
 

 UZNESENIE  

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trebostove,  

dňa  23. januára  2023  

Obecné zastupiteľstvo v Trebostove: 

 

Schvaľuje: 

  1.23 - program dnešného rokovania obecného zastupiteľstva 
 
  2.23 - zapisovateľa  P. Martinček  Ing.  

  3.23 - návrhovú komisiu v zložení: P. Martinček Ing., V. Sobkuliaková,  T. Sobkuliak 

  4.23 - overovateľov zápisnice:  V. Sobkuliaková,  T. Sobkuliak  

  5.23 - rozsah pracovného úväzku HK na volebné obdobie od 14. marca 2023 do 13. marca 2029   
             na 0,2 plného pracovného úväzku 
 
  6.23 - podanie žiadosti o úver od Envirofondu vo  výške 200 000,- eur s úrokom 0,1% na dobu 

splatnosti 20 rokov , z dôvodu spolufinancovania vybudovania kanalizácie a napojenia budov 
vo vlastníctve obce 

 
 7.23 -  poskytnutie príspevku na lyžiarsky výcvik vo výške 50,- eur pre všetky školopovinné deti  
             s trvalým pobytom v obci, ktoré si podajú žiadosť do 28. februára 2023 
 
 

Ruší: 

8.23 - uznesenie 32.22 - zámer predaja    1 000,- m2 z parcely KN E 104/104 k.ú. Trebostovo z dôvodu   
           plánovaného využitia uvedenej plochy, ako dočasného úložiska výkopového materiálu pri    
           budovaní  kanalizácie 

   

 

Vyhlasuje: 

9.23 - voľbu Hlavného kontrolóra obce Trebostovo a určuje deň konania voľby                                          

na pondelok 13. marca  2023 
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Berie na vedomie : 

10.23 - kontrolu plnenia uznesení  od predchádzajúceho zasadnutia 

11.23 - správu  starostu  obce  o živote v obci 

12.23 - informáciu o konci funkčného obdobia HK obce Trebostovo 

13.23 - informáciu o dotácii z Envirofondu SR na budovanie kanalizácie v obci 

14.23 - správu HK č. 2/2022 

15.23 - správu HK č. 3/2023 

 

Odporúča : 

 16.23 - starostovi obce, aby začal konanie za účelom podania žiadosti na Envirofond o poskytnutie                                  

  úveru vo výške 200 000,- eur s úrokom  0,1 % na dobu splatnosti 20 rokov 

  17.23 - starostovi obce zistiť predpokladané náklady a možnosti realizácie opravy „plášťa“                   
                obecnej zvonice                                               
 
  18.23 - starostovi  obce zistiť možnosti spolupráce pri zápise „veľkej krypty“  na LV  obce 

s následnou   možnosťou zastabilizovania stavby 
           

 

 

 

 

 
  

V Trebostove 23. 1. 2023                                                        

                                                             
 
 
 
 
 
 

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


