
UZNESENIA č. 162 -165/2016
z 18. zasadnutia OZ v Trebejove zo dňa 2.11.2016

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove príjma nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 162/2016

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

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

v Trebejove, 2.11.2016
                                                                                 ----------------------------------------------------------------
                                                                                   schvaľuje: Štefánia Cibuľáková – starostka obce

Uznesenie č. 163/2016

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.   Návrh na zrušenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce   

Trebejov v rozsahu v akom bola schválená
5.   Rôzne

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

v Trebejove, 2.11.2016 

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



Uznesnie č. 164/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove     b e r i e    n a    v e d o m i e
kontrolu uznesení č. 152 až 161/2016.
K uzneseniu č. 155/2016
ukladá pracovníčke obecného úradu zabezpečiť v termíne do 28.10.2016 vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže

 bude prejednané v samostatnom bode programu

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

v Trebejove, 2.11.2016

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

Uznesnie č. 165/2016
 

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove  
prerokovalo
Návrh na zrušenie 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

v rozsahu v akom boli schválené uznesením č. 155/2016
schvaľuje
zrušenie súťažných podmienok 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

v rozsahu v akom boli schválené uznesením č. 155/2016
poveruje
starostku obce, aby zabezpečila vypracovanie geometrického plánu parcely č. 244 a to tak, že 
parcela č. 244 bude rozdelená. Časť parcely ostane vo vlastníctve obce.
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, 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

podľa spracovaného geometrického plánu budú prejednané na najbližšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva.

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

v Trebejove, 2.11.2016

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

  


