
K bodu 1.  

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení 

 

 

Uznesenie č. 203/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

a) schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: P. František Kaufman, P. Jarmila Novosadová 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: P. Miroslav Juran, Ing. Marek Ardan 

            Určenie zapisovateľky: Ružena Jamborová 

c) konštatuje že: 

 na rokovaní OZ je prítomných 9 poslancov 

 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

 

__________________________________________________________________________________________        

 

K bodu 2.  

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 204/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

                

schvaľuje 
 

- starostom predložený program rokovania s doplnením o jeden bod: 

Schválenie návrhu VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v materskej škole 

a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej 

škole s materskou školou Rišňovce 427. 

 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                      Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 



K bodu 3.  

Výročná správa obce za rok 2016 

 

Uznesenie č. 205/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

    Obecné zastupiteľstva 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 Rišňovce za rok 2016. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                                     Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce  

__________________________________________________________________________________________  

 

K bodu 4.  

Správa audítora z IÚZ a KÚZ za rok 2016 

 

Uznesenie č. 206/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- Správu audítora z IÚZ a KÚZ za rok 2016. 
 

V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                                     Karol Laboš 

                                                                                                                                       starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. 

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 11/2017 

 

Uznesenie č. 207/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- rozpočtové opatrenie č. 8/2017, 9/2017 a 10/2017. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                                 Karol Laboš 

                                                                                                                                   starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 208/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- rozpočtové opatrenie č. 11/2017, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2017. 
 

V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                                   Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. 

Schválenie návrhu Programového rozpočtu obce Rišňovce na roky 2018 – 2020 

 

Uznesenie č. 209/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Programový rozpočet na roky 2018. Tvorí prílohu zápisnice. 

V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                                   Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 210/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- Programový rozpočet na roky 2019 – 2020. Tvorí prílohu zápisnice. 
 

V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                            Karol Laboš 

                                                                                                                              starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 



   Uznesenie č. 211/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018. Tvorí prílohu 

zápisnice. 
 

V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. 

Schválenie inventarizačnej komisie 

 

Uznesenie č. 212/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Inventarizačnú komisiu v zložení: 

- Ing. Peter Hrabárik, P. Ružena Jamborová, P. Ján Hudák, Mgr. Martin Jánošík, P. 

Helena Rihová. 
 

V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce  

 

__________________________________________________________________________________________  

 

K bodu 8. 

Schválenie návrhu VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v materskej škole 

a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v Základnej škole s materskou školou Rišňovce 427 

 

Uznesenie č. 213/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 



- VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v materskej škole a o určení miesta 

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole 

s materskou školou Rišňovce 427. 

 V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                         Karol Laboš 
                                                                                                                             starosta obce  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 9. 

Schválenie návrhu VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení na rok 2018 

 

Uznesenie č. 214/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení na rok 2018. 

V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                                   Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. 

Schválenie VZN č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Rišňovce 

 

Uznesenie č. 215/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- VZN č. 5/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Rišňovce. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                                  Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce  

___________________________________________________________________________ 



K bodu 11. 

Plán práce HK na I. polrok 2018 

 

    Uznesenie č. 216/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

    Obecné zastupiteľstva 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 I. polrok 2018. 

V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                                    Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce  

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 12. 

Informácia o pripravovaných investičných akciách 

 

Uznesenie č. 217/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Investičnú akciu: „Výstavba tribúny a prestavba (rekonštrukcia) šatní na futbalovom 

ihrisku súp. č. 642, Obce Rišňovce“. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                              Karol Laboš 

                                                                                                                                starosta obce  

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 218/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Investičnú akciu: „“NA_Rišňovce, kabelizácia VN, TS, NNK, VNK“. 

 
V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                             starosta obce  

__________________________________________________________________________________________ 



K bodu 13. 

Oboznámenie s prípravnými prácami na budúcu výstavbu zberného dvora 

 

Uznesenie č. 219/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- Zámer výstavby zberného dvora pri ČOV, na pozemku par. č. 129, KN-E, orná pôda, 

k. ú. Rišňovce.  
 

V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                            starosta obce  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 14. 

Rôzne 

 

Uznesenie č. 220/2017 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 11. decembra 2017 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov PharmDr. Márii Kubačkovej, 

Murániho 12, 949 01 Nitra o 1 rok.  
 

V Rišňovciach, dňa 18.12.2017                                                                        Karol Laboš 

                                                                                                              starosta obce  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


