UZNESENIE č.6/2011
z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.12.2011
v Trebostove

Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Správu starostu obce o práci od predchádzajúceho OZ
3. Výhľad viacročného rozpočtu na roky 2013 a 2014
4. Stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2012,2013 a 2014

B. schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2. v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa
predloženého návrhu: kapitálové príjmy:

11 584,37 eur

kapitálové výdavky: 11 584,37 eur
2. Rozpočet obce na rok 2012
3. Dodatok č.1. k VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
4. Odpustenie poplatku za prenájom hrobového miesta pre Ivana Tománka
5. Fakturáciu za predaj dreva z miestneho cintorína Urbárskemu spoločenstvu Trebostovo
v množstve 2,68 m3, v cene 65,- eur za m3 celkom v hodnote 174,20 eur.
6. Cenu obecných pozemkov pri predaji min. 6 eur za m2, resp. podľa znaleckého posudku.
7. Poslanca Jaroslava Buocika, ako zástupcu obce v Rade Materskej školy Trebostovo
8. Termíny zasadnutí OZ v roku 2012: 23.1., 26.3., 25.6., 24.9., 10.12.
9. Zámer obce predať parcely 429/5 a 429/6 priamym predajom.

C. neschvaľuje

1. Poskytnutie finančnej pomoci firme Polet s.r.o. na obnovu NKP Kaštieľ Trebostovo z
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

2. Uhradenie nákladov na výkop odvodňovacieho kanála na ul. Na vŕšku a v okolí obecného
cintorína, z rovnakého dôvodu, ako predchádzajúci bod.
3. Zvýšenie ceny nájmu za priestory požiarnej zbrojnice.

C. doporučuje
1. Starostovi obce osloviť majiteľov pozemkov v okolí cintorína v otázke riešenia usmernenia
odtoku vody z uvedených polí.
2. Starostovi obce skontrolovať odber el. energie na cintoríne a futbalovom ihrisku
3. Starostovi obce zaslať požiadavku na Povodie Váhu na vyčistenie priestoru za protipovodňovým múrom „Balaton“

V Trebostove 12.12. 2011

Ivan Trimaj
starosta obce

