UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trebostove
dňa 20. júna 2022

Obecné zastupiteľstvo v Trebostove:
Schvaľuje:
23.22 - program dnešného rokovania obecného zastupiteľstva
24.22 - zapisovateľa: P. Martinček Ing.
25.22 - návrhovú komisiu v zložení: M. Juríková, J. Buocik (e), J. Buocik (v)
26.22 - overovateľov zápisnice: J. Buocik (v), J. Buocik (e)
27.22 - záverečný účet obce Trebostovo za rok 2021 - bez výhrad
28.22 - dofinancovanie výstavby mosta pri MŠ Trebostovo vo výške 9757,687 €
29.22 - rozpočtové opatrenie č. I/2022
30.22 - kúpnu zmluvu Ing. Zuzany Kučírkovej na predaj polovice parcely KN C 429/11, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 167 m2, k.ú. Trebostovo, v rozsahu 88 m2 z titulu
osobitného zreteľa. Na pozemok nie je prístup z verejnej komunikácie a bude tvoriť
súvislú plochu s doterajším pozemkom uvedenej občianky. Stanovená kúpna zmluva
je s prihliadnutím k znaleckému posudku na vedľajšie parcely, rovnakého obmedzenia
vo výške 15,- eur za 1m2, t.j. 1320,- € za celú výmeru.
31.22 - podanie projektu na zlepšenie energetickej náročnosti budovy MŠ Trebostovo cez
Envirofond
32.22 - zámer predaja 1000,- m2 z parcely KN E 104/104, k.ú. Trebostovo, ktorá je vo vlastníctve
obce, za účelom výstavby dvoch RD.
33.22 - v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 v jednom volebnom obvode
počet poslancov vo výške 5 poslanci.
34.22 - v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 v jednom
volebnom obvode rozsah výkonu funkcie starostu v plnom 100 % rozsahu.

35.22 - Plán práce HK na II. polrok 2022
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Berie na vedomie
36.22 - kontrolu plnenia uznesení od posledného zasadnutia OZ
37.22 - správu starostu obce o živote v obci za uplynulé obdobie
38.22 - správu o výsledku kontroly HK č. 1/2022
39.22 - správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2021

V Trebostove 20.6.2022
Ivan Trimaj
starosta obce

