
K bodu 1. 

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie, kontrola uznesení   
 

Uznesenie č. 71 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce 

konaného dňa 05. septembra 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: Jana Grznárová, Andrej Jurena, Ing. Jana Žitňáková 

b) berie na vedomie: 

            Overovateľov zápisnice: Peter Korec, Ing. Pavol Skokan 

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

 
V Rišňovciach, dňa 10.09.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2. 

Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Uznesenie č. 72  

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. septembra 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 10.09.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3. 

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2019 

 

Uznesenie č. 73  

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. septembra 2019 

    

    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. 4/2019, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2019. 
 

 

V Rišňovciach, dňa 10.09.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 74  

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. septembra 2019 

     

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 5/2019, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2019. 
 

V Rišňovciach, dňa 10.09.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. 

Schválenie VZN obce Rišňovce č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach 

zriadených obcou Rišňovce 

 

Uznesenie č. 75  

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 05. septembra 2019 

  

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

zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- VZN obce Rišňovce č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou 

Rišňovce. 

 
V Rišňovciach, dňa 10.09.2019                                                                                   Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                                                               starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 


