
Uznesenie č. 72/2015 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 09. decembra 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: P. Jarmila Novosadová, Ing. Jana Žitňáková 

- určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 

b) schvaľuje 

- návrhovú komisiu: Ing. Peter Hrabárik, P. Miroslav Juran, Mgr. Martin Jánošík 

c) konštatuje že 

- na rokovaní OZ je o prítomných 8 poslancov  

 
V Rišňovciach, dňa 21.12.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 73/2015 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 09. decembra 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 21.12.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

                       

Uznesenie č. 74/2015 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 09. decembra 2015 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 15/2015 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

 

- rozpočtové opatrenie č. 13/2015 a č. 14/2015 

 
V Rišňovciach, dňa 21.12.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



Uznesenie č. 75/2015 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 09. decembra2015 

___________________________________________________________________________ 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

- rozpočtové opatrenie č. 15/2015, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2015. 
 

V Rišňovciach, dňa 21.12.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 76/2015 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 09. decembra 2015 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 4. Schválenie VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

  

- VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 
V Rišňovciach, dňa 21.12.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 77/2015 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 09. decembra 2015 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Schválenie VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2016 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

 

- VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení na rok 2016. 
 

V Rišňovciach, dňa 21.12.2015                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Uznesenie č. 78/2015 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 09. decembra 2015  

___________________________________________________________________________ 

K bodu 6. Schválenie návrhu programového rozpočtu na roky 2016 - 2018 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

- Rozpočet obce na rok 2016. 

 
V Rišňovciach, dňa 21.12.2015                                                                                   Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 79/2015 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 09. decembra 2015 

___________________________________________________________________________ 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

 

- Programový rozpočet na roky 2017 – 2018. 

 
V Rišňovciach, dňa 21.12.2015                                                                                         Karol Laboš 

                                                                                                                                           starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 80/2015  

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 09. decembra 2015 

___________________________________________________________________________    

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016. 
 

V Rišňovciach, dňa 21.12.2015                                                                                         Karol Laboš 

                                                                                                                                           starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Uznesenie č. 81/2015 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 09. decembra 2015 

 

K bodu 7. Schválenie inventarizačných komisií 
      

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- Inventarizačnú komisiu v zložení: Ing. Peter Hrabárik, Mgr. Martin Jánošík, P. Ružena  

                                                                  Jamborová, P. Mária Šindlerová a P. Helena Rihová. 
 

V Rišňovciach, dňa 21.12.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 82/2015 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 09. decembra 2015 

 

K bodu 8. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- plán práce HK na I. polrok 2016. 
 

V Rišňovciach, dňa 21.12.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 83/2015 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 09. decembra 2015 

 

K bodu 10. Rôzne 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- od 01.01.2016 výšku stočného 0,60 € za m³ odpadovej vody.  
 

V Rišňovciach, dňa 21.12.2015                                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                                                            starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 84/2015 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 09. decembra 2015  

___________________________________________________________________________ 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

- Vypracovanie štúdie na nové šatne TJ s tribúnou na ihrisku TJ Rišňovce. 

 
V Rišňovciach, dňa 21.12.2015                                                                                   Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č.85/2015 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 09. decembra 2015  

___________________________________________________________________________ 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

- Umiestnenie kamerového systému na budove nového zdravotného strediska 

a signalizačného zariadenia vo vnútorných priestoroch nového zdravotného strediska. 

 
V Rišňovciach, dňa 21.12.2015                                                                                   Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 86/2015 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 09. decembra 2015  

___________________________________________________________________________ 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

- Predĺženie nájomných zmlúv lekárov do 30.06.2016. 

 
V Rišňovciach, dňa 21.12.2015                                                                                   Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


