Uznesenie č.4/2018

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trebušovce zo dňa 03.08.2018,
ktoré sa konalo v kancelárií starostu od.17.00 hod.
K bodu č. 1

Otvorenie

Uznesenie č.4-01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Program zasadnutia OcZ obce Trebušovce
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Kristián Matocha (2), Imrich Gömöry (3), Tibor
Kukolík. (4), Mária Paulendová. (5).
Hlasovali za: (1),(2),(3) ,(4),(5)proti:-------

zdržali sa-------

K bodu č.2 Určenie zapisovateľa
Uznesenie č.4-02/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Určuje
Za zapisovateľa zápisnice Máriu Paulendovú .
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Kristián Matocha (2), Imrich Gömöry (3), Tibor
Kukolík. (4), Mária Paulendová. (5).
Hlasovali za: 1),(2),(3) ,(4),(5)proti: ---- zdržali sa ---
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K bodu č. 3

Kontrola prijatých uznesení

Uznesenie č.4-03/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Berie na vedomie
informácie starostu obce o kontrole plnenia uznesenia z minulého zasadnutia
Prítomný poslanci : Peter Katko.(1), Kristián Matocha (2), Imrich Gömöry (3), Tibor
Kukolík. (4), Mária Paulendová. (5).
Hlasovali za: (1),(2),(3) ,(4),(5)proti:-------

zdržali sa-------

K bodu č.4 Komunálne voľby 2018
Uznesenie č.4- 04.1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo obce Trebušovce podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, že vo funkčnom
(volebnom) období 2018 – 2022 bude starosta obce Trebušovce vykonávať funkciu
v čiastočnom rozsahu (na 75% úväzok).
Uznesenie č.4- 04.2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo obce Trebušovce podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje pre celé volebné obdobie 2018
– 2022 počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Trebušovce na 5 poslancov
(maximálny a minimálny počet poslancov, ako je uvedené vyššie, stanovuje § 11 ods. 3
zákona o obecnom zriadení), ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode pre celú obec
Trebušovce .
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Uznesenie č.4- 04.3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
1. volebný obvod v obci Trebušovce.
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Kristián Matocha (2), Imrich Gömöry (3), Tibor
Kukolík. (4), Mária Paulendová. (5).
Hlasovali za(1),(2),(3) ,(4),(5)proti: ----------, zdržali sa--------

K bodu č.5

Plnenie rozpočtu za rok 2018 2/4rok

Uznesenie č.4 -05/2018
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu za rok 2018 2/4 rok.
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Kristián Matocha (2), Imrich Gömöry (3), Tibor
Kukolík. (4), Mária Paulendová. (5).

K bodu č.6 Rozpočtové opatrenie k 29.06.2018
Uznesenie č.4 - 06/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie k 29.06.2018 .(viď príloha)

____________________________________________________________________
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K bodu č.7 Rôzne a diskusia
Uznesenie č.4 – 07.1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Preplatenie celej nevyčerpanej dovolenky starostu za volebné obdobie 2014-2018
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Kristián Matocha (2), Imrich Gömöry (3), Tibor
Kukolík. (4), Mária Paulendová. (5)
Hlasovali za(1),(2),(3) ,(4),(5)proti: ----------, zdržali sa--------

Uznesenie č.4 – 07.2/2018
Neschvaľuje
Úpravu terénu v cintoríne v zadnej časti .
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Kristián Matocha (2), Imrich Gömöry (3), Tibor
Kukolík. (4), Mária Paulendová. (5)
Hlasovali za--------------proti: (1),(2),(3) ,(4),(5), zdržali sa--------

Uznesenie č.4 – 07.3/2018
Schvaľuje
Druhú úpravu rozpočtu k 27.7.2018 .
Prítomný poslanci: Peter Katko.(1), Kristián Matocha (2), Imrich Gömöry (3), Tibor
Kukolík. (4), Mária Paulendová. (5)
Hlasovali za(1),(2),(3) ,(4),(5)proti: ----------, zdržali sa--------
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Potvrdzujem súlad uznesením 4-01/2018 až 4-07.3/2018 so zápisnicou.

V Trebušovciach 03.08.2018
….......…..................................
Marek Krnáč -starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo Trebušovce

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ) ktoré
sa konalo dňa 03.08.2018 (piatok) v kancelárií
starostu obce od 17.00 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program:

1. O t v o r e n i e
2. Určenie zapisovateľa
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Komunálne voľby 2018
5. Plnenie rozpočtu za rok 2018 2/4rok
6. Rozpočtové opatrenie k 29.06.2018
7. Rozne a diskusia
8. Záver
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K bodu č.1

