Obecné zastupiteľstvo Trebušovce

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ) ktoré
sa konalo dňa 22.04.2016 (piatok) v kancelárií
starostu obce od 19.00 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program:
1, Otvorenie
2, Kontrola prijatých uznesení
3, Vymenovanie zapisovateľa
4.Projektová dokumentácia , rekonštrukcia Kultúrneho domu
5, Opatrenie rozpočtu 2016
6, Rôzne a diskusia

7, Záver

K bodu č.1

Otvorenie

Zasadnutie otvoril Marek Krnáč starosta obce Trebušovce o 19.00 hod. V úvode
privítal všetkých prítomných. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bola zvolané v
súlade so zákonom o obecnom zriadení. Konštatoval že z 5 poslancov su prítomný 4,
teda OcZ je uznášania schopné.
Starosta obce navrhol aby sa ďalšie rokovanie OcZ riadilo nasledovným programom:
1, Otvorenie
2, Kontrola prijatých uznesení
3, Vymenovanie zapisovateľa
4.Projektová dokumentácia , rekonštrukcia Kultúrneho domu
5, Opatrenie rozpočtu 2016
6, Rôzne a diskusia

7, 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.

K bodu č.2

Kontrola prijatých uznesení

Starosta obce oboznámil poslancov o činnosti od posledného stretnutia

K bodu č.3

Vymenovanie zapisovateľa

Starosta dal hlasovať o vymenovaní zapisovateľa, a OcZ sa jednohlasne zhodlo
o vymenovaní Imricha Gömöriho..
Za hlasovali: Peter Katko, Imrich Gömöry, Kristián Matocha, Tibor Kukolík.
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.4

Projektová dokumentácia rekonštrukcia Kultúrneho domu

Starosta oboznámil OcZ, o všetkých informáciach ohľadom rekonštrukcie
kultúrneho domu v Trebušovciach. O vypracovaní projektovej dokumentácií, o
verejnom obstarávaní. Náklady spojené s projektovou dokumentáciou činia 4680Eur,
ktoré sú ale v oprávnených výdavkoch spojené s nákladnmi celého projektu.
Starosta oboznámil OcZ o splatení časti faktúri za PD , vo výške 1300,-Eur.

Za hlasovali: Peter Katko, Imrich Gömöry, Kristián Matocha, Tibor Kukolík
Proti hlasovali: ---Zdržali sa:----

K bodu č.5

Opatrenie rozpočtu obce na rok 2016

Starosta oboznámil OcZ s rozpočtovým opatrením 2016/1, hlasovalo sa o
kompetencií starostu pri narábaní s rozpočtom.
Za hlasovali: Peter Katko, Imrich Gömöry, Kristián Matocha, Tibor Kukolík.
Proti hlasovali:-----Zdržali sa:-----

K bodu č.6

Rôzne a diskusia

Starosta oznámil OcZ, udalostiach ktoré sa budú v najbližšej budúcnosti organizovať
7.5.2016 Deň matiek v Kamených Kosihách
4.6.2016 Deň detí opekačka, vatra v Trebušovciach
6.8.2016 Deň obce v partnerskej obci v Maďarsku Mátramindszent
Starosta oboznámil OcZ o zmluvách medzi obcou a obyvateľstvom na
kompostovanie biologicky rozkladateľného odpadu na vlastných kompostoviskách vo
vlastných záhradach, čím sa znížia náklady obce na odvoz kontajeru čo činí ročne
okolo 700,- Euro.
OcZ sa jednohlasne zhodlo o zakúpení ďalších stoličiek do Kultúrneho domu.
Starosta dal slovo OcZ na otázky poprípade návrhy, Ďalšie otázky alebo návrhy
neboli .
Za hlasovali: Peter Katko, Imrich Gömöry, Kristián Matocha, Tibor Kukolík.
Proti hlasovali: --------Zdržali sa: -----

K bodu č.7

Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starosta obce poďakoval všetkým poslancom
a ostatným prítomným za účasť a zasadnutie vyhlásil za ukončené o 20.15 hod.

Zapísal:.................................................................

V Trebušovciah dňa 22.04.2016

….......................................
Mária Hampachelová Bc.

….......................................
Kristián Matocha

Uznesenie č.1/2016

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trebušovce zo dňa 22.04.2016,
ktoré sa konalo v kancelárií starostu od.19.00 hod.
K bodu č. 1

Otvorenie

Uznesenie č.2-01/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Program zasadnutia OcZ obce Trebušovce
Prítomný poslanci: Tibor Kukolík.(1), Peter Katko(2), Kristián Matocha (3), Imrich
Gömöry(4),
Hlasovali za: (1), (2),(3),(4) proti:------K bodu č. 2

zdržali sa-------

Kontrola prijatých uznesení

Uznesenie č.2-02/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Berie na vedomie
informácie starostu obce o kontrole plnenia uznesenia z minulého zasadnutia
Prítomný poslanci: Tibor Kukolík.(1) , Peter Katko(2),Kristián Matocha (3), Imrich
Gömöry(4)
Hlasovali za: (1), (2),(3),(4) proti:-------

zdržali sa-------

K bodu č.3 Vymenovanie zapisovateľa
Uznesenie č.2-03/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Určuje
Za zapisovateľa zápisnice Imricha Gömöryho
Prítomný poslanci: Tibor Kukolík.(1), Peter Katko(2), Kristián Matocha (3), Imrich
Gömöry(4)
Hlasovali za: (1), (2),(3),(4) proti: ---- zdržali sa ---

K bodu č.4

Projektová dokumentácia rekonštrukcia kultúrneho domu

Uznesenie č.2-04/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Projektovú dokumentáciu k rekonštrukcií kultúrneho domu a všetky výdavky spojené s
rekonštruciou a nákladmi a faktúrami.
Prítomný poslanci: Tibor Kukolík.(1), Peter Katko(2), Kristián Matocha (3), Imrich
Gömöry(4)
Hlasovali za:(1), (2),(3),(4) proti: ----------, zdržali sa--------

K bodu č.5

Opatrenie rozpočet na rok 2016

Uznesenie č.2- 05/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Opatrenie rozpočtu 2016/1 a schvaľuje kompetencie starostu pri narábaní s rozpočtom:
-presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky.
Prítomný poslanci: Tibor Kukolík (1), Peter Katko(2), Kristián Matocha (3), Imrich

Gömöry(4)
Hlasovali za:(1), (2),(3),(4), proti: ----------, zdržali sa--------

K bodu č.6 Rôzne a diskusia
Uznesenie č.2-06/2016
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Berie na vedomie
Diskusné príspevky
Schvaľuje
Zakúpenie stoličiek do kultúrneho domu a dohodu medzi Obecným úradom a
obyvateľstvom na vlastné kompostovanie na domácich kompostoviskách.
Prítomný poslanci: Tibor Kukolík.(1), Peter Katko(2), Kristián Matocha (3), Imrich
Gömöry(4)
Hlasovali za:(1), (2),(3),(4) proti: ----------, zdržali sa----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrdzujem súlad uznesení 2-01/2016 až 2-06/2016 so zápisnicou

V Trebušovciach 22.04.2016

….......…..................................
Marek Krnáč -starosta obce

