
UZNESENIA č. 152 -161/2016
zo 17. zasadnutia OZ v Trebejove zo dňa 18.10.2016

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove príjma nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 152/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove    u r č u j e
1. zapisovateľku – p. Ľudmilu Lučkaiovú
2.  overovateľov zápisnice – Igora Weissa a Marcelu Kováčová

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

v Trebejove, 18.10.2016
                                                                                 ----------------------------------------------------------------
                                                                                   schvaľuje: Štefánia Cibuľáková – starostka obce

Uznesenie č. 153/2016

Obecne zastupiteľstvo v Trebejove 
v súlade s § 12, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení  s c h v a ľ u j e
program zasadnutia OZ:  

1.   Otvorenie
2.   Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie programu
3.   Kontrola uznesení
4.  Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce   

Trebejov
5.  Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016
6.  Čerpanie rozpočtu za 3. štvrťrok 2016 
7.   Prejednanie žiadosti základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Trebejove o finančný 

príspevok   na rok 2017 



8.  Prejednanie žiadosti základnej organizácie Jednoty dôchodcov  o úpravu VZN o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.

9.  Informácia o projekte MiniDCOM – elektronické služby
10.   Rôzne
11.   Diskusia

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

v Trebejove, 18.10.2016
 

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

Uznesnie č. 154/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove     b e r i e    n a    v e d o m i e
kontrolu uznesení č. 139 až 151/2016.
K uzneseniu č, 146/2016 – b) OZ schvaľuje, aby obec dala spracovať projekt na odvodnenie pred 
rodinným domom č. 32, z dôvodu zamedzenia prenikania dážďovej vody na pozemok k rodinnému 
domu –  rieši sa v spolupráci so Správou ciest KSK 
K uzneseniu č. 148/2016 – ukladá pracovníčke obecného úradu – spracovať súťažné podmienky pre 
vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže a predložiť ich na schválenie 
obecnému zastupiteľstvu v termíne do 30.10.2016 – bude prejednané v samostatnom bode 
programu.
K uzneseniu č. 149/2016 – prekládka miestneho rozhlasu z pozemku p. Horenského.
b) poveruje starostku obce, aby zabezpečila spracovanie rozpočtu na prekládku, ktorý bude 
prejednaný v najbližšom zasadnutí OZ – rozpočet ešte nie je pripravený.

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

v Trebejove, 18.10.2016

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



Uznesnie č. 155/2016
 

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove  
prerokovalo
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 
Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to:
pozemku parc. č. 244 - zastavaná plocha, reg.C o výmere 608 m2, parc. č. 245 – zastavaná plocha, 
reg. C o výmere 26 m2 v katastrálnom území Trebejov, obec Trebejov
stavby súpisné číslo 13 (zastavaná plocha 94,25 m2), nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 244 v 
katastrálnom území Trebejov, obec Trebejov
schvaľuje
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: Odpredaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to:
pozemku parc. č. 244 - zastavaná plocha, reg.C o výmere 608 m2, parc. č. 245 – zastavaná plocha, 
reg. C o výmere 26 m2 v katastrálnom území Trebejov, obec Trebejov
stavby súpisné číslo 13 (zastavaná plocha 94,25 m2), nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 244 v 
katastrálnom území Trebejov, obec Trebejov
menuje
komisu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:

 PhDr. Mária Balková
 Marcela Kováčová
 Ľudmila Lučkaiová

ukladá
pracovníčke obecného úradu:
- zabezpečiť v termíne do 28.10.2016 vyhlásenie obchodnej verejnej súťažte a realizovanie   
obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do  18.11.2016 do 12.00 hod.
podľa schválených súťažných podmienok

Komisii pre posúdenie súťažných návrhov
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu cenu
predložiť starostke obce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže s odporúčaním na 

ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže
poveruje
starostku obce, aby v termíne do 30 dní od  predloženia zápisnice z vyhodnotenia obchodnej 
verejnej súťaže predložila obecnému zastupiteľstvu informatívnu správu o výsledku obchodnej 
verejnej súťaže.

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

v Trebejove, 18.10.2016

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



Uznesenie č. 156/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove
schvaľuje
odkúpenie pozemku parc. č. 256/2 reg. E o výmere 2008 m2 – orná pôda a parc. č. 240/2 reg. C 
o výmere č. 261 m 2 – ostatná plocha od vlastníka pozemkov p. Ľuboša Džugana, bytom Košice za 
kúpnu cenu 15000 €.

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

v Trebejove, 18.10.2016

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

Uznesenie č. 157/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove
 v súlade s § 11, ods. 4 zákona č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje
a) doplnenie rozpočtového opatrenia č. 2/2016 o položky:
454001    46  Prevod z prostr. RF        15000 €
711001    46  Nákup pozemkov           15000 €

b) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016

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

v Trebejove, 18.10.2016

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



Uznesenie č. 158/2016

Obecné zastupiteľstvo  v Trebejove 
 berie na vedomie
čerpanie rozpočtu za 3. štvrťrok 2016

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

v Trebejove, 18.10.2016

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

Uznesenie č. 159/2016

 Obecné zastupiteľstvo v Trebejove
 schvaľuje
príspevok pre ZO Jednoty dôchodcov v Trebejove príspevok na rok 2017 vo výške 300 €.
                                                                        

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

v Trebejove, 18.10.2016

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



Uznesenie č. 160/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove
Obecné zastupiteľstvo v Trebejove berie na vedomie
žiadosť ZO Jednoty dôchodcov v Trebejove o úpravu VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady.

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

v Trebejove, 18.10.2016

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

Uznesenie č. 161/2016

Obecné zastupiteľsvo v Trebejove
 berie na vedomie
informáciu o projekte Mini DCOM – elektronické služby verejnej správy

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

v Trebejove, 18.10.2016

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



  