Otvorenie

Zasadnutie otvoril Marek Krnáč starosta obce Trebušovce o 17.00. hod. V úvode
privítal všetkých prítomných. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v
súlade so zákonom o obecnom zriadení. Konštatoval že z 5 poslancov sú prítomný 5,
teda OcZ je uznášania schopné.
Starosta obce navrhol aby sa ďalšie rokovanie OcZ riadilo nasledovným programom:
Program
1. O t v o r e n i e
2. Určenie zapisovateľa
3. Kontrola prijatých uznesení
4. Komunálne voľby 2018
5. Plnenie rozpočtu za rok 2018 2/4rok
6. Rozpočtové opatrenie k 29.06.2018
7. Rozne a diskusia
8. Záver

Vyzval prítomných poslancov OcZ, aby predniesli zmeny a doplnenie programu
rokovania. Zmeny neboli poslancami navrhnuté. Starosta obce dal hlasovať o
navrhnutom programe. OcZ schválilo program rokovania jednohlasne.
Za hlasovali: Peter Katko, Kristián Matocha, Imrich Gömöry, Tibor Kukolík, Mária
Paulendová Bc.
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.2

Určenie zapisovateľa

Starosta dal hlasovať o vymenovaní zapisovateľa, a OcZ sa jednohlasne zhodlo
o vymenovaní Márií Paulendovej Bc .
Za hlasovali: Peter Katko, Kristián Matocha, Imrich Gömöry, Tibor Kukolík, Mária
Paulendová Bc.
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------
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K bodu č.3

Kontrola prijatých uznesení

Starosta obce oboznámil poslancov o činnosti od posledného stretnutia

K bodu č.4

Komunálne voľby 2018

Starosta obce oboznámil členov OcZ, že Komunálne voľby 2018 sa budú konať
10. novembra 2018.
Starosta oznámil, že OcZ musí odsúhlasiť počet poslancov na volebné obdobie 20182022, a úväzok starostu tiež na obdobie 2018-2022 a počet volebných obvodov na
Komunálne voľby 2018.
Starosta navrhol 5 poslancov na nasledovné volebné obdobie, a úväzok starostu
naďalej 0,75% ( 6 hodín denne) a 1. Volebný obvod, a dal potom hlasovať.
Za hlasovali: Peter Peter Katko, Kristián Matocha, Imrich Gömöry, Tibor Kukolík, Mária
Paulendová Bc.
Proti hlasovali: ---Zdržali sa:----

K bodu č.5

Plnenie rozpočtu za rok 2018- 2/4rok

Starosta predložil plnenie rozpočtu za 2/4rok 2018 pred členov OcZ, každý z členov
si prečítal obsah týchto dokumentov , starosta dal hlasovať. Viď prílohy.
Berú na vedomie: Peter Katko, Kristián Matocha, Imrich Gömöry, Tibor Kukolík, Mária
Paulendová Bc.

K bodu č.6

Rozpočtové opatrenie k 29.06.2018

Starosta oznámil OcZ o opatreniach v rozpočte na rok 2018 , každý z členov si
prečítal obsah týchto dokumentov , viď prílohy.
Berú na vedomie: Peter Katko, Kristián Matocha, Imrich Gömöry, Tibor Kukolík, Mária
Paulendová Bc.
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K bodu č.7

Rôzne a diskusia

1.Nevyčerpaná dovolenka starostu za obdobie 2014-2018
Starosta oboznámil OcZ , že za obdobie 2014-2018 reálne bude počet nevyčerpaných
dní dovolenky ku skončeniu tohto obdobia plusový a žiada tieto dni si dať preplatiť.
Dal hlasovať o túto žiadosť OcZ.
Za hlasovali: Peter Katko, Kristián Matocha, Imrich Gömöry, Tibor Kukolík, Mária
Paulendová Bc.

Proti hlasovali: ---Zdržali sa:---2. Úprava terénu v cintoríne
Starosta potom odovzdal slovo OcZ ak majú členovia nejaké otázky alebo návrhy
nech ich prednesú. Kristián Matocha, navrhol o terénnu úpravu časti v cintoríne
bližšie smerom k pivniciam, ale nakoľko je tam terén veľmi šikmý tak táto úprava
nebola schválená OcZ.
Za hlasovali: --Proti hlasovali: Peter Katko, Kristián Matocha, Imrich Gömöry, Tibor Kukolík, Mária
Paulendová Bc.

Zdržali sa:---3.Zmena rozpočtu k 27.7.2018
Starosta oboznámil OcZ o druhej zmene rozpočtu k 27.7.2018 o dotácií
z Ministerstva financií na rekonštrukciu verejného rozhlasu v celkovej výške 4100
Eur. Viď prílohu.
Starosta dal hlasovať.
Za hlasovali: Peter Katko, Kristián Matocha, Imrich Gömöry, Tibor Kukolík, Mária
Paulendová Bc.

Proti hlasovali: ---Zdržali sa:----
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K bodu č.8

Záver

Po vyčerpaní bodov z programu sa starosta poďakoval zúčastneným členom OcZ a
ukončil zasadnutie.

Zapísal:

Mária Paulendová Bc.

....................................

V Trebušovciah dňa 03.08.2018

….......................................
Mária Paulendová Bc.
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….......................................
Kristián Matocha

