Obecné zastupiteľstvo Trebušovce

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ) ktoré sa
konalo dňa 02.05.2022 (pondelok)
v kancelárií starostu obce od 16:30 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program
1. O t v o r e n i e
2. Kontrola prijatých uznesení
3.Voľba hlavného kontrolóra obce Trebušovce
4. Zmena rozpočtu k 1.4.2022
5. Deň obce na rok 2022
6.Plnenie rozpočtu ¼ rok 2022
7.Záverečný účet obce 2021
8.Cintorín- vjazd autami
9.Rozpočtové opatrenie 1-3.mes.2022
10. Rôzne a diskusia
11. Záver

K bodu č.1
Otvorenie
Zasadnutie otvoril starosta obce Trebušovce Marek Krnáč o 16:30 hod.
(Viď: pozvánka v prílohe).
V úvode privítal všetkých prítomných. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. O Obecnom zriadení. Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 5, menovite:
Mária Sebényová Vrábliková, Kristián Matocha, Peter Katko, Tibor Kukolík, Jozef Hegedúš - teda OcZ je
uznášaniaschopné. (Viď: Prezenčná listina v prílohe).
Starosta obce navrhol aby sa ďalšie rokovanie OcZ riadilo nasledovným programom:
1. O t v o r e n i e
2. Kontrola prijatých uznesení
3.Voľba hlavného kontrolóra obce Trebušovce
4. Zmena rozpočtu k 1.4.2022
5. Deň obce na rok 2022
6.Plnenie rozpočtu ¼ rok 2022
7.Záverečný účet obce 2021
8.Cintorín- vjazd autami
9.Rozpočtové opatrenie 1-3.mes.2022
10. Rôzne a diskusia
11. Záver

Vyzval prítomných poslancov OcZ, aby predniesli zmeny na doplnenie programu rokovania. Zmeny
neboli poslancami navrhnuté. Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe.
OcZ schválilo program rokovania jednohlasne.
Za hlasovali: Mária Sebényová Vrábliková, Kristián Matocha, Peter Katko, Tibor Kukolík, Jozef Hegedúš
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : -----K bodu č.2

Kontrola prijatých uznesení

Starosta obce oboznámil poslancov s činnosťou od posledného stretnutia.
Berie na vedomie: Mária Sebényová Vrábliková, Kristián Matocha, Peter Katko, Tibor Kukolík, Jozef
Hegedúš
K bodu č.3

Voľba hlavného kontrolóra obce Trebušovce

Pán starosta oznámil OcZ, že na pozíciu hlavného kontrolóra obce Trebušovce sa prihlásili dvaja
záujemcovia a to Ing. Ján Petrovič bytom Trebušovce č.129 a Ing. Ján Tomaškin bytom Stredné Plachtince
č.121 .
Z dvoch kandidátov na post hlavného kontrolóra bol prítomný len p. Ing.Tomaškin. Pán .Ing. Petrovič sa
ospravedlnil, že nebude vedieť byť prítomný na voľbách. Po predstavení sa p.Ing.Tomaškina a preštudovaní
jeho životopisu prešlo OcZ k voľbe.
OcZ obce Trebušovce sa jednohlasne zvolilo za nového hlavného kontrolóra obce Trebušovce p. Ing. Jána
Tomaškina.
Hlavný kontrolór obce je volený na 6 rokov a to účinnosťou od 01.06.2022 do 31.05.2028 . Úväzok
hlavného kontrolóra je 0,025% mesačne. Starosta dal hlasovať OcZ
Za hlasovali: Mária Sebényová Vrábliková, Kristián Matocha, Peter Katko, Tibor Kukolík, Jozef Hegedúš
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------

K bodu č.4

Zmena rozpočtu k 01.04.2022

Starosta predložil návrh zmeny rozpočtu pred OcZ, z dôvodu predaja dreva ( viď prílohu).
Starosta dal hlasovať:
Za hlasovali: Mária Sebényová Vrábliková, Kristián Matocha, Peter Katko, Tibor Kukolík, Jozef Hegedúš
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : -----K bodu č.5

