
Uznesenie č. 20/2014 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 1. mimoriadneho zasadnutia OZ  obce 

Rišňovce  

konaného dňa 18. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 1.Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

      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: Silvia Prosnanová, Mgr. Martin Jánošík 

- určenie zapisovateľa: Ružena Jamborová 

b) konštatuje že 

- na rokovaní OZ je o prítomných 7 poslancov  

 
V Rišňovciach, dňa 30.12.2014                                                                                   Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                                  poverený starostom obce  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 21/2014 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 1. mimoriadneho zasadnutia OZ  obce 

Rišňovce  

konaného dňa 18. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2. Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia OZ 

  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje  

 

- program 1.mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva predložený Ing. Petrom 

Hrabárikom. 
 
V Rišňovciach, dňa 30.12.2014                                                                                  Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                                  poverený starostom obce  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

                       
 

Uznesenie č. 22/2014 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 1. mimoriadneho zasadnutia OZ  obce 

Rišňovce  

konaného dňa 18. decembra 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3. Určenie platu starostu 

       

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 



určuje 

 

- plat starostovi obce Rišňovce Karolovi Labošovi v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: 

- súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2013 a násobku 1,98 

zvýšený o 70% mesačne v súlade s §4 ods. 2 citovaného zákona súčinnosťou odo dňa 

zloženia sľubu, 03.12.2014.  

 
V Rišňovciach, dňa 30.12.2014                                                                                   Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                                  poverený starostom obce  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 23/2014 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 1. mimoriadneho zasadnutia OZ  obce 

Rišňovce  

konaného dňa 18. decembra 2014 

 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 4. Schválenie vyplatenia náhrady platu starostovi obce Karolovi Labošovi za 

nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 v rozsahu 23 dní 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

- vyplatenie náhrady platu starostovi obce Karolovi Labošovi za nevyčerpanú 

dovolenku za rok 2014 v rozsahu 23 dní. 
 
V Rišňovciach, dňa 30.12.2014                                                                                  Ing. Peter Hrabárik 

                                                                                                                                  poverený starostom obce  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


