
Uznesenie č. 156/2013 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. decembra 2013 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu 1 Otvorenie 
      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. Jana Žitňáková, Zdena Zadrabajová 
- určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 
b) konštatuje že 
- na rokovaní OZ bolo prítomných 8 poslancov  

 
V Rišňovciach, dňa 19.12.2013                                                                               Karol Laboš 
                                                                                                                                  starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Uznesenie č. 157/2013 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. decembra 2013 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu 1 Otvorenie 
      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje  
- program 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
V Rišňovciach, dňa 19.12.2013                                                                               Karol Laboš 
                                                                                                                                  starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 
                       
 
 

Uznesenie č. 158/2013 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. decembra 2013 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu 2 Schválenie VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2014 
      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje 
- VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia na rok 2014. 
 
V Rišňovciach, dňa 19.12.2013                                                                               Karol Laboš 
                                                                                                                                  starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 



Uznesenie č. 159/2013 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. decembra 2013 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu 3 Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2013  
      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje  
- rozpočtové opatrenie č. 3/2013, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2013. 
 
V Rišňovciach, dňa 19.12.2013                                                                               Karol Laboš 
                                                                                                                                  starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Uznesenie č. 160/2013 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. decembra 2013 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu 4 Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016 
      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

schvaľuje  
- návrh rozpočtu na rok 2014.  

 
V Rišňovciach, dňa 19.12.2013                                                                               Karol Laboš 
                                                                                                                                  starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Uznesenie č. 161/2013 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. decembra 2013 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu 4 Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016 
      Obecné zastupiteľstvo Obce Rišňovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

berie na vedomie 
- návrh rozpočtu na roky 2015 – 2016. 

 
V Rišňovciach, dňa 19.12.2013                                                                               Karol Laboš 
                                                                                                                                  starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



Uznesenie č. 162/2013 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. decembra 2013 
 _________________________________________________________________________ 

 
K bodu 4 Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016 
      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 obce na rok 2014. 
 
V Rišňovciach, dňa 19.12.2013                                                                                   Karol Laboš 
                                                                                                                                     starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Uznesenie č. 163/2013  

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  
konaného dňa 11. decembra 2013 

___________________________________________________________________________ 
 
K bodu 5 Schválenie inventarizačných komisií 
      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, Ružena 
Jamborová, Mária Šindlerová, Július Lazarčík. 
 
V Rišňovciach, dňa 19.12.2013                                                                               Karol Laboš 
                                                                                                                                  starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Uznesenie č. 164/2013 
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. decembra 2013 
___________________________________________________________________________ 

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

schvaľuje 
  

- Zmluvu o nájme dopravného prostriedku s firmou FORSA, s.r.o. Rišňovce 630 
a ročný nájom 200,00 € bez DPH. 

 
V Rišňovciach, dňa 19.12.2013                                                                               Karol Laboš 
                                                                                                                                  starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 
 



Uznesenie č. 165/2013  
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 11. decembra 2013 
___________________________________________________________________________ 

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

schvaľuje 
 

- P. Márii Bránskej, bytom Rišňovce 272, splátkový kalendár a to: 30,00 € mesačne za 
nedoplatky, ktoré má voči obci na daniach, vývoze TKO a za odber vody. 

 
V Rišňovciach, dňa 19.12.2013                                                                               Karol Laboš  
                                                                                                                                 starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Uznesenie č. 166/2013  
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rišňovce  

konaného dňa 11. decembra 2013 
___________________________________________________________________________ 

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

schvaľuje 
 

- DHZ v Rišňovciach príspevok na rok 2014 v sume: 2604,00 € 
 
V Rišňovciach, dňa 19.12.2013                                                                               Karol Laboš  
                                                                                                                                 starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 Uznesenie č. 167/2013  
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rišňovce  

konaného dňa 11. decembra 2013 
___________________________________________________________________________ 

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

schvaľuje 
 

- Predložený zápis do obecnej kroniky za rok 2012. 
 
V Rišňovciach, dňa 19.12.2013                                                                               Karol Laboš  
                                                                                                                                 starosta obce 
____________________________________________________________________________________________________ 


