
 

 UZNESENIE  

z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Trebostove,  

dňa  28. novembra 2022  

Obecné zastupiteľstvo v Trebostove: 

 

Schvaľuje: 

51.22 - program dnešného rokovania obecného zastupiteľstva 
 
52.22 - zapisovateľa  P. Martinček  Ing.  

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

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

55.22 - plat starostu obce podľa novely zákona 253/94 Z.z. vo výške 1,83 násobku priemernej mzdy 
 
56.22 - odmenu   poslancom vo výške 25 €, za účasť na jednotlivých zasadnutiach 
 
57.22 - termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2023 t.j. 23.1,., 13.3., 26.6., 25.9., 11.12. 
 
58.22 - rozpočet obce na rok 2023 bez programovej štruktúry 
 
59.22 - dodatok č.1. k VZN 1/2020 o miestnych daniach a poplatkoch 
 
60.22 - VZN č.  1/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na 

území obce Trebostovo 
 
61.22 - zaradenie do programu januárového zasadnutia OZ riešenie žiadostí od občanov 

RadoslavPetrovič, Eva   Buociková  a Milan Oško s manželkou o kúpu pozemkov z parcely  
              KN E 104/104, k.ú. Trebostovo 
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Berie na vedomie : 

62.22 - výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Trebostovo v roku 2022 

63.22 - vystúpenie novozvoleného starostu  obce Ivana Trimaja 

64.22 - vymenovanie zástupcu starostu obce Petra Martinčeka, Ing. 

65.22 - žiadosť  Ing. Milana Ošku s manželkou o kúpu obecného pozemku 

66.22 - návrh rozpočtu na roky 2024 - 2025 

 

Konštatuje, že : 

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

68.22 - novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Trebostove: 

Jaroslav Buocik , Mária Juríková, Peter Martinček Ing.,  Veronika Sobkuliaková                       

a Tomáš Sobkuliak   zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva   

 

69.22 - rozpočet obce Trebostovo  na rok 2023 bol schválený bez programovej štruktúry             

Zriaďuje : 

70.22 - 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 : 

71.22 - za predsedu komisie finančnej a sociálnej Petra Martinčeka  Ing. 

72.22 - za predsedu komisie pre verejný poriadok a životné prostredie Tomáša Sobkuliaka 

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

              Petra Martinčeka Ing. 
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Poveruje : 
 

74.22 - Petra Martinčeka Ing. , oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

  
 

V Trebostove 28.11.2022                                                        

                                                             
 
 
 
 
 
 

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


