
K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   
 

Uznesenie č. 67  

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 06. augusta 2019 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

a) schvaľuje:  

Návrhovú komisiu: Danka Jánošíková, Jana Grznárová, Peter Korec 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Ing. Tomáš Paúk, Andrej Jurena 

c) konštatuje, že:  
na rokovaní OZ je prítomných 7 poslancov 

 
V Rišňovciach, dňa 12.08.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Uznesenie č. 68  

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 06. augusta 2019 

 

 

    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 Mgr. Máriom Machovcom.  

 
V Rišňovciach, dňa 12.08.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

K bodu 7. 

Rôzne  

 

Uznesenie č. 69  

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 06. augusta 2019 

 

 



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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov z vlastných 

prostriedkov v rámci výzvy „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materskej škole v obci 

Rišňovce – výstavba nového objektu MŠ s obstaraním materiálno-technického vybavenia“. 

 
V Rišňovciach, dňa 12.08.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 70  

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 06. augusta 2019 

 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- dotáciu pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ v Rišňovciach na nákup kuchynského vybavenia, 

konvektomatu s príslušenstvom a umývačku riadu vo výške 9 094,80 €. 

 
V Rišňovciach, dňa 12.08.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


