
K bodu 1. 

 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení  

 

 

Uznesenie č. 188/2017 

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

15. augusta 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: P. Miroslav Juran, P. František Kaufman 

b)  berie na vedomie 
Overovateľov zápisnice: P. Danka Jánošíková, Ing. Marek Ardan 

            Zapisovateľku: Ružena Jamborová 

      c)  konštatuje, že  

           na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov 

 

 

V Rišňovciach, dňa 23.08.2017                                                            Karol Laboš 

                                                                                                              starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2.  

 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Uznesenie č. 189/2017 

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

15. augusta 2017 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  

schvaľuje 

 

- starostom predložený a opravený program rokovania. 
 

 

V Rišňovciach, dňa 23.08.2017                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 



 K bodu 3.  

 

Schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o výške príspevkov v školách a v školských 

zariadeniach zriadených obcou Rišňovce  

 

 

 

Uznesenie č. 190/2017 

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

15. augusta 2017 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  

schvaľuje 

 

- VZN obce Rišňovce č. 2/2017 o výške príspevkov v školách a v školských zariadeniach 

zriadených obcou Rišňovce. 

 
V Rišňovciach, dňa 23.08.2017                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

 

 

K bodu 4.  

 

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2017 

 

Uznesenie č. 191/2017 

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

15. augusta 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. 5/2017 a rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

 

V Rišňovciach, dňa 23.08.2017                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

     

 



 Uznesenie č. 192/2017 

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

15. augusta 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. 7/2017. 
 

V Rišňovciach, dňa 23.08.2017                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5.  

 

Rôzne   

Uznesenie č. 193/2017 

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

15. augusta 2017 

 

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 

01.10.2017 do 30.09.2019.  
 

V Rišňovciach, dňa 23.08.2017                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 194/2017 

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

15. augusta 2017 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  

ukladá 

 

-  Ing. Branislavovi Škodákovi,  bytom Rišňovce 53 zaplatiť faktúru za odber vody 

v objeme 458 m³ a stočné 68 m³, t. j. priemer stočného za rok 2016. 

 
V Rišňovciach, dňa 23.08.2017                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 195/2017 

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

15. augusta 2017 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  

ukladá 

 

- P. Monike Ševčíkovej, bytom Rišňovce 440 zaplatiť faktúru za vodné a stočné podľa 

vystavených faktúr k 30.06.2017. 

V Rišňovciach, dňa 23.08.2017                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 196/2017 

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

15. augusta 2017 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  

ukladá 

 

- komisii pre životné prostredie preveriť sťažnosť P. Margity Kukučkovej, Rišňovce 98 a to 

pálenie odpadu a pneumatík susedov, Ing. Bielika a P. Jamricha.  

 
V Rišňovciach, dňa 23.08.2017                                                                          Karol Laboš                                                                                                                                                

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 197/2017 

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

15. augusta 2017 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  

schvaľuje 

 

- v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, zrušenie subjektu - organizácie vystupujúcej pod 

obchodným menom Miestny národný výbor Rišňovce , IČO: 00 000 268 , ktorý je 



zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Pšn, vložka číslo: 

327/N, s tým, že všetky práva a záväzky drobnej prevádzkarne preberá obec. 
 

V Rišňovciach, dňa 23.08.2017                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 198/2017 

z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

15. augusta 2017 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  

schvaľuje 

 

- prijímanie elektronických aj neelektronických zásielok cez elektronickú podateľňu od 

01.09.2017 prostredníctvom elektronickej schránky, elektronickej podateľne, 

elektronickej pošty alebo elektronických služieb SLOVENSKO.sk a DCOM v bežných 

dátových formátoch. 

V Rišňovciach, dňa 23.08.2017                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                            starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


