
Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 6. mája 2008 

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote.

Prítomní: 
Dagmar Kubicová,  Ľubomír Dúbik, Radoslav   Kriváček,  Juraj Pavel, Bc. Alena Vajdová, 
Milan Belko, Terézia Andrášiková, Július Tábi

   Ospravedlnení: Ing. Juraj Šášik, Milan  Chmelár 

1. Otvorenie
Mimoriadne  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  privítaním  všetkých  prítomných 
starosta Mgr. Pavol  Zaujec, ktorý predložil na schválenie nasledovný program:

Program:
1. Úvod
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky 
3. Pridelenie uvoľneného 3-izbového nájomného bytu v 15Bj
4. Záver

Po  predložení  programu  starosta  obce  požiadal  poslancov  o predloženie  návrhov,  alebo 
pripomienok k programu rokovania. Program bol poslancami jednomyseľne schválený.  

K     bodu 2  
Starosta obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:

- Július  Tábi          
- Juraj  Pavel 
- Ľubomír Dúbik   

Návrhová komisia bola schválená, 6 za a 1 sa zdržal.

Za overovateľov zápisnice určil:
- Dagmar  Kubicová  
- Milan  Belko             

Za zapisovateľku zápisnice určil:
- Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
• P. starosta predniesol rozhodnutie sociálnej komisie, nakoľko jej predseda  Ing. Šášik 

bol  vopred  ospravedlnený.   Sociálna  komisia  na  svojom  mimoriadnom  zasadnutí 
4.  mája  prerokovala  všetky  podané  žiadosti  o pridelenie  trojizbového  bytu  v 15Bj 
v Lehote.  Po  preskúmaní  všetkých  dostupných  informácií  o žiadateľoch  rozhodla 
jednomyseľným  hlasovaním  a navrhuje  prideliť  uvedený  voľný  3-izbový  byt 
žiadateľom Alfoldi Martin a Alfoldiová Katarína

• za návrh sociálnej komisie hlasovalo OZ nasledovne: 6 za, 1 sa zdržal hlasovania
• obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  pridelenie  3-izbového  bytu  v 15Bj  Lehota   po 

p.Réšoovej, žiadateľom Martinovi a Kataríne Alfoldiovím s účinnosťou od 15.5.2008

P. starosta ukončil rokovanie OZ a poďakoval všetkým prítomným za účasť na mimoriadnom 
obecnom zastupiteľstve. 



Uznesenie

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 6. mája 2008 
v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K     Bodu 3  
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 27/2008
s c h v a ľ u j e 
pridelenie 3-izbového bytu v  15Bj Lehota  po p.Réšoovej, žiadateľom Martinovi a Kataríne 
Alfoldiovím, s účinnosťou od 15.mája 2008.

............................................................
  Mgr. Pavol  Z a u j e c
    starosta obce Lehota

Overovatelia:                                         .

Dagmar  Kubicová        ..............................................                           
 

Milan  Belko                 ..............................................                       

   

 




