
 UZNESENIE  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trebostove,  

dňa  28. januára   2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trebostove: 

 

Schvaľuje: 

1.19   -  program dnešného rokovania obecného zastupiteľstva, doplnený o návrh VZN  o vymedzení         
miest na umiestňovanie volebných plagátov  v čase volebnej kampane na území obce 
Trebostovo 

 
2.19   - zapisovateľa  P. Martinček  Ing.  

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

4.19   - overovateľov zápisnice:  P. Martinček  Ing.,  J. Buocik (v) 

5.19   - zmenu termínu zasadnutia OZ.  Ruší sa termín 25.3.2019 a schvaľuje sa termín 18.3.2019 

6.19   - zámer dať vypracovať doplnok územného plánu obce Trebostovo  č.3,  zahrňujúci parcely 
 KN E 132/3 a 135/1, k.ú Trebostovo.  Zámer  realizovať až po písomnej dohode s vlastníkom    

o úhrade všetkých potrebných nákladov. 
    

7.19   - VZN obce Trebostovo č.1/2019 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 
v čase volebnej kampane na území obce Trebostovo 

 
8.19  -  Plán práce HK na I. polrok 2019 
 
 
9.19  -  menovanie Ing. Miroslava Debnára za veliteľa DHZ Trebostovo 
 

Berie na vedomie 
 
10.19 - kontrolu plnenia uznesení od posledného zasadnutia OZ 
 
11.19 - správu starostu obce o živote v obci za uplynulé obdobie 
 
12.19 - správu o kontrolnej činnosti HK v roku 2018  
 
13.19 - správu o výsledkoch kontroly č. 2/2018 a 3/2018 
 
14.19 - žiadosť p. Tatiany Hollej, bytom Na hájiky 195, 038 41 Trebostovo, o odkúpenie 1 000,- m2 

z parcely KN E  434/19, k.ú. Trebostovo  
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Odporúča : 

15.19 -  starostovi obce požiadať SAD a.s. Žilina o zmenu odchodu autobusu cez víkend z Martina do 
Trebostova, z terajších 6.45 na pôvodných 6.35 hod. 

 
16.19 - starostovi obce prerokovať s p. Tatianou Hollou podmienky predaja časti parcely o ktorú má     
              záujem 
 
17.19 - starostovi obce prerokovať s Ing. Milutinom Kubíkom podmienky vypracovania doplnku UP     

obce Trebostovo č. 3. 
 

 

 

V Trebostove 28.1.2019        

 

 

                                                                             

                                                                                                  I v a n   T r i m a j 

                                                                                                     starosta obce 


