
 

K bodu 1.  

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení 

 

 

Uznesenie č. 256/2018 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. augusta 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. Danka Jánošíková, P. Jarmila Novosadová 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: P. Zdena Zadrabajová, Ing. Marek Ardan 

            Určenie zapisovateľa: Mgr. Martin Jánošík 

c) konštatuje že: 

 na rokovaní OZ je prítomných 8 poslancov 

 

 
V Rišňovciach, dňa 15.08.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce   

__________________________________________________________________________________________        

 

 

K bodu 2.  

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

 

Uznesenie č. 257/2018 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. augusta 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 15.08.2018                                                                       Karol laboš 

                                                                                                                        starosta obce   

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



K bodu 3.  

Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

stavbu Rekonštrukcia ČOV Rišňovce 

 

 

Uznesenie č. 258/2018 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. augusta 2018 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie a schvaľuje 
 

- že v rámci predloženej ŽoNFP bude povinnosť obce Rišňovce, /žiadateľa/, financovať 

v rámci schválenej ŽoNFP z vlastných zdrojov aj príslušnú výšku DPH, t. j. 137 730,46 

EUR, v zmysle príslušných právnych predpisov, vzťahujúcu sa na výdavky zo 

schválenej ŽoNFP, ktorá je v rámci výzvy neoprávneným výdavkom. 

 

 

V Rišňovciach, dňa 15.08.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce 

__________________________________________________________________________________________    

 

K bodu 4. 

Rôzne 

 

 

Uznesenie č. 259/2018 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 14. augusta 2018 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- vypísanie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Rišňovce na deň 03. 

októbra 2018. 

 

 

V Rišňovciach, dňa 15.08.2018                                                                       Karol Laboš 

                                                                                                                         starosta obce 

__________________________________________________________________________________________        

 

 

 

 


