Zápis zo zasadnutia OZ v Novej Polhore
konaného dňa 05.09.2017

Mimoriadne zasadnutie zvolal starosta obce Anton Šimčák podľa plánu zasadnutí. Prítomní
boli všetci poslanci obecného zastupiteľstva. Samotné rokovanie zastupiteľstva otvoril
a viedol starosta obce. Na úvod predniesol návrh programu, ktorý poslanci jednohlasne
schválili.

Program:
1) Obsadzovanie obecných nájomných bytov
2) Rôzne

Za overovateľov boli určení: Vladimír Bálint, Mgr. Monika Kubizniaková
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Lenka Pangrácová – pracovníčka OcÚ
K 1. bodu – v tomto bode programu poslanci obecného zastupiteľstva po prehodnotení
žiadostí o obecné nájomné byty, rozhodli o obsadení bytov – prijaté uznesenia.
K 2. bodu – v tomto bode:
 starosta oboznámil OZ o priebehu ZaD č. 03 ÚPNO Nová Polhora – prijaté uznesenie.
 starosta oboznámil OZ s oznámením ŠFRB o otvorení čerpacieho a splátkového účtu
k úverovej zmluve č. 800/247/2017 – prijaté uznesenie.

Uznesenia zo zasadnutia OZ v N ovej Polhore
konaného dňa: 05.09.2017
Uznesenie č. 45/2017
OZ schvaľuje obsadenie obecných nájomných bytov v Bytovom dome – 12 b.j. nasledovne:
- Byt č. A1 – Martin Sendžo
- Byt č. B1 – Tomáš Mihok
- Byt č. C1 – Nikola Kardasová
- Byt č. D1 – Lenka Palaščáková
- Byt č. E1 – Katarína Sotáková
- Byt č. F1 – Miroslav Vengrin
- Byt č. A2 – Branislav Chovan
- Byt č. B2 – Viera Vengrinová
- Byt č. C2 – Renáta Nickelová
- Byt č. D2 – Mgr. Nikola Stolárová
- Byt č. E2 – Ján Baran
- Byt č. F2 – Martina Brozmanová
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 46/2017
OZ schvaľuje obsadenie obecného nájomného bytu v Bytovom dome – 6 b.j. nasledovne:
- Byt č. 5 – René Šuťák
Hlasovanie: jednohlasne
Uznesenie č. 47/2017
OZ žiada starostu obce doručiť vybraným osobám oznámenie o pridelení obecného
nájomného bytu spolu s návrhom nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 48/2017
OZ žiada zabezpečiť písomné vyjadrenie záujmu, resp. nezáujmu o pridelený nájomný byt do
dvoch pracovných dní od prevzatia oznámenia.
Uznesenie č. 49/2017
OZ žiada starostu pri nezáujme o niektorý z bytov, aby zvolal obecné zastupiteľstvo za
účelom opätovného prehodnotenia žiadostí.
Uznesenie č. 50/2017
OZ berie na vedomie informáciu o postupe priebehu ZaD č. 03 UPNO Nová Polhora.
Uznesenie č. 51/2017
OZ berie na vedomie informáciu o začatí splácania úveru ŠFRB.
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