ZÁPISNICA
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Beňadiková, ktoré sa konalo 23.septembra 2015
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola prijatých uznesení zo dňa 23.09.2015
4. Výber nájomníka do uvoľneného obecného nájomného bytu č.2 v polyfunkčnom dome
súp.č. 68
5. Schválenie uznesení
6. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) otvoril a viedol starosta obce Ján Martinovič.
Starosta obce podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní štyria poslanci Obecného
zastupiteľstva a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne poslanci schválili
všetkými hlasmi prítomných návrh programu.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bol určený zástupca starostu Ľudovít Šimček, za overovateľov poslanci Ing.Ján
Janovčík a Juraj Zlejší.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta obce Ján Martinovič vykonal kontrolu uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 18.09.2015 OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
4. Výber nájomníka do uvoľneného obecného nájomného bytu č.2 v polyfunkčnom dome
súp.č.68
Na základe uznesenia OZ č.29/2015 zo dňa 18.septembra 2015, ktorým obecné zastupiteľstvo pre
nedostatok informácií o žiadateľoch o pridelenie uvoľneného obecného nájomného bytu č.2 odložilo
svoje rozhodnutie týkajúce sa výberu nájomníka na deň 23.september 2015, poslanci na základe
novozistených informácií a opätovnom posúdení predložených žiadostí pristúpili k hlasovaniu za
pridelenie predmetného bytu jednotlivým žiadateľom v poradí, ako doručili žiadosti o pridelenie bytu.
Ako prvé sa hlasovalo o pridelení bytu žiadateľovi Lukášovi Záborskému, bytom Liptovský
Trnovec 178 s výsledkom:
Za boli 2 poslanci, Proti bolo 2 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomný 1 poslanec
Ako druhé sa hlasovalo o pridelení bytu žiadateľom Jánovi Ďuroškovi bytom Galovany 103 a Jane
Adamčikovej bytom Galovany 103 s výsledkom:
Za boli 2 poslanci, Proti bolo 2 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomný 1 poslanec
Nakoľko pri hlasovaní o pridelení bytu jednotlivým žiadateľom došlo k rovnosti hlasov, poslanci
jednohlasne rozhodli, že o tom, komu bude byt pridelený sa rozhodne žrebovaním.
Žreb určil, že obecný nájomný byt č.2 v polyfunkčnom dome bude pridelený žiadateľovi Lukášovi
Záborskému bytom Liptovský Trnovec 178.
Za boli 4 poslanci, Proti bolo 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov, neprítomný 1 poslanec

5. Schválenie unesení OZ
Zástupca starostu Ľudovít Šimček predložil OZ návrhy Uznesení na schválenie. Poslanci schválili
všetkými hlasmi prítomných návrhy uznesení.

6. Záver
Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť
a rokovanie ukončil.
V Beňadikovej dňa 23.septembra 2015
Zapísal: Ľudovít Šimček
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Ján Martinovič
starosta

