ZÁPISNICA
napísaná z II. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 10.12.2018
o 18,00 hod. na obecnom úrade
Prítomní:

Fedorko Jozef – starosta obce
Monika Raková – ekonómka obce
Alžbeta Petrovajová - kontrolórka obce
3 poslanci OZ podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie
obecného zastupiteľstva v Pakostove otvoril
a viedol starosta obce Fedorko Jozef. Všetkých prítomných srdečne privítal
a zároveň ich oboznámil s programom II. zasadnutia OZ, ktorý bol
jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami OZ.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie VZN obce na rok 2019
4. Dôvodová správa výdavkov na rok 2019
5. Schválenie rozpočtu na rok 2019
6. Určenie inventarizačnej komisie
7. Rôzne: /Žiadosť ORIONTIP/
8. Diskusia
9. Prijatie uznesenia
10. Záver
K bodu 2: V úvode zasadnutia starosta obce navrhol za overovateľov
zápisnice p. Jána Ščerbu p. Dušana Gombitu a do návrhovej komisie p.
Ľubomíra Cibuľáša a p. Dušana Gombitu.
K bodu 3: V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov so VZN obce na
rok 2019, ktoré bolo jednohlasne schválené.
K bodu 4 : Starosta obce prečítal dôvodovú správu výdavkov, oboznámil
poslancov obce o výdavkoch obce za rok 2019.
K bodu 5 :
V tomto bode starosta obce
oboznámil poslancov obce
s rozpočtom na rok 2019, ktorý bol jednohlasne schválený.
K bodu 6: Starosta obce spolu s poslancami obce určili inventarizačnú
komisiu kde zvolili : do základnej škola p. Ľubomíra Cibuľáša a na obecný
úrad p. Dušana Gombitu.

K bodu 7: V tomto bode starosta obce spolu s poslancami obecného
zastupiteľstva riešili Žiadosť o vydanie súhlasu obce na umiestnenie
stávkovej kancelárie spoločnosti ORION TIP, ktorú poslanci obce spolu so
starostom schválili.
K bodu 8: V diskusii sa poslanci so starostom voľne rozprávali o projektoch,
ktoré sa budú realizovať v novom roku .
K bodu 9: Návrh na uznesenie prečítal poslanec Ľubomír Cibuľáš
schválený všetkými prítomnými poslancami OZ.

a bol

K bodu 10: Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

Overovatelia: Ján Ščerba
Dušan Gombtia
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Jozef Fedorko
Starosta obce

