
Uznesenie č. 195/2014 
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 03. septembra 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: Mgr. Martin Jánošík, Ing. Jana Žitňáková 
- určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 
b) schvaľuje 
- návrhovú komisiu: Ing. Peter Hrabárik, Zdena Zadrabajová 
b) konštatuje že 
- na rokovaní OZ je o prítomných 7 poslancov  

 
V Rišňovciach, dňa 11.09.2014                                                                               Karol Laboš 
                                                                                                                                  starosta obce  
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 196/2014 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  
konaného dňa 03. septembra 2014 

___________________________________________________________________________ 
 
      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje  
 

- program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
V Rišňovciach, dňa 11.09.2014                                                                               Karol Laboš 
                                                                                                                                  starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 
                       

Uznesenie č. 197/2014 
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 03. septembra 2014 
___________________________________________________________________________ 
K bodu 3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2014 
       
     Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 

 
schvaľuje 

 
- rozpočtové opatrenie č. 3/2014, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2014. 
 

V Rišňovciach, dňa 11.09.2014                                                                               Karol Laboš 
                                                                                                                                  starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 



 
Uznesenie č. 198/2014 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  
konaného dňa 03. septembra 2014 

___________________________________________________________________________ 
K bodu 4. Schválenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov 
       
    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  
 

určuje 
 

- že Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach bude mať v nasledujúcom funkčnom období 
celkom 9 (deväť) poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode 
utvorenom pre celú obec. 

 
V Rišňovciach, dňa 11.09.2014                                                                               Karol Laboš 
                                                                                                                                  starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Uznesenie č. 199/2014 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  
konaného dňa 03. septembra 2014 

___________________________________________________________________________ 
K bodu 5. Schválenie Registratúrneho plánu a Registratúrneho poriadku       
     
Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  
 

schvaľuje 
  

- Registratúrny plán a Registratúrny poriadok obce Rišňovce. 
 

V Rišňovciach, dňa 11.09.2014                                                                               Karol Laboš 
                                                                                                                                  starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Uznesenie č. 200/2014 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  
konaného dňa 03. septembra 2014 

___________________________________________________________________________ 
K bodu 6. Rôzne 
    Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  
 

- poplatok za zber, zvoz, separáciu a zneškodňovanie odpadov v sume 18,- € ročne za 
každého obyvateľa obce.  

 
V Rišňovciach, dňa 11.09.2014                                                                               Karol Laboš 
                                                                                                                                  starosta obce 



____________________________________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 201/2014 
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 03. septembra 2014  
___________________________________________________________________________ 
      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  
 

schvaľuje 
 

- zápis do obecnej kroniky, rok 2013. 
 
V Rišňovciach, dňa 11.09.2014                                                                                   Karol Laboš 
                                                                                                                                     starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


