
Uznesenia 
 4 . zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zemnom, 

konaného dňa 27. marca 2015 v zasadacej miestnosti obecného úradu 
 
 
uznesenie č. 65/270315-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje      a)  vysielanie zasadnutí obecného zastupiteľstva v priamom prenose OTV 
                      b) reprízy vysielať v novom programe OTV od nasledovného týždňa  
 
 
 
uznesenie č. 66/270315-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje        odvysielanie reprízy 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného  

24.2.2015  vo vysielaní OTV od 31.3.2015  
 
 
 
uznesenie č. 67/270315-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  žiadosť Tamari Bombiczovej, nar. s trvalým bytom Zemné č. 428 

a Mária Erdei, nar., s trvalým bytom Zemné č.116  o odstúpenie od 
pridelenia nájomného bytu č. 3 v bytovom dome  21 b.j. blok A, so 
súpisným číslom 861  

ruší    uznesenie č. 64/240215-Z 
 
 
 
uznesenie č. 68/270315-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie žiadosť Eriky Nagyovej, nar. s trvalým bytom Zemné č. 848 a Viktora 

Szabó, nar., s trvalým bytom Zemné č.857 o  
o odstúpenie od pridelenia nájomného bytu č. 6, v bytovom dome 21 b.j. 
blok C so súp. č. 863 

ruší    uznesenie č. 21/121214-Z 
 
 
 
uznesenie č. 69/270315-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť Ľubomíra Kutaka, s trvalým bytom Zemné č. 389 o pridelenie 3-

izbového nájomného bytu č. 3 v bytovom dome  21 b.j. blok A, so 
súpisným číslom 861 dňom 01.04.2015  ak uchádzač bytu spĺňa 
podmienky v zmysle VZN č. 2/2011 o podmienkach prenájmu obecných 
bytov 

 
 



uznesenie č. 70/270315-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť Sylvie Fazekaš s trvalým bytom ul. Školská 2743/3, 946 03 

Kolárovo  o pridelenie 3 - izbového nájomného bytu č. 6, v bytovom 
dome 21 b.j. blok C so súp. č. 863, dňom 1.4.2015  ak uchádzač bytu 
spĺňa podmienky v zmysle VZN č. 2/2011 o podmienkach prenájmu 
obecných bytov 

 
 
 
uznesenie č. 71/270315-Z 
obecné zastupiteľstvo 
zamieta žiadosť Márie Kutakovej, bytom Zemné č. 389 o pridelenie 2-izbového 

bytu v bytovom dome 9 bj. byt.č.4 so súpisným číslom 865 
 
 
 
uznesenie č. 72/270315-Z 
obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje žiadosť Tomáša Illéša, bytom Zemné č. 659 o pridelenie  2-izbového 

bytu v bytovom dome 9 bj. byt.č.4 so súpisným číslom 865, dňom 
1.4.2015 ak uchádzač bytu spĺňa podmienky v zmysle VZN č. 2/2011 
o podmienkach prenájmu obecných bytov 

 
 
 
uznesenie č. 73/270315-Z 
obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie  plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 nasledovne:  

 24. apríla, 26. júna, 11. septembra, 27. novembra, 12.decembra 
 
 
 
uznesenie č. 74 /270315-Z 
obecné zastupiteľstvo 
ruší   uznesenie č. 44/240215-Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................                           .............................................................. 
                       Patrik Farkas                                                      Ing. János Bób 
             predseda návrhovej komisie                                                     starosta obce 


