ZÁPISNICA

č. 8/2012

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hrabičov
konaného dňa 26.10.2012

Prítomní :
Starosta obce :
Poslanci OZ :

Ján Adámik
Pavel Boháč
Ján Debnár
Ľubomír Smelák
Milan Boháč
Jozef Maruška
Peter Lupták

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ján Adámik ,
prítomní 4 -iá poslanci a preto vyhlásil zasadnutie OZ za uznášania schopné.

Program zasadnutia :
 Otvorenie
 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 Výber nájomníkov do Polyfunkčného domu
 Rôzne

1. Otvorenie
Starosta obce privítal poslancov OZ Prečítal program zasadnutia . Program zasadnutia
bol jednohlasne odsúhlasený .
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Peter Lupták a p. Pavel Boháč, za
zapisovateľa p. Pavel Boháč ( uznesenie č. 60/2012)
3. Výber nájomníkov do Polyfunkčného domu
Starosta predstavil všetkých žiadateľov , ktorí mali záujem a predložili požadované
doklady pre určenie minimálnej a maximálnej výšky príjmu domácnosti na účely
poskytovania podpory zo ŠFRB vypočítané a platné od 1.7.2012. Záujemcom , ktorí spĺňajú
podmienky na pridelenie bytu boli pridelené byty nasledovne : 1 – izbový byt – p. Vladimír
Kosora , 2 – izbové byty : Ľuboš Supuka, Milan Supuka , Emília Bahúlová, Zdeno Supuka ,
Gabriela Laurová , Kristína Maronová , 3 – izbový byt – Miroslav Repiský.( uznesenie č.
61/2012)

-2–
Zároveň bol vybraný aj nájomca do 2 – izbového bytu v bytovke na Pilke ( uvoľnený byt po
Ľ. Kaliakovi ) a to p. Ján König s nástupom od 1.11.2012 , zároveň musí doplniť chýbajúce
doklady.( uznesenie č. 62/2012)
4. Rôzne
Starosta obce oboznámil poslancov o stiahnutí platobného výmeru za záber verejného
priestranstva , ktorý bol vyrubený p. Vladimírovi Belanovi ml.
Starosta informoval poslancov , že dal vyjadrenie pre Slovenský pozemkový fond na
žiadosť p. Vladimíra Belana ml. o odkúpenie pozemku od SPF v tom znení, že obec nemá
ani v budúcnosti záujem o odkúpenie pozemku C KN 1120/2 .

Ján Adámik
starosta obce

Overovatelia zápisnice : Peter Lupták
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Pavel Boháč
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Pavel Boháč
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Zapisovateľ :

