
Uznesenie č. 182/2014 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 18. júna 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: František Kaufman, Zdena Zadrabajová 

- určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 

b) schvaľuje 

- návrhovú komisiu: Ing. Marek Ardan, Emília Alchusová 

b) konštatuje že 

- na rokovaní OZ je o prítomných 8 poslancov  

 
V Rišňovciach, dňa 25.06.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 183/2014 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 18. júna 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

 

- program 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
V Rišňovciach, dňa 25.06.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

                       

Uznesenie č. 184/2014 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 18. júna 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 3. Schválenie VZN č. 1/2014 o odpadoch 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

- VZN č. 1/2014 o odpadoch. 

 
V Rišňovciach, dňa 25.06.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



Uznesenie č. 185/2014 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 18. júna 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 4. Oznámenie o výsledku inventarizácie k 31.12.2013 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

- inventarizáciu k 31.12.2013. 
 
V Rišňovciach, dňa 25.06.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Uznesenie č. 186/2014 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 18. júna 2014 

___________________________________________________________________________ 

      

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

  

- vyradenie majetku k 31.12.2013. 

 
V Rišňovciach, dňa 25.06.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Uznesenie č. 187/2014 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 18. júna 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Návrh záverečného účtu obce Rišňovce za rok 2013 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje bez výhrad 

 

- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie. 
 

V Rišňovciach, dňa 25.06.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



Uznesenie č. 188/2014 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 18. júna 2014  

___________________________________________________________________________ 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

- použitie prebytku hospodárenia vyčísleného v bode 4. Vo výške 115 986,08 EUR na 

tvorbu rezervného fondu. 

 
V Rišňovciach, dňa 25.06.2014                                                                                   Karol Laboš 

                                                                                                                                     starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Uznesenie č. 189/2014  

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 18. júna 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

      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 záverečného účtu za rok 2013. 
 
V Rišňovciach, dňa 25.06.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Uznesenie č. 190/2014 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 18. júna 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 6. Výročná správa obce za rok 2013  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

- výročnú správu obce za rok 2013. 
 

V Rišňovciach, dňa 25.06.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                  starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Uznesenie č. 191/2014  

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rišňovce  

konaného dňa 18. júna 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/ 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. 2/2014, ktorým sa vykonáva úprava rozpočtu obce Rišňovce 

na rok 2014. 
 

V Rišňovciach, dňa 25.06.2014                                                                               Karol Laboš  

                                                                                                                                 starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Uznesenie č. 192/2014  

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rišňovce  

konaného dňa 18. júna 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 
 

- rozpustenie rezervného fondu v plnej výške 115 986,08 EUR na financovanie 

nákladov na výstavbu zdravotného strediska v Rišňovciach. 
 

V Rišňovciach, dňa 25.06.2014                                                                               Karol Laboš  

                                                                                                                                 starosta obce 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 193/2014 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rišňovce 

konaného dňa 18. júna 2014 

___________________________________________________________________________  

K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2014 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

- plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2014. 
 

V Rišňovciach, dňa 25.06.2014                                                                                 Karol Laboš 

                                                                                                                                   starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________  

 



Uznesenie č. 194/2014 

 z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Rišňovce 

 konaného dňa 18. júna 2014 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 9. Rôzne 

 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

- podanie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu na zdravotné stredisko, 

(zateplenie, okná, ...). 
 

V Rišňovciach, dňa 25.06.2014                                                                               Karol Laboš 

                                                                                                                                 starosta obce 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


