
 UZNESENIE  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trebostove,  

dňa  10. decembra  2018 

Obecné zastupiteľstvo v Trebostove: 

 

Schvaľuje: 

72.18   - program dnešného rokovania obecného zastupiteľstva 

 

73.18   - zapisovateľa  P. Martinček  Ing.  

74.18   - návrhovú komisiu v zložení: M. Juríková,  J. Buocik (v),  P. Martinček Ing. 

75.18   - overovateľov zápisnice:  M. Maček, P. Martinček Ing.  

76.18   - plat starostu obce podľa novely zákona 253/94 Z.z. vo výške 1,83 násobku priemernej mzdy 

 

77.18   - odmenu   poslancom vo výške 25 €, za účasť na jednotlivých zasadnutiach 

 

78.18   - termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2019 t.j. 28.1,., 25.3., 24.6., 23.9., 16.12. 

 

79.18   - rozpočet obce na rok 2019 a roky 2020 - 2021 bez programovej štruktúry 

 

80.18   - rozpočtové opatrenie č. 3/2018 

 

 

Berie na vedomie : 

81.18   - výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Trebostovo v roku 2018 

82.18   - vystúpenie novozvoleného starostu  obce Ivana Trimaja 

83.18   - vymenovanie zástupcu starostu obce Máriu Juríkovú 
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Konštatuje, že : 

84.18   - novozvolený starosta obce Ivan Trimaj zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

85.18  - novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Trebostove: 

               Jaroslav Buocik (e), Jaroslav Buocik (v), Mária Juríková, Milan Maček a Peter Martinček Ing.,            

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva   

 

86.18  - rozpočet obce Trebostovo  na rok 2019 bol schválený bez programovej štruktúry             

Zriaďuje : 

87.18  - komisie Obecného zastupiteľstva: 

 a/ komisiu finančnú a sociálnu 

 b/ komisiu pre verejný poriadok a životné prostredie 

 c/ komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov 

Volí : 

88.18  - za predsedu komisie finančnej a sociálnej Máriu Juríkovú 

89.18  - za predsedu komisie pre verejný poriadok a životné prostredie Ing. Petra Martinčeka 

90.18  - za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov 

 Máriu Juríkovú 

 

Poveruje : 

 

91.18  - Máriu Juríkovú, oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

  
 

V Trebostove 10.12. 2018        

 

 

                                                                             

                                                                                                  I v a n   T r i m a j 

                                                                                                     starosta obce 


