
Uznesenie č. 24/2015 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. marca 2015 

___________________________________________________________________________ 

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

návrhovej komisie, kontrola uznesení 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

a) berie na vedomie 

- overovateľov zápisnice: Mgr. Martin Jánošík, Miroslav Juran 

- určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 

b) schvaľuje 

- návrhovú komisiu: Img. Peter Hrabárik, František Kaufman, Miroslav Juran  

b) konštatuje že 

- na rokovaní OZ je o prítomných 8 poslancov  

 
V Rišňovciach, dňa 31.03.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 25/2015 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. marca 2015 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

      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 31.03.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

                       

Uznesenie č. 26/2015 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. marca 2015 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2015 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

 

- rozpočtové opatrenia č. 1 – 4/2015. 

 
V Rišňovciach, dňa 31.03.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

___________________________________________________________________________________________________ 

 



Uznesenie č. 27/2015 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. marca 2015 

___________________________________________________________________________ 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

- rozpočtové opatrenie č. 5/2015, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2015. 
 
V Rišňovciach, dňa 31.03.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 28/2015 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. marca 2015 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 4. Schválenie platu starostu obce na rok 2015      
     

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

zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

  

- Plat starostu: Karol Laboš 

- Obec Rišňovce s účinnosťou od: 01.01.2015 

- a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. 1698,84 € 

- b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 70% (1189,18 €) 

- Plat starostu: 2888,02 € 

- Zaokrúhlený: 2889,- € mesačne 

- Rozdiel za mesiace január a február mu bude vyplatený v najbližšom výplatnom 

termíne.  

 
V Rišňovciach, dňa 31.03.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 29/2015 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. marca 2015 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Rôzne 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

- nového veliteľa DHZ v Rišňovciach, P. Juraja Jánošíka, bytom Rišňovce 186. 
 

V Rišňovciach, dňa 31.03.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 



____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 30/2015 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. marca 2015  

___________________________________________________________________________ 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

súhlasí 

 

- s odpustením stočného p. Františkovi Valkovičovi, bytom Rišňovce 198, vo výške 

50% z fakturovanej sumy za stočné. Fakturovanú sumu za vodné uhradí v plnej výške. 

 
V Rišňovciach, dňa 31.03.2015                                                                                   Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 31/2015 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. marca 2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

zamieta 

 

- žiadosť P. Eriky Bílenej, bytom Rišňovce 424 o výmenu poľnohospodárskej pôdy za 

obecný pozemok. K výmene môže prísť až po vysporiadaní vlastníckych vzťahov, 

keď bude mať pozemky vo vlastníctve v celosti a nie v podielovom spoluvlastníctve.  
 

V Rišňovciach, dňa 31.03.2015                                                                                 Karol Laboš 

                                                                                                                                   starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 32/2015 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. marca 2015 

___________________________________________________________________________ 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

súhlasí 

 

- s prijatím obcí: Hájske, Horná Kráľová, Močenok a Trnovec nad Váhom do skupiny: 

MAS VITIS. 
 

V Rišňovciach, dňa 31.03.2015                                                                                  Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 


