
 UZNESENIE  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trebostove 

dňa  14. septembra   2020 

Obecné zastupiteľstvo v Trebostove: 

Schvaľuje: 

  36.20   -  program dnešného rokovania obecného zastupiteľstva doplnený o Rozpočtové opatrenie č.    
          I/2020 a Návrh  dodatku č. 3 UP obce Trebostovo, vrátane súvisiaceho VZN 
 
  37.20   -  zapisovateľa:  P. Martinček Ing.  

  38.20   -   návrhovú komisiu v zložení:  . M. Juríková, M. Maček , J. Buocik (e) 

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

  40.20   -  Doplnenie dodatku  č.4. k VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  
     stavebnými odpadmi na území  obce Trebostovo o zber odpadových pneumatík 
 
 
  41.20   - 

 I. Konštatuje že  

 

a) Návrh Zmien a Doplnkov č. 3 Územného plánu Obce Trebostovo bol po dobu 30 dní 
zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi 
štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade 
s ustanoveniami § 22 Stavebného zákona 

b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, a 
právnických osôb sú zapracované vo výslednom návrhu Zmien a Doplnkov č. 3 
Územného plánu Obce Trebostovo, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci 
spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb 

c) Zo strany verejnosti neboli uplatnené žiadne pripomienky k návrhu Zmien a Doplnkov 
č. 3 Územného plánu Obce Trebostovo 

d) Okresný úrad v Žiline, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 
plánovania preskúmal návrh Zmien a Doplnkov č. 3 Územného plánu Obce 
Trebostovo a vydal k nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-OVBP1-
2020/028124/TOM zo dňa 2.7.2020  

 

 

II. Súhlasí 
 

a) S Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a 
právnických osôb k návrhu Zmien a Doplnkov č. 3 Územného plánu Obce Trebostovo 
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III. Schvaľuje   
 

a) Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Obce Trebostovo v súlade s ustanovením § 
26, ods. 3) Stavebného zákona. 

b) VZN Obce Trebostovo o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 3 Územného plánu Obce 
Trebostovo v súlade s ustanovením § 27, ods. 3) Stavebného zákona. 

 
 
 
  42.20  -  Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 
 
  43.20  -  zámenu obecných pozemkov novovytvorených parciel reg. C č. č. 242/2, druh pozemku  

záhrada  o  výmere  9  m2 a parc. č. 242/3, druh pozemku záhrada o výmere 14 m2 v k.ú. 
Trebostovo, ktoré vznikli z pôvodnej par. reg. E č. 471, druh pozemku zastavaná plocha 
a  nádvorie  o  výmere  5719  m2 zapísanej na LV č. 650 v k.ú. Trebostovo na základe 
Geometrického  plánu  č.  7/2020,  G1-150/2020  za  pozemok  parcela  registra  „C“  č.  389/7,  
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2 k. ú. Trebostovo zapísaný na LV 
č. 646 vo vlastníctve Eleny Debnárovej,  nar. 15.04.1931, trvale bytom Potočná 17/17, 038 
41 Trebostovo  (v podiele 1/2-ica), Zuzany Kučírkovej, nar. 01.09.1979, trvale bytom Piesky 
203/39, 038 41 Trebostovo (v podiele 1/6-ina), Ing. Miroslava Debnára, nar. 28.10.1980, 
trvale  bytom  Na  brezinách  185/7,  038  41  Trebostovo  (v  podiele  1/6-ina)  a  Martiny  
Debnárovej, nar. 11.03.1983, trvale bytom Piesky 98/40, 038 41 Trebostovo (v podiele 1/6-
ina). 

                  Vzhľadom k tomu, že výmera zamieňajúcich pozemkov je rovnaká, vlastníci si voči sebe        
neuplatňujú navzájom žiadnu inú finančnú náhradu.  

               Osobitným zreteľom v zmysle ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení 
neskorších predpisov je skutočnosť, že pozemky parcely reg. C č. 242/2 a 242/3 sú priľahlými 
pozemkami záhrady pri rodinnom dome žiadateľov postav. na parc. reg. C č. 241/2 

              a parc. reg. C č. č. 389/7 sa nachádza pod cestnou komunikáciou vybudovanou na ulici 
Potočná v obci Trebostovo 

              Zámena predmetných pozemkov bola schválená trojpätinovou (3/5) väčšinou všetkých 
poslancov 

 
 44.20 -  prevod pozemku parc. reg. C č. 8/6, druh  pozemku ostatná plocha o výmere 41 m2 v k.ú.    
               Trebostovo do výlučného vlastníctva  v podiele 1/1-ina v prospech kupujúceho Ing.  
               Miroslava   Debnára, nar. 28.10.1980, trvale bytom Na brezinách 185/7, 038 41 Trebostovo  
               za cenu 15,50 eur 1 m2.  Celková kúpna cena predstavuje sumu 635,50 Eur. 
               Osobitným zreteľom v zmysle ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení 
               neskorších predpisov je skutočnosť, že tento pozemok je priľahlým pozemkom záhrady pri     
               rodinnom  dome žiadateľa. 

      Odpredaj pozemku bol schválený obecným zastupiteľstvom  trojpätinovou    (3/5) väčšinou    
      všetkých poslancov. 
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  45.20 -  predaj parcely KN C  383/7, k.ú. Trebostovo spoločnosti Turvod a.s. o celkovej výmere 24 
                m2, zastavané plochy a  nádvoria  na ktorom bol vybudovaný vodárenský objekt   využívaný 
   na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, za cenu 14,- €  za 1 m2, v celkovej  
   cene  336,-  €. 
 
 46.20 - zámer zámeny pozemkov s p. Jaroslavom Fojtíkom z dôvodu vybudovania rozšírenia  
  verejného osvetlenia na ulici Za suchou pílou. Presné zameranie GP bude urobené po        
  vybudovaní verejného osvetlenia v danej lokalite. 
 
 47.20 - žiadosť na zmenu dopravného značenia na ulici Športová, aby hlavná cesta pokračovala 
    priamym smerom po ulici Športová. 
 
 48.20 - zakúpenie 2 ks dopravných zrkadiel, ktoré budú umiestnené na križovatku pri OcÚ 
 
 

 
 

 
Neschvaľuje: 

 
49.20 - pripojenie sa obce Trebostovo k pripravovanému zámeru zriadenia Obecnej polície  
 Obcou Košťany nad Turcom 
         
           
 

Berie na vedomie 
 
  50.20  -   kontrolu plnenia uznesení od posledného zasadnutia OZ 
 
  51.20  -   správu starostu obce o živote v obci za uplynulé obdobie  
 

 

V Trebostove 14. 9. 2020        

 

                                                                             

                                                                                                  I v a n   T r i m a j 
                                                                                                     starosta obce 
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