UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trebostove,
dňa 25. júna 2018

Obecné zastupiteľstvo v Trebostove:

Schvaľuje:
39.18 - program dnešného rokovania obecného zastupiteľstva
40.18 - zapisovateľa P. Martinček Ing.
41.18 - návrhovú komisiu v zložení: M. Juríková, M.Maček, P. Martinček Ing.
42.18 - overovateľov zápisnice: M. Maček, P. Martinček Ing.
43.18 - zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby : SPP- Distribúcia, a.s. Mlynské Nivy
44/b, Bratislava na parc. KN E 104/1 o výmere 13496 m2; druh pozemku - trvalý trávny
porast, zapísaný na LV 650, k.ú. Trebostovo v rozsahu 29 m2 v zmysle GP 44/2018 zo dňa
26.3.2018 vyhotoveného f. GEO-NET s.r.o., Záborského 2, 036 45Martin
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
44.18 - záverečný účet obce Trebostovo za rok 2017
45.18 - v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 v jednom volebnom obvode
počet poslancov OZ Trebostovo vo výške 5 poslanci.
46.18 - 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 2018 - 2022 v jednom volebnom
obvode rozsah výkonu funkcie starostu v plnom rozsahu.
47.18 - zakúpenie materiálno-technického vybavenia kuchyne MŠ Trebostovo, v zmysle žiadosti ev.č
171/2018 z dôvodu dietneho stravovania v školskej jedálni.
48.18 - zakúpenie materiálno-technického vybavenia MŠ v zmysle žiadostí zaevidovaných pod ev. č.
181/18,182/18,183/18,184/18 podľa dôležitosti a postupných finančných možností obce
Trebostovo.
49.18 - rozpočtové opatrenie č. 1/2018
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Berie na vedomie :
50.18 - kontrolu plnenia uznesení z minulého zastupiteľstva
51.18 - správu starostu obce za uplynulé obdobie
52.18 - stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017
53.18 - správu o výsledku kontroly HK č. 1/2018

V Trebostove 25.6. 2018

Ivan Trimaj
starosta obce

