UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trebostove,
dňa 14. decembra 2015

Obecné zastupiteľstvo v Trebostove:

Schvaľuje:

63.15 - program dnešného rokovania obecného zastupiteľstva doplnený o rozpočtové opatrenie
č. 3/2015, znovuotvorenie klubu mladých a správy o vykonaní finančných kontrol HK obce
64.15 - zapisovateľa P. Martinčeka Ing.
65.15 - návrhovú komisiu v zložení: M. Juríková, J. Buocik (e), M. Maček.
66.15 - overovateľov zápisnice: J. Buocik (e), M. Maček
67.15 - zmenu rozpočtu obce Trebostovo na rok 2015, rozpočtovým opatrením č. 3/2015,
v príjmovej časti zvýšením o 7 116,83 €, vo výdavkovej časti zvýšením o 7 116,83 €.
68.15 - 2. dodatok k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trebostovo.
69.15 -návrh rozpočtu obce Trebostovo na rok 2016
70.15 -znovuotvorenie klubu mladých v Trebostove, za podmienok, ktoré budú stanovené pri
odovzdávaní kľúčov
71.15 - plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trebostovo
72.15 - Otváracie hodiny v prevádzke Sport Pub. Po-štv. a Ne 14.00 – 22.00 hod.
Pia – So 14.00 – 02.00 hod.
73.15 – termíny zasadnutí OZ v roku 2016: 25.1. 21.3. 20.6. 26.9. 12.12

-

2–

Berie na vedomie:

74.15 - kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
75.15 - stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2016
76.15 - návrh rozpočtu ma rok 2016
77.15 návrh viacročného rozpočtu na roky 2017 a 2018
78.15 -stanovisko HK k predloženému návrhu rozpočtu na roky 2016 2017 a 2018
79.15 – správy o výsledku následnej finančnej kontrole č. 1. 3. a 4/2015

odporúča:

80.15 - starostovi obce, aby vyzval p. Petra Blahušiaka na zabezpečenie dodržiavania VZN č. 1/2005
na zachovanie zdravých životných podmienok a ochranu práva na odpočinok a nočný kľud
na území obce Trebostovo
81.15 – vytvoriť zmluvu o prenájme priestorov na činnosť Klubu mladých

menuje:

82.15 - p. Jaroslava Buocika (v) do rady Materskej školy Trebostovo, Potočná 9., 038 41
Trebostovo, ako zástupcu obce Trebostovo

V Trebostove 14.12.2015

Ivan Trimaj
starosta obce

