
UZNESENIA č. 117 -123/2016
z 13. zasadnutia OZ v Trebejove zo dňa 1.4.2016

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove príjma nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 117/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Trebejov    u r č u j e
1. zapisovateľku – p. Ľudmilu Lučkaiovú
2.  overovateľov zápisnice – Gabriela Pudelková a Marcelu Kováčovú

Hlasovanie:
Prítomní: Marcela Kováčová, Gabriela Pudelková, Igor Weiss
Za: Marcela Kováčová, Gabriela Pudelková, Igor Weiss
Proti: 0
Zdržal sa: 0 

                                                                                 ----------------------------------------------------------------
                                                                                   schvaľuje: Štefánia Cibuľáková – starostka obce

Uznesenie č. 118/2016

Obecne zastupiteľstvo obce Trebejov   s c h v a ľ u j e
program zasadnutia OZ:  

1.   Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.   Kontrola uznesení
4.   Nakladeanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce – predaj – prípad hodný   osobitného    

zreteľa
5.   Projekt Zelená dedina
6.   Oprava merača rýchlosti v obci
7.   Príprava VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi   na 

území obce Trebejov
8.   Rôzne

  Diskusia

Hlasovanie:
Prítomní: Marcela Kováčová, Gabriela Pudelková, Igor Weiss
Za: Marcela Kováčová, Gabriela Pudelková, Igor Weiss
Proti:  0
Zdržal sa:  0

                                                                                 ----------------------------------------------------------------
                                                                                   schvaľuje: Štefánia Cibuľáková – starostka obce



Uznesnie č. 119/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Trebejov     b e r i e    n a    v e d o m i e
kontrolu uznesení č. 109 až 116/2016.
K uzneseniu č. 112/2016, písm. c) poveruje starostku obce

 zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1990 Zb.o majetku obci v znení neskorších 
predpisov, a to zverejnením zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Bod je splnený – zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Trebejov.

Hlasovanie:
Prítomní: Marcela Kováčová, Gabriela Pudelková, Igor Weiss
Za: Marcela Kováčová, Gabriela Pudelková, Igor Weiss
Proti:  0
Zdržal sa:  0

                                                                              ----------------------------------------------------------------
                                                                                   schvaľuje: Štefánia Cibuľáková – starostka obce

Uznesnie č. 120/2016

  
Obecné zastupiteľstvo obce Trebejov

a)   p r e r o k o v a l o
návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Trebejov, a to
novovytvoreného pozemku, reg C-KN:
parc. č. 149, zastavané plochy, o výmere 26 m²
parc. č. 152, zastavané plochy, o výmere 24 m²
parc. č. 155, zastavané plochy, o výmere 35 m²
parc. č. 159, zastavané plochy, o výmere  81 m²
parc. č. 161/1, zastavané plochy, o výmere 43 m²
parc. č. 161/2, zastavané plochy, o výmere 1 m²
parc. č. 166, zastavané plochy, o výmere 38 m²
parc. č. 176, zastavané plochy, o výmere 31 m²  
parc. č.  184, zastavané plochy, o výmere 35 m²
parc. č. 196, zastavané plochy, o výmere 35 m²
spolu 349 m²

oddelených geometrickým plánom č. 5/2016, vyhotoviteľa  Marián Zemen, GEO-ZEM, Hutnícka 2, 
Košice, IČO: 41039360, od parcely reg. E-KN, parc.č  376/2 – orná pôda o výmere 4197 m² ,  
katastrálnom území  Trebejov, obec Trebejov, zapísaného na LV 358.

b)   s c h v a ľ u j e 
podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Trebejov, a to:
novovytvoreného pozemku, reg C-KN:



parc. č. 149, zastavané plochy, o výmere 26 m²
parc. č. 152, zastavané plochy, o výmere 24 m²
parc. č. 155, zastavané plochy, o výmere 35 m²
parc. č. 159, zastavané plochy, o výmere  81 m²
parc. č. 161/1, zastavané plochy, o výmere 43 m²
parc. č. 161/2, zastavané plochy, o výmere 1 m²
parc. č. 166, zastavané plochy, o výmere 38 m²
parc. č. 176, zastavané plochy, o výmere 31 m²
parc. č.  184, zastavané plochy, o výmere 35 m²
parc. č. 196, zastavané plochy, o výmere 35 m²
spolu 349 m²

