
Uznesenie č. 87/2016 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 16. marca 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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: Ing. Marek Ardan, Mgr. Martin Jánošík 

- určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 

b) schvaľuje 

- návrhovú komisiu: Danka Jánošíková, František Kaufman, Ing. Peter Hrabárik 

c) konštatuje že 

- na rokovaní OZ je o prítomných 7 poslancov  

 
V Rišňovciach, dňa 29.03.2016                                                                                   Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                                  poverený starostom obce  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 88/2016 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 16. marca 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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  

- predložený program rokovania.  
 

V Rišňovciach, dňa 29.03.2016                                                                                  Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                                  poverený starostom obce  

____________________________________________________________________________________________________ 

                       

Uznesenie č. 89/2016 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 16. marca 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2016  

       

     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. 1/2016 a č. 2/2016. 

 
V Rišňovciach, dňa 29.03.2016                                                                                   Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                                  poverený starostom obce  

___________________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 90/2016 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 16. marca 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  

 

- Rozpočtové opatrenie č. 3/2016, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2016.  
 

V Rišňovciach, dňa 29.03.2016                                                                                  Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                                  poverený starostom obce  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 91/2016 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 16. marca 2016 

___________________________________________________________________________ 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  

 

- Rozpustenie zostatku rezervného fondu z roku 2014 vo výške 226 458,54 EUR.  
 

 

V Rišňovciach, dňa 29.03.2016                                                                                  Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                                  poverený starostom obce  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 92/2016 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 16. marca 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 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. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Rišňovce.  
 
V Rišňovciach, dňa 29.03.2016                                                                                  Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                                  poverený starostom obce  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Uznesenie č. 93/2016 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 16. marca 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Schválenie VZN č. 2/2016 o číslovaní budov 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. 2/2016 o číslovaní budov na území obce Rišňovce. 
 

V Rišňovciach, dňa 29.03.2016                                                                                  Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                                  poverený starostom obce  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 94/2016 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 16. marca 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Rôzne 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  

 

- termín zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ v Rišňovciach na školský rok 2016/2017  

na dni 12.04.2016 od 12,00 do 17,00 hod. a 13.04.2016 od 12,00 do 14,00 hod.  
 

V Rišňovciach, dňa 29.03.2016                                                                                  Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                                  poverený starostom obce  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 95/2016 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 16. marca 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  

 

- zámer predaja pozemku obce Rišňovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti 

pozemku KN – „C“, parc. č. 1221/1, p. Róbertovi Sochorovi a manželke Kataríne, 

Rišňovce 47.  
 

V Rišňovciach, dňa 29.03.2016                                                                                  Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                                  poverený starostom obce  

____________________________________________________________________________________________________ 


