
Uznesenie č. 5/2014 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 10. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

 

      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, Ing. Jana Žitňáková 

- určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 

b) schvaľuje 

- návrhovú komisiu: P. František Kaufman, P. Miroslav Juran, Ing. Marek Ardan 

b) konštatuje že 

- na rokovaní OZ je o prítomných 8 poslancov  

 
V Rišňovciach, dňa 20.12.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 6/2014 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 10. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

 

- program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
V Rišňovciach, dňa 20.12.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

                       

Uznesenie č. 7/2014 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 10. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 3. Schválenie VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rišňovce 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Rišňovce. 

 
V Rišňovciach, dňa 20.12.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

___________________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 8/2014 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 10. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 4. Schválenie VZN č. 4/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

- VZN č. 4/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia na rok 2015. 
 
V Rišňovciach, dňa 20.12.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 9/2014 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 10. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2014      
     

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

  

- rozpočtové opatrenie č. 4/2014, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2014. 

 
V Rišňovciach, dňa 20.12.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 10/2014 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 10. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 6. Schválenie návrhu Programového rozpočtu na roky 2015 - 2017 
    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

- rozpočet obce Rišňovce na rok 2015. 
 

V Rišňovciach, dňa 20.12.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 11/2014 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 10. decembra 2014  

___________________________________________________________________________ 

      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 2016 – 2017. 

 
V Rišňovciach, dňa 20.12.2014                                                                                   Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Uznesenie č. 12/2014 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 10. decembra2014 

___________________________________________________________________________ 

 

           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 2015. 
 

V Rišňovciach, dňa 20.12.2014                                                                                 Karol Laboš 

                                                                                                                                   starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Uznesenie č. 13/2014 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 10. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 7. Konsolidovaná výročná správa obce Rišňovce za rok 2013 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie  

 

- Konsolidovanú výročnú správu obce Rišňovce za rok 2013. 
 

V Rišňovciach, dňa 20.12.2014                                                                                  Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Uznesenie č. 14/2014  

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 10. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 8. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a konsolidovanej 

účtovnej závierky 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej 

závierky obce.  

 
V Rišňovciach, dňa 20.12.2014                                                                                  Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 15/2014  

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 10. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 9. Schválenie inventarizačnej komisie 

 

     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. Július Lazarčík, a P. Mária Šindlerová. 

 
V Rišňovciach, dňa 20.12.2014                                                                                  Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 16/2014  

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 10. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 10. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 

 

     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 obce na I. polrok 2015. 
 

V Rišňovciach, dňa 20.12.2014                                                                                    Karol Laboš 

                                                                                                                       starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 17/2014  

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 10. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 11. Rôzne 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Predĺženie nájmu na nebytové priestory PharmDr. Márii Kubačkovej do 31.12.2015 na 

prevádzku lekárne. 

 
V Rišňovciach, dňa 20.12.2014                                                                                  Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 18/2014  

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 10. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Predĺženie nájmu na nebytové priestory MUDr. Natálii Pristachovej, detskej lekárke, 

do 31.12.2015 na prevádzku detskej ambulancie. 

 
V Rišňovciach, dňa 20.12.2014                                                                                  Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 19/2014  

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 10. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

A- zriaďuje 

 

Komisie: 

- komisiu výstavby a územného plánovania; 

- sociálnu komisiu; 

- komisiu na ochranu verejného poriadku; 

- komisiu športu a mládeže; 

- komisiu kultúry a školstva; 

- komisiu životného prostredia. 



B- volí ich predsedov 

 

a) komisia výstavby a územného plánovania, predseda: Ing. Marek Ardan, 

    - členov komisie: Ing. Peter Hrabárik, P. František Kaufman; 

 

b) sociálna komisia, predseda: P. Silvia Prosnanová, 

    - členov komisie: P. Ružena Jamborová, Ing. Jana Žitňáková; 

 

c) komisia na ochranu verejného poriadku, predseda: P. František Kaufman, 

    - členov komisie: P. Danka Jánošíková, P. Jarmila Novosadová; 

 

d) komisia športu a mládeže, predseda: P. Miroslav Juran, 

    - členov komisie: Ing. Marek Ardan, P. Danka Jánošíková; 

 

e) komisia kultúry a školstva, predseda: Mgr. Martin Jánošík, 

    - členov komisie: Ing. Peter Hrabárik, František Kaufman; 

 

f) komisia životného prostredia, predseda: Ing. Jana Žitňáková, 

   - členov komisie: P. Miroslav Juran, P. Jarmila Novosadová.  

 
V Rišňovciach, dňa 20.12.2014                                                                                  Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