oddelených geometrickým plánom č. 5/2016, vyhotoviteľa  Marián Zemen, GEO-ZEM, Hutnícka 2, 
Košice, IČO: 41039360, od parcely reg. E-KN, parc.č  376/2 – orná pôda o výmere 4197 m² , v 
katastrálnom území  Trebejov, obec Trebejov, zapísaného na LV 358.
do výlučného vlastníctva:
parc. č. 149 – Frištik Dušan a Frištiková Ľudmila, rod. Weissová, Trebejov č. 37
parc. č. 152 – Birošová Monika, rod. Ružičková, Trebejov č. 35
parc. č. 155 -  Satrapová Justína, rod. Mazaková, Trebejov č. 34
parc. č. 159 -  Pudelka Jaroslav,  Trebejov č. 33 v podiele 1/2 a
                       Pudelková Ružena, Trebejov č. 33 v podiele 1/2
parc. č. 161/1 – Čekanová Ivana, Košice, Fábryho č. 3
parc. č. 161/2 – Čekanová Ivana, Košice, Fábryho č. 3
parc. č. 166 – Čekanová Ivana, Košice, Fábryho č. 3
parc. č. 176 – Minčíková Janka, Trebejov č. 89
parc. č.  184 – Varga Jozef, Trebejov č. 25
parc. č. 196 –  Jaroslav Žilecký, Moldavská 25, Košice v podiele 1/2 a
                        Ing. Iveta Zámečníková, rod. Žilecká, Matuškova 18, Košice, v podiele 1/2 
za kúpnu cenu vo výške 4,00 eur/m2
ako prípad  hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že  sa jedna o parcely , ktoré sú pre obec 
nevyužiteľné a  obmedzujú prístup vlastníkov  rodinných domov k nehnuteľnosti. Sú to pozemky, 
ktoré tvoria súčasť rodinných domov  a užívajú sa tieto pozemky ako nádvorie, alebo predzáhradky 
od doby, kedy boli postavené rodinné domy.

c) p o v e r u j e
starostku obce
- zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia v termíne
 do 30.6.2016

d) u r č u j e
stratu platnosti a účinnosti uznesenia, ak kúpna zmluva nebude uzatvorená do 30.6.2016

Hlasovanie:
Prítomní: Marcela Kováčová, Gabriela Pudelková, Igor Weiss
Za: Marcela Kováčová, Gabriela Pudelková, Igor Weiss
Proti:  0
Zdržal sa:  0

                                                                                 ----------------------------------------------------------------
                                                                                   schvaľuje: Štefánia Cibuľáková – starostka ob



Uznesenie č. 121/2016

Obecné zastupiteľstvo  obce Trebejov  b e r i e    n a   v e d o m i e 
informáciu starostky obce o schválení dotácie z Programu obnovy dediny na projekt Zelená dedina.

Hlasovanie:
Prítomní: Marcela Kováčová, Gabriela Pudelková, Igor Weiss
Za: Marcela Kováčová, Gabriela Pudelková, Igor Weiss
Proti:  0
Zdržal sa:  0

                                                                                 ----------------------------------------------------------------
                                                                                   schvaľuje: Štefánia Cibuľáková – starostka obce

Uznesenie č. 122/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Trebejov   b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu starostky obce o oprave merača rýchlosti v obci.

Hlasovanie:
Prítomní: Marcela Kováčová, Gabriela Pudelková, Igor Weiss
Za: Marcela Kováčová, Gabriela Pudelková, Igor Weiss
Proti:  0
Zdržal sa:  0

                                                                                 ----------------------------------------------------------------
                                                                                   schvaľuje: Štefánia Cibuľáková – starostka obce



Uznesenie č. 123/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Trebejov   
a) prerokovalo
prípravu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Trebejov.
b) berie na vedomie
prípravu VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Trebejov. Návrh VZN bude preokovaný v OZ do 15.6.2016.

Hlasovanie:
Prítomní: Marcela Kováčová, Gabriela Pudelková, Igor Weiss
Za: Marcela Kováčová, Gabriela Pudelková, Igor Weiss
Proti:  0
Zdržal sa:  0

                                                                                 ----------------------------------------------------------------
                                                                                   schvaľuje: Štefánia Cibuľáková – starostka obce