Deň obce na rok 2022

Starosta obce oznámil OcZ , že obec podala žiadosť o dotáciu na deň obce na rok 2022 na úrad vlády, zatiaľ
ale obec neobdržala odpoveď o žiadosti. OcZ rozhodlo o zakúpení darčekových predmetov pre domácnosti
z dôvodu okrúhleho výročia obce. Slávnosti sa búdú konať 13.08.2022.
Za hlasovali: Mária Sebényová Vrábliková, Kristián Matocha, Peter Katko, Tibor Kukolík, Jozef Hegedúš
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : -----K bodu č.6

Plnenie rozpočtu ¼ rok 2022

Starosta predložil pred OcZ plnenie rozpočtu za ¼ rok 2022 a rozpočtové opatrenie, ktoré si OcZ svedomite
prečítalo.
Berie na vedomie: Tibor Kukolík , Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková, Jozef Hegedüs , Kristián
Matocha
K bodu č.7

Záverečný účet obce 2021/ Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2021

Starosta predložil OcZ vypracovaný záverečný účet obce za rok 2021. OcZ si svedomite prečítalo záverečný
účet obce.
Hlavná kontrolórka obce Zlatica Cibuľová predložila a prečítala poslancom OcZ vypracovanú správu
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu. Na záver HK obce predniesla zhrnutie.( viď prílohu)
Za hlasovali: Tibor Kukolík , Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková, Jozef Hegedűs , Kristián Matocha
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : ------Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2021
Berie na vedomie: Tibor Kukolík , Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková, Jozef Hegedüs , Kristián
Matocha
K bodu č.8

Obecný cintorín – vjazd motorovými vozidlami

Starosta oboznámil OcZ s problematikou v miestnom cintoríne a nepretržitému vjazdu vozidiel do areálu
cintorínu v obci Trebušovce vo veľa prípadoch zbytočne nakoľko v cintoríne sa nenachádza žiadna cesta
s pevným podkladom alebo z asfaltu. Vo veľa prípadoch keď bola umožnený vjazd tak vznikli škody , preto

OcZ obce Trebušovce jednohlasne navrhlo prísny zákaz vjazdu motorovými vozidlami do areálu miestneho
cintorína. Vjazd je povolený len v prípade dovezenia nebožtíka do domu smútku pohrebnou službou alebo
pri doprave nadrozmerných dielov náhrobných kameňov.
Za hlasovali: Mária Sebényová Vrábliková, Kristián Matocha, Peter Katko, Tibor Kukolík, Jozef Hegedúš
Proti hlasovali: ----Zdržali sa : -----K bodu č.9 Rozpočtové opatrenie 1-3 mesiac 2022-05-04
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu plnenie rozpočtu "Rozpočtové opatrenia - Výdavkové položky"
za mesiace 1-3 mesiac 2022, ktoré si členovia OcZ svedomite a pozorne preštudovali . (Viď príloha)
Berie na vedomie: Tibor Kukolík , Peter Katko, Mária Sebényová Vrábliková, Jozef Hegedüs , Kristián
Matocha
K bodu č.10 Rôzne a diskusia
Po vyčerpaní bodov zasadnutia dal slovo starosta poslancom. OcZ nemalo žiadne pripomienky ani ďalšie
návrhy .
K bodu č.11 Záver
Po ukončení všetkých otázok a dotazov starosta poďakoval za prítomnosť poslancov a ukončil zasadnutie
OcZ.

Zapísal: Mária Sebényová Vrábliková ...................................................
V Trebušovciach dňa 02.05.2022

.....….......................................
Mária Sebényová Vrábliková

................................................
Tibor Kukolík

Uznesenie č. 03/2022

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Trebušovce zo dňa 02.05.2022,
ktoré sa konalo v kancelárií starostu od 16:30 hod.
K bodu č. 1

Otvorenie

Uznesenie č.1-3/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Program zasadnutia OcZ obce Trebušovce
Prítomný poslanci: Mária Sebényová Vrábliková (1), Peter Katko (2), Kristián Matocha (3), Tibor
Kukolík (4), Jozef Hegedúš (5)
Hlasovali za: (1),(2),(3),(4),(5) proti:------zdržali sa----------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.2

