
Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. júna 2012

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote

Prítomní: 
Mgr.  Pavol  Zaujec,  Juraj  Pavel,  Ľubomír  Držík,  Ing.  Ivan  Chlebec,   Radoslav  Kriváček, 
Slávka Zaujecová, Terézia Andrášiková, Dagmar Kubicová,  Bc. Alena Vajdová
Ospravedlnení:  Milan Chmelár, Alexander Gála

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

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

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

Starosta obce navrhol a dal schváliť návrhovú komisiu v tomto zložení:
  Ľubomír  Držík                                        
  Juraj  Pavel           
  Dagmar Kubicová    

Za overovateľov zápisnice určil:
  Slávka  Zaujecová  
  Terézia  Andrášiková 

Za zapisovateľku zápisnice určil:
 Gabriela Zabáková

K     bodu 3  
Pridelenie uvoľneného jednoizbového bytu v 15Bj

 P. starosta informoval ohľadne žiadosti p. Belka o ukončenie nájomnej zmluvy v 15Bj 
ku dňu 1.7.2012. Obci Lehota boli doručené 4 žiadosti o pridelenie uvoľneného bytu 
(p. Baková  Anna, p. Holčíková Marcela, p. Omelinová Martina a p. Tinus Slavomír). 
Z týchto štyroch žiadostí len prvé tri spĺňali podmienky MIN a MAX. 

 Všetci uchádzači o byt informovali poslancov, pre aký dôvod žiadajú o uvoľnený byt.
 P. Andrášiková – je to ťažké rozhodovanie, všetci by si zaslúžili byt, ale uprednostňuje 

mladých ľudí,  pretože tu budú žiť a založia si tu rodiny a sú na tom porovnateľne 
horšie. Je za to, aby sa byt pridelil p. Omelinovej Martine.

 P. Kriváček – je za to, aby sa byt pridelil p. Bakovej, nakoľko mladí tak či tak časom 
odchádzajú do väčších bytov, alebo si stavajú rodinné domy, zakladajú si rodiny. Tento 
byt  je  adekvátny  pre  jednu  osobu,  nakoľko  p.  Baková  je  sama,  tak  jej  to  bude 
vyhovovať. 
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 P. Kubicová – súhlasí s p. Kriváčekom, aby sa byt pridelil p. Bakovej.
 Ing. Chlebec – nekorešpondentuje mu, že uvádza trvalý pobyt Lehota 417. Je za to, 

aby sa byt pridelil p. Holčíkovej Marcele.
 Návrh  na  pridelenie  bytu  p.  Bakovej  Anne  –  3  poslanci  za,  1  proti,  3  sa  zdržali 

hlasovania, návrh neprešiel.
 Návrh  na  pridelenie  bytu  p.  Holčíkovej  Marcele  –  1  poslanec  za,  6  sa  zdržali 

hlasovania, návrh neprešiel.
 Návrh  na  pridelenie  bytu  p.  Omelinovej  Martine  –  2  poslanci  za,  5  sa  zdržali 

hlasovania, návrh neprešiel.
 P. Držík navrhuje lístkovú voľbu, aby sa napísali tri lístky, na každý sa napíše jeden 

uchádza
  o byt a vyžrebuje sa, 5 poslancov za , 2 proti. 
 Napísali sa tri lístky, na každom bolo jedno meno uchádzača a p. Belko vyžreboval 

jeden lístok s menom P. Baková.
 OZ schvaľuje  pridelenie  uvoľneného 1-izbového bytu  v 15Bj  p.  Bakovej  Anne od 

1.7.2012, jednomyseľne.

Starosta   poďakoval  všetkým  prítomným za  účasť  na   mimoriadnom rokovaní  obecného 
zastupiteľstva.
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U z n e s e n i e
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2012 

o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K     Bodu 3     
Uznesenie č. 16/2012   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
OZ schvaľuje pridelenie uvoľneného 1-izobového bytu v 15Bj po p. Belkovi p. Anne Bakovej 
od 1.7.2012.
 

Overovatelia:                                         

Slávka  Zaujecová         ...........................................          
     

Terézia  Andrášiková    ............................................                  

     ..................................................
Mgr. Pavol   Z a u j e c               

              starosta obce Lehota
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