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Zápisnica č. 4/2012 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 30.7.2012 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 6 poslancov k 16,30 hod. 

Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Výber nájomníka do uvoľneného bytu v bytovom dome č.s. 296 
4. Návrh uznesenia 

5. Záver 

 
K bodu č. 1 
Zasadnutie OZ o 16,30 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce. 

Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné . 

16,31 hod. príchod poslankyne A. Jurcovej 

Návrh programu dostali poslanci v pozvánke doručenej mailom. Keďže poslanci k návrhu programu 

nemali pripomienky, starosta dal o programe hlasovať: 

Hlasovanie:  za: 7  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

K bodu č. 2 

Do návrhovej komisie navrhol starosta poslancov p. Krajgerovú, p. Baumeistrovú, p. Kubisa,  za 

overovateľov zápisnice určil poslancov p. Jurcovú a  p. Pardusa, za zapisovateľa p. Compľa. K zloženiu 

návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky a starosta dal o nej hlasovať: 

Hlasovanie:  za: 7  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

K bodu č. 3 

Starosta oboznámil poslancov, že do dnešného dňa boli doručené na Obecný úrad  tri žiadosti 

o pridelenie bytu  a to od p. Tarjányiovej, p. Hudákovej a p. Krajňakovej.  Žiadosť p. Krajňakovej 

nebola úplná, takže k výberu nájomníka boli zaradené dve žiadosti a to p. Tarjányiovej a p. 

Hudákovej. 

 Po vyhodnotení žiadosti OZ navrhuje, aby uvoľnený byt bol pridelený p. Tarjányiovej . 

Hlasovanie:  za: 7  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

Žiadosť p. Hudákovej OZ berie na vedomie a odporúča zaradiť do zoznamu žiadateľov o byt 

Hlasovanie:  za: 7  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 
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K bodu č. 4 

Návrh uznesenia prečítala p. Krajgerová  

Hlasovanie:  za: 7  zdržal sa: 0  proti: 0  nehlasoval: 0 

  K bodu č. 5 

Na záver rokovania starosta obce poďakoval poslancom a prítomným a rokovanie OZ  

ukončil o 16,50 hod.  

 

Zapísal: Ján Compeľ       Overovatelia:  

         Anna Jurcová 

         Peter Pardus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Uznesenie č. 4/2012 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom zo dňa 30.7.2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom: 

 

A. schvaľuje: 

1. program zasadnutia v predloženom znení 

2. návrhovú komisiu v zložení   p. Krajgerová, p. Baumeistrová, p. Kubis   

3. žiadosť  na prenájom 3-izbového bytu p. Evy Tarjányiovej, Hniezdne 157  

 

 

B. berie na vedomie : 

1. žiadosť p. Heleny Hudákovej a odporúča zaradiť ju do zoznamu žiadateľov o byt  

  

 

 

 

 

 

 

          Ing. Viktor Selep, 

             starosta obce 


