Zápisnica č. 6
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.10.2015
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Počet prítomných poslancov: 5 –Niník Patrik , Ďurčová Emília, Horecký Branislav, Loderér
Peter, Samcová Eva
Peter Loderér, Patrik Niník – príchod o 17.10
PROGRAM:
1.

Zahájenie

2.

Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

3.

Schválenie overovateľov zápisnice

4.

Určenie zapisovateľa

5.

Výber nového nájomníka do nájomného bytu č. 11 podľa VZN o podmienkach pri
prideľovaní bytov v bytových domoch

6.

Záver

K bodu č. 1: Zahájenie
Prítomných privítala starostka obce Ing. Adriana Vraňanová Kubičková, ktorá schôdzu
obecného zastupiteľstva viedla. Upozornila na skutočnosť, že bude obecné zastupiteľstvo
zvukovo zaznamenané.
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva a jeho doplnenie
Starostka obce predložila prítomným program rokovania obecného zastupiteľstva na jeho
doplnenie a následné schválenie. Pani starostka navrhla doplniť program rokovania o bod,
v ktorom sa určí termín budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. OZ schválilo doplnený
program rokovania obecného zastupiteľstva.
ZA 3 – Horecký, Ďurčová, Samcová PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 3: Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci Branislav Horecký a Eva Samcová.
ZA 3 – Samcová, Ďurčová, Horecký PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 4: Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Mgr. Dominika Králiková, poslanci určenie
zapisovateľky zobrali na vedomie.
K bodu č. 5 : Výber nového nájomníka do nájomného bytu č. 11 podľa VZN
o podmienkach pri prideľovaní bytov v bytových domoch
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Pani starostka informuje o postupe pri selekcii existujúcich žiadostí. Výber nájomcov sa
realizoval zo žiadostí, ktoré boli evidované na obecnom úrade od roku 2006 do roku 2015.
 Počet predložených žiadosti: 70
 Počet zaslaných listov: 40
 Počet oslovených telefonicky: 30
 Počet zaslaných dotazníkov : 30
 Počet NEAKTUÁLNYCH žiadosti: 40
 Počet aktuálnych žiadostí: 30
Z uvedeného počtu eviduje obec :
 Žiadosti do novej bytovky alebo momentálne nemajú záujem o tento byt, ale chcú byť
v poradovníku zaradení do budúcnosti 14 ks
 Žiadosti bez doloženého dotazníka a potrebných potvrdení

8ks

 Aktuálne žiadosti na uvoľnený byt č. 11

8ks

Poslanci diskutujú ohľadne výberu nového nájomníka. Pán poslanec Horecký sa informuje
ohľadne výstavby nových bytoviek. Pani starostka informuje, že konanie bolo zastavané
z dôvodu nepredloženia dodatočných dokumentov, ktoré bolo potrebné predložiť na stavebný
úrad vo Varíne. Najvhodnejšie miesto podľa pána poslanca Loderéra je miesto, kde sa už
v minulosti mala bytovka stavať, ktoré má obec v prenájme na 99 rokov od Urbariátu. Pán
kontrolór informuje, že dotácia sa nikdy nadá čerpať na pozemok, ale len na bytový dom.
Poslanci preferujú voľbu nového nájomníka, ktorý pochádza z Nezbudskej Lúčky a má v nej
trvalý pobyt. Na základe týchto skutočností sa teda zhodne uzniesli, že byt dostane pán Martin
Líška. V prípade, ak by náhodou pán Martin Líška byt neprevzal, tak náhradníkom je pán
Sokolovský Jozef, ul. Kamenná 165, 013 24 Strečno.
K bodu č. 6 : Doplnený bod programu – termín nasledujúceho obecného zastupiteľstva
Termín nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa dohodou poslancov presunul na
28.10.2015, nakoľko dňa 29.10.2015 je pani starostka na seminári.
K bodu č. 15: Záver
Pani starostka vyzvala prítomných, či majú príspevky do diskusie a následne ukončila
diskusiu a obecné zastupiteľstvo.
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Overovatelia zápisnice:
Eva Samcová

____________________________

Branislav Horecký

____________________________

Zapísala: Mgr. Dominika Králiková

V Nezbudskej Lúčke, 26.10.2015

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce
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