Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30. 04. 2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie mimoriadneho zasadnutia
2. Riešenie podaného odvolania p. Ľubice Galgánkovej
3. Rôzne
4. Prijatie uznesenia a zakončenie

K bodu č. 1
Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že je prítomných šesť
poslancov, a preto je OZ schopné právoplatne sa uznášať.
Vedením zápisnice bola poverená Mgr. Jarmila Brodňanová, poslankyňa OZ
Overovateľmi zápisnice boli schválení : Jaroslav Brodek, Mgr. Milan Chlasták
OZ bola schválená návrhová komisia v zložení: predseda – Ing. Martin Švaňa,
členovia - Mgr. Lenka Vrábľová, p. Vladislav Brisuda
K bodu č. 2
Starostka obce prítomných oboznámila s odvolaním p. Ľubice Galgánkovej , vo veci
nájomného, obecného bytu a jeho definitívneho ukončenia k 30. 04. 2012. Priestor na
vyjadrenie dostala p. Ľubica Galgánková, ktorá aj napriek 2 predĺženiam nájomnej zmluvy
k obecnému nájomnému bytu, sa pokúšala prisľúbiť polepšenie v medziľudských vzťahov so
susedmi, dodržiavaniu domového poriadku. Tomuto prísľubu poslanci neuverili, nakoľko
sťažnosti zo strany susedov pretrvávajú a taktiež často rieši problémy v tejto rodine polícia.
Na základe týchto skutočností, poslanci OZ trvajú na splnení uznesenia č. 5/2012 zo
dňa 25. 01. 2012.
K bodu č. 3
- Mgr. Jarmila Brodňanová – návrh na určenie počtu prítomných detí v MŠ, aby táto mohla
byť počas letných prázdnin, po dobu 4 týždňov, v prevádzke
- Výpovede z nájmu k obecným, nájomným bytom k 01. 05. 2012 – Bohuslav Mičian,
Vilma Kučáková, Ľubica Galgánková
- Výmena bytov- Jozef Birtus, Miroslav Palica, Zdenko Švaňa,
- Pridelenie bytov žiadateľom- Monika Komzalová, Miloš Mravec, Veronika Sedláčková
K bodu č. 4
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo jednohlasne prijaté.
Starostka obce poďakovala za účasť na rokovaní mimoriadneho zastupiteľstva a OZ ukončila.

d. a. h.
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