie č. 266/2018 

 

schvaľuje 
 

- program rokovania predložený starostom obce.  
_________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 267/2018 

 

schvaľuje 
 

- dotáciu pre školský klub detí vo výške 1700,- € na mzdy a odvody vychovávateľke v 3. 

oddelení školského klubu detí na obdobie od 10 – 12/2018. 
__________________________________________________________________________________________    

 

Uznesenie č. 268/2018 

 

schvaľuje 
 

- navýšenie rozpočtu na prenesené kompetencie na spolufinancovanie projektu Zlepšenie 

prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným 

znevýhodnením v ZŠ s MŠ Rišňovce na obdobie september až december 2018 vo výške 

415,20 €. 
 

 

__________________________________________________________________________________________        

 

 

 

 

 


