
                                                     Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. júla 2020. 

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

 

Prítomní: p. Radoslav Ďuroška,  

                p. Karol Šamaj, poslanec OZ 

                p. Ján Tarana, poslanec OZ 

                p. Anna Ďuratná, poslanec OZ 

                p. Martin Kuchta, poslanec OZ 

                p. Martin Turčák, poslanec OZ 

                p. Ing Milan Mizera, poslanec OZ  

                p. Mgr. Jaroslav Tarana 

 

 

Program:  

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

3. Byty 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

1.Otvorenie 

   - starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom. 

 

 2. Voľba  návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

     Do návrhovej komisie určil:     p. Tarana Ján, p. Anna Ďuratná  

     Overovatelia zápisnice:            p. Karol Šamaj, Ing. Milan Mizera 

     Zapisovateľka:                           

Hlasovanie.  

Za :  Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin Turčák a Ing, Milan 

Mizera.                            

Proti: 0 Zdržal sa : 0 

 

3. Byty. 

Predseda bytovej komisie – poslanec  Ing. Milan Mizera  informoval Obecné zastupiteľstvo 

o ostatnom  zasadnutí bytovej komisie, ktoré sa konalo 17.07.2020. Na toto zasadanie  boli prizvaní  

aj žiadatelia o výmenu už prideleného  nájomného bytu. Za účelom čo najobjektívnejšieho vybavenia 

doručených žiadostí sa bytová komisia rozhodla pozvať žiadateľov na jej zasadanie s cieľom vypočuť 

si dôvody, ktoré ich viedli k podaniu žiadosti.   Bytová  komisia sa rozhodla preložiť žiadosti na 

najbližšie zasadanie Obecného zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu, že najbližší  termín riadneho 

zasadanie  Obecného zastupiteľstva je plánovaný až na miesiac september, členovia bytovej komisie 

sa zhodli  na tom, že požiadajú starostu obce o zvolanie mimoriadneho zasadania Obecného 



zastupiteľstva.  Ing. Milan Mizera  v mene bytovej komisie navrhol aby rozhodnutie o tom, koho 

žiadosti bude vyhovené,  poslanci  Obecného zastupiteľstva vyslovili v tajnej voľbe.  

Hlasovanie za tajnú voľbu : 

 Hlasovanie.  

Za :  Karol Šamaj, Ján Tarana, Anna Ďuratná, Martin Kuchta, Martin Turčák a Ing, Milan 

Mizera.                            

Proti: Mgr. Jaroslav Tarana Zdržal sa : 0 

 

Následne boli predložené tri návrhy za ktoré mali poslanci hlasovať:  

1. pridelený  bytu p. J. P 

2. pridelený  bytu p. D.Č 

3. pridelený žiadateľovi podľa poradovníka doručených žiadosti.    

 

Hlasovanie.  

Za bod 1.  -  6 hlasov. 

Za bod 2. – 0 hlasov. 

Za bod 3. – 1 hlas. 

OZ schválilo výmenu bytu p. J.P.  

 

4. Bytová  komisia odporučila p. M.C aby prihlásil sestru do spoločného bytu.   

 

5. Starosta poďakoval poslancom za ich účasť. 

 

Overovatelia:            Ing. Milan Mizera ............................. 

                                    Karol Šamaj....................................... 

 

 

 

 

                                                                                                             Radoslav Ďuroška  
      starosta obce 

 

 


