
UZNES E N I E 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE 

zo dňa 03. decembra 2014. 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce. 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

 

Uznesenie č. 1/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Rišňovce 

 

A. berie na vedomie 

 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B. konštatuje, že 

 

1. novozvolený starosta obce Karol LABOŠ 

      zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub  

      poslanca obecného zastupiteľstva:  Ing. Marek ARDAN 

                                                               Ing. Peter HRABÁRIK 

                                                               Mgr. Martin JÁNOŠÍK 

                                                               Danka JÁNOŠÍKOVÁ 

                                                               Miroslav JURAN 

                                                               František KAUFMAN 

                                                               Jarmila NOVOSADOVÁ 

                                                              Silvia PROSNANOVÁ 

                                                              Ing. Jana ŽITŇÁKOVÁ 
 

C. volí 

 

a) mandátnu komisiu v zložení: Ing. Marek Ardan, Ing. Jana Žitňáková, Miroslav Juran, 

 

b) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Hrabárik, Silvia Prosnanová, Jarmila   

                                                   Novosadová 
     

c) volebnú komisiu v zložení: Mgr. Martin Jánošík, František Kaufman, Danka  

                                                Jánošíková 

  
hlasovanie: za 9 poslancov                                                                           

                    proti: 0                                                                                                 Karol Laboš 

                    zdržal sa: 0                                                                           starosta obce 

 

 

 



Uznesenie č. 2/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Rišňovce 

 

schvaľuje 

 

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Rišňovciach a dopĺňa do 

Rokovacieho poriadku OZ vetu:  

Ak overovatelia do piatich dní zápisnicu nepodpíšu, považuje sa za overenú. 

 
Hlasovanie: za 9 poslancov 

                     proti 0                                                                                                         Karol Laboš 

                     zdržal sa 0                                                                                                  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 3/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Rišňovce 

 

poveruje 

 

poslanca Ing. Petra Hrabárika zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

Hlasovanie: za 9 poslancov  

                     proti 0                                                                                                            Karol Laboš 

                     zdržal sa 0                                                                                                     starosta obce 

 

Uznesenie č. 4/2014 

 
 

 

   Obecné zastupiteľstvo obce Rišňovce 

 

schvaľuje 

 

sobášiacich: Ing. Marek Ardan, Ing. Peter Hrabárik, Ing. Jana Žitňáková a určuje dni na 

sobáše: piatok a sobota. 
 

Hlasovanie: za 9 poslancov  
                  proti 0                                                                                                          Karol Laboš 

                     zdržal sa 0                                                                                                    starosta obce      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


