
Uznesenie č. 133/2016 

zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

18. októbra 2016 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, 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) schvaľuje  

      Návrhovú komisiu: Ing. Peter Hrabárik, Ing. Jana Žitňáková 

b) berie na vedomie 
Overovateľov zápisnice: Jarmila Novosadová, Miroslav Juran 

            Zapisovateľku: Ružena Jamborová 

      c)  konštatuje, že  

           na rokovaní OZ je prítomných 9 poslancov 

 

V Rišňovciach, dňa 21.10.2016                                                            Karol Laboš 

                                                                                                              starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 134/2016 

zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

18. októbra 2016 

 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia OZ  
 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- starostom predložený program rokovania. 
 

V Rišňovciach, dňa 21.10.2016                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                              starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 135/2016 

zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

18. októbra 2016 

 

K bodu 3. Prerokovanie uznesenia č. 129/2016 z 13. zasadnutia OZ – 5. mimoriadneho  

zasadnutia OZ konaného dňa 31. augusta 2016 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

ruší 



- pôvodné uznesenie č. 129/2016, žiadosť pána Juraja Lukačoviča o vydanie súhlasného 

stanoviska obce k stavbe „Radový rodinný dom 1, 2, 3, 4. 

  
V Rišňovciach, dňa 21.10.2016                                                            Karol Laboš 

                                                                                                              starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 136/2016 

zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

18. októbra 2016 

 

K bodu 4. Schválenie rokovacieho poriadku OZ v Rišňovciach 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- rokovací poriadok OZ v Rišňovciach. 

  
V Rišňovciach, dňa 21.10.2016                                                            Karol Laboš 

                                                                                                              starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 137/2016 

zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

18. októbra 2016 

 

K bodu 5. Konsolidovaná výročná správa obce Rišňovce za rok 2015 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

 

- Konsolidovanú výročnú správu obce Rišňovce za rok 2015. 

 
V Rišňovciach, dňa 21.10.2016                                                            Karol Laboš 

                                                                                                              starosta obce 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 138/2016 

zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

18. októbra 2016 

 

K bodu 6. Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2015 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

 



- Správu audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2015. 
 

V Rišňovciach, dňa 21.10.2016                                                                          Karol Laboš 

                                                                                                              starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 139/2016 

zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

18. októbra 2016 

 

K bodu 7. Rôzne  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- Vydanie monografie o obci Rišňovce v roku 2017. 

 
V Rišňovciach, dňa 21.10.2016                                                            Karol Laboš 

                                                                                                              starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 140/2016 

zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RIŠŇOVCE konaného dňa  

18. októbra 2016 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- Hymnu obce Rišňovce. 

  
V Rišňovciach, dňa 21.10.2016                                                            Karol Laboš 

                                                                                                              starosta obce 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 


