
UZNESENIA č. 170 -180/2016
z 20. zasadnutia OZ v Trebejove zo dňa 12.12.2016

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove príjma nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 170/2016

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

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

v Trebejove, 12.12.2016

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

Uznesenie č. 171/2016

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.  Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2017 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce        

Trebejov
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 
6. Prerokovanie viacročného rozpočtu na roky 2017, 2018 a 2019
7. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Trebejov 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trebejov na I.polrok 2017
9. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Trebejov za II.polrok 2016
10.  Rôzne

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

v Trebejove, 12.12.2016 

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

Uznesnie č. 172/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove     b e r i e    n a    v e d o m i e
kontrolu uznesení č. 166 až 169/2016

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

v Trebejove, 12.12.2016

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



Uznesnie č. 173/2016
 
Obecné zastupiteľstvo v Trebejove  
Obecné zastupiteľstvo v Trebejove  v súlade s § 11 ods 4, písm g) zákona zákona SNR č. 369/1990 
Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a) prerokovalo
návrh VZN č. 1/2017 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Trebejov

b) uznáša  sa 
na vydaní všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce 
Trebejov  

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

v Trebejove, 12.12.2016

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

Uznesnie č. 174/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove 
 v súlade s § 11 ods 4, písm b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov
a) prerokovalo
návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2016

b) schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 3/2016
s doplnením o položku v bežných výdavkoch
01110  637   41    Služby                                              + 300, 00     rozp. po úprave     7000,00 €

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

v Trebejove, 12.12.2016

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



Uznesnie č. 175/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Trebejov  
a) prerokovalo 
stanovisko hlavného kontrolóra obce Trebejov k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017-2019 a 
návrhu rozpočtu na rok 2017
b) schvaľuje
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Trebejov k návrhu viacročného rozpočtu na roky 
2017-2019 a návrhu rozpočtu na rok 2017

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

v Trebejove, 12.12.2016

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

  

Uznesnie č. 176/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Trebejov  
v súlade s § 11 ods 4, písm b) zákona o obecnom zriadení
a) prerokovalo  návrh rozpočtu na rok 2017 s tým, že obec Trebejov netvorí programový rozpočet.

b)  doplňa  návrh rozpočtu na rok 2017 – finančné operácie v položke 46  454001– Prevod 
prostriedkov z RF obce upravuje sa na 27000 € . Celkové finančné operácie budú vo výške 28355 €.

c) schvaľuje
rozpočet obce Trebejov na rok 2017

d) berie na vedomie
viacročný rozpočet obce na roky 2018 a 2019

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

v Trebejove, 12.12.2016

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



Uznesnie č. 177/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove

a) prerokovalo
Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 
Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to:
pozemku parc. č. 244/1 - zastavaná plocha, reg.C o výmere 351 m2,
 parc. č. 244/2 – zastavaná plocha  o výmere 94 m2 , 
rozdelených geometrickým plánom č. 60/2016 vyhotoviteľa Ing. Romana Žihlavníka GEOPRO, 
Bernolákova 1, Košice,
 parc. č. 245 – zastavaná plocha, reg. C o výmere 26 m2 v katastrálnom území Trebejov, obec 
Trebejov
stavby súpisné číslo 13 , nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 244/2 v katastrálnom území 
Trebejov, obec Trebejov

b) schvaľuje
súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: Odpredaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to:
pozemku parc. č. 244/1 - zastavaná plocha, reg.C o výmere 351 m2,
 parc. č. 244/2 – zastavaná plocha  o výmere 94 m2 , 
rozdelených geometrickým plánom č. 60/2016 vyhotoviteľa Ing. Romana Žihlavníka GEOPRO, 
Bernolákova 1, Košice,
 parc. č. 245 – zastavaná plocha, reg. C o výmere 26 m2 v katastrálnom území Trebejov, obec 
Trebejov
stavby súpisné číslo 13 , nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 244/2 v katastrálnom území 
Trebejov, obec Trebejov

c) menuje
komisu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:
PhDr. Mária Balková
Marcela Kováčová
Ľudmila Lučkaiová

d) ukladá
pracovníčke obecného úradu:
- zabezpečiť v termíne do 19.12.2016 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a realizovanie   
obchodnej verejnej súťaže s termínom uzávierky do  4.1.2017 do 12.00 hod.
podľa schválených súťažných podmienok

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

e)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, 12.12.2016

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

Uznesnie č. 178/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove 
a) prerokovalo návrh plánu kotrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2017

b) schvaľuje návrh plánu kotrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2017

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

v Trebejove, 12.12.2016

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

Uznesnie č. 179/2016

Obecné zastupiteľstvo v Trebejove
berie na vedomie   správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trebejov za uplynulé 
obdobie roku 2016.

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

v Trebejove, 12.12.2016

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



Uznesnie č. 180/2016

Obecné zastupitteľstvo v Trebejov
a) prerokovalo žiadosť firmy MOUSER, s.r.o. Trebejov- nájomcu kancelárskych priestorov v 
budove kultúrneho domu na zmenu nájomcu a úpravu nájomnej zmluvy.

b) schvaľuje:
 zmenu nájomcu kancelárskych priestorov na 2. poschodí o výmere 36 m2 v budove 

kultúrneho domu
 uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom kancelárskych priestorov na 2.poschodí o výmere 

36 m2 s firmou RUSOP, s.r.o. Trebejov za podmienok aké mala  firma MOUSER, s.r.o. 
Trebejov. Výška nájmu je 2,05 €/m2.

 Nájomnú zmluvu  s firmou MOUSER, s.r.o. Trebejov upraviť dodatkom k nájomnej zmluve

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

v Trebejove, 12.12.2016

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