Kontrola prijatých uznesení

Uznesenie č.1-03/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje

Kontrolu prijatých uznesení.
Prítomný poslanci: Mária Sebényová Vrábliková (1), Peter Katko (2), Kristián Matocha (3), Tibor
Kukolík (4), Jozef Hegedúš (5)
Hlasovali za: (1),(2),(3),(4),(5) proti:------zdržali sa------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.3 Voľba hlavného kontrolóra obce Trebušovce
Uznesenie č.1-03/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Zvolilo za hlavného kontrolóra p. Ing.Jána Tomaškina bytom Stredné Plachtince č.121
1. volí p. Ing.Jána Tomaškina bytom Stredné Plachtince č.121 a hlavného kontrolóra obce
2.určuje hlavnému kontrolórovi plat vo výške podľa §18c ods.1 zák. o obecnom zriadení , a to ako
súčin priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. Decembru predchádzajúceho roka
podľa štatistického úradu SR.
Úväzok 0,025% .
Prítomný poslanci: Mária Sebényová Vrábliková (1), Peter Katko (2), Kristián Matocha (3), Tibor
Kukolík (4), Jozef Hegedúš (5)
Hlasovali za: (1),(2),(3),(4),(5) proti:------zdržali sa----------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.4

Zmena rozpočtu k 01.04.2022

Uznesenie č.4- 03/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Zmenu rozpočtu k 01.04.2022
Prítomný poslanci: Mária Sebényová Vrábliková (1), Peter Katko (2), Kristián Matocha (3), Tibor
Kukolík (4), Jozef Hegedúš (5)
Hlasovali za: (1),(2),(3),(4),(5) proti:------zdržali sa----------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.5

Deň obce na rok 2022

Uznesenie č.5- 03/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Zakúpenie darčekových predmetov do každej domácnosti k príležitosti 775 výročia prvej zmienky
obce Trebušovce .
Prítomný poslanci: Mária Sebényová Vrábliková (1), Peter Katko (2), Kristián Matocha (3), Tibor
Kukolík (4), Jozef Hegedúš (5)
Hlasovali za: (1),(2),(3),(4),(5) proti:------zdržali sa--------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č.6

Plnenie rozpočtu ¼ rok 2022

Uznesenie č.6- 03/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Berie na vedomie
Plnenie príjmov a výdavkov obce Trebušovce za 1/4 rok 2022.
Prítomný poslanci: Mária Sebényová Vrábliková (1), Peter Katko (2), Kristián Matocha (3), Tibor
Kukolík (4), Jozef Hegedúš (5)

__________________________________________________________________________
K bodu č.7

Záverečný účet obce 2021/ Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok
2021

Uznesenie č.7 -03/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje
Záverečný účet obce na rok 2020
Prítomný poslanci: Mária Sebényová Vrábliková (1), Peter Katko (2), Kristián Matocha (3), Tibor
Kukolík (4), Jozef Hegedúš (5)
Hlasovali za: (1),(2),(3),(4),(5) proti:------zdržali sa------Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu

__________________________________________________________________________
K bodu č.8

Cintorín- vjazd autami

Uznesenie č.8 -03/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach
Schvaľuje

Zákaz v jazdu všetkým motorovým vozidlám do areálu miestneho cintorína s výnimkou pre
pohrebné služby a kamenárov dopravujúci nadrozmerné ťažké časti pomníkov.
__________________________________________________________________________
K bodu č.9

Rozpočtové opatrenie 1-3 mesiac 2022

Uznesenie č.9 -03/2022
Obecné zastupiteľstvo v Trebušovciach

Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie 1-3 mesiac 2022
Prítomný poslanci: Mária Sebényová Vrábliková (1), Peter Katko (2), Kristián Matocha (3), Tibor
Kukolík (4), Jozef Hegedúš (5)

Potvrdzujem súlad uznesením 1-03/2022 až 9-03/2022 so zápisnicou.

V Trebušovciach, 02.05.2022

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

