
 UZNESENIE  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trebostove,  

dňa  20. septembra  2018 

Obecné zastupiteľstvo v Trebostove: 

 

Schvaľuje: 

54.18   - program dnešného rokovania obecného zastupiteľstva, doplnený o rozpočtové opatrenie 
   Č. 2./2018 
 
55.18   - zapisovateľa  P. Martinček  Ing.  

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

57.18   - overovateľov zápisnice:  M. Juríková,  J. Buocik (e),  

58.18   - zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby : Stredoslovenská distribučná, a.s. na 
parc. KN C 429/1 o výmere 1564 m2; druh pozemku ostatná plocha,  zapísaný na LV 650, 
k.ú. Trebostovo v rozsahu 67 m2  

                 parc. KN C 384 o výmere 1296 m2; druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  zapísaný na 
LV 650, k.ú. Trebostovo v rozsahu 303 m2  

                 parc. KN E 91/3 o výmere 8903 m2; druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  zapísaný na 
LV 650, k.ú. Trebostovo v rozsahu 14 m2  

                 parc. KN E 104/1 o výmere 13496 m2; druh pozemku trvale trávnatý porast,  zapísaný na LV 
650, k.ú. Trebostovo v rozsahu 7 m2  

                 Vyznačené GP č. 206-20/2017, vypracovaným Geodézia Žilina a.s. dňa 24.7.2018 
    Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 
 
59.18 - Žiadosť o municipálny úver vo výške 100 000,- eur  z Prima banky a.s. na prefinancovanie 
              stavby mostu  Trebostovo, na ktorý máme  uzavretú zmluvu o poskytnutí  
              NFP č. 072ZA130062 s PPA, z dôvodu výhodnejšieho financovania investície. 
 
60.18 - Žiadosť o zmenu systému financovania výstavby  mosta Trebostovo na základe zmluvy  s PPA 

č. 072ZA130062 v článku 2., zo zálohovej platby na refundáciu. 
 
61.18 - rozpočtové opatrenie č. 2/2018 
 
62.18 - finančný príspevok na lyžiarsky výcvik  5 žiakov ZŠ Žabokreky bývajúcich v Trebostove  v roku 

2019 vo výške 50,- eur na žiaka  
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63.18 -   predloženie žiadosti v rámci výzvy OPII-2018/7/1-DOP s názvom projektu Wifi pre Teba s 

maximálnou finančnou spoluúčasťou 750 €, čo je 5 % z celkovej sumy projektu (15 000 €) 

 

 

 

Berie na vedomie : 

64.18  - kontrolu plnenia  uznesení z minulého zastupiteľstva 

65.18  - správu starostu obce za uplynulé obdobie 

66.18 - stanovisko HK ku schválenému rozpočtovému opatreniu č. 2/2018 

67.18 - stanovisko HK ku schválenej žiadosti o poskytnutie úveru z Prima banky a.s. 

 

Odporúča : 

68.18 - starostovi obce začať rokovanie o zriadení WIFI zón v Trebostove s firmou GAYA  s.r.o.                                                        

 z dôvodu najnižších nákladov a tým umožnenie zriadenia viacerých funkčných zón v obci 

69.18 - zabezpečiť opravu sietí na multifunkčnom ihrisku 

70.18 - zabezpečiť osadenie informačnej tabule „Zákaz sypať smeti“ pri ihrisku 

 

Menuje : 

71.18 - do rady  Materskej školy Trebostovo, Potočná 9., 038 41 Trebostovo, ako zástupcu                                             

               obce Ing. Petra Martinčeka, poslanca OZ Trebostovo 

 

 

V Trebostove 20.9. 2018        

 

 

                                                                             

                                                                                                  I v a n   T r i m a j 

                                                                                                     starosta obce 


