
Uznesenie č. 148/2013 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. septembra 2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 1 Otvorenie 

      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: Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík 

- určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 

b) konštatuje že 

- na rokovaní OZ bolo prítomných 7 poslancov  

 
V Rišňovciach, dňa 04.10.2013                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 149/2013 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. septembra 2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 1 Otvorenie 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

- program 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
V Rišňovciach, dňa 04.10.2013                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

                       
 

Uznesenie č. 150/2013 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. septembra 2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2 Schválenie VZN č. 3/2013 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných 

plagátov v čase volebnej kampane 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

- VZN č. 3/2013 o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov v čase 

volebnej kampane. 
 

V Rišňovciach, dňa 04.10.2013                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 151/2013 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. septembra 2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3 Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2013  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

- rozpočtové opatrenie č. 2/2013, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2013. 
 
V Rišňovciach, dňa 04.10.2013                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Uznesenie č. 152/2013 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. septembra 2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4 Rôzne 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  
- P. Barbore Birkušovej, bytom Rišňovce 278, predĺženie nájomnej zmluvy na 3-izbový 

nájomný byt na jeden rok, t. j. do 15.10.2014. 

 
V Rišňovciach, dňa 04.10.2013                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 153/2013 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. septembra 2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4 Rôzne 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

- prenájom nebytových priestorov firme VIREX s.r.o. Farské pole 3, 946 51 Nesvady za 

účelom skladovania vína. Prenájom časti nebytového priestoru súp. č. 260 je 

schválený na dobu určitú, t. j. 2 roky, suma za prenájom je 10,00 €/m² na rok. 
 
V Rišňovciach, dňa 04.10.2013                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



Uznesenie č. 154/2013 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. septembra 2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4 Rôzne 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje   

prenájom priestorov v budove Kultúrneho domu v Rišňovciach 259 P. Henriete Hrnčárovej, 

Jarocká 1300, 951 35 Veľké Zálužie za účelom zriadenia prevádzky kaderníctva na 1 rok. 

Mesačné nájomné je 50,00 €. Nájomné bude uhrádzané mesiac dopredu. 
 
V Rišňovciach, dňa 04.10.2013                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 155/2013 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 25. septembra 2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4 Rôzne 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

neschvaľuje 

  

- predĺženie nájomnej zmluvy P. Daše Pindešovej na prevádzku kaderníctva 

v priestoroch Kultúrneho domu v Rišňovciach. Žiada o vypratanie priestorov 

a o uhradenie nedoplatku za nájom. 
 
V Rišňovciach, dňa 04.10.2013                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 


