
Z Á P I S N I C A 
 
napísaná zo IX. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 11.12.2019  
o 14,00 hod. na obecnom úrade  
 
Prítomní:    4  poslanci OZ podľa prezenčnej listiny 
                  Fedorko Jozef – starosta obce 
                  Monika Raková – ekonómka obce  
 
                      Zasadnutie  obecného zastupiteľstva v  Pakostove otvoril 
a viedol starosta obce Fedorko Jozef. Všetkých prítomných  srdečne privítal 
a zároveň ich oboznámil s programom IX. zasadnutia OZ, ktorý bol 
jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami OZ. 
 
Program:  
 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
4. Úprava rozpočtu k 31.12.2019 
5. Schválenie VZN obce na rok 2020 
6. Schválenie rozpočtu  obce na rok 2020  
7. Schválenie inventarizačných komisií 
8. Diskusia 
9. Prijatie uznesenia 
10. Záver                                                                              
 

K bodu 2: V úvode zasadnutia starosta obce navrhol za overovateľov 
zápisnice p. Jána Ščerbu a p. Dušana Gombitu  a  do návrhovej komisie  p. 
Dušana Gombitu  a p. Katarínu Ambruchovú. 
 
K bodu 3:  V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením 
uznesenia z predchádzajúceho  zasadnutia.  
 
K bodu 4: Ekonómka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva 
a starostu obce s úpravu rozpočtu k 31.12.2019, ktoré bolo jednohlasne 
schválené.  
K bodu 5: V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s VZN na rok 
2020. 
 
K bodu 6:  Ekonómka obce oboznámila poslancov a starostu obce 
s rozpočtom na rok 2020. Každému z poslancov bol predložený pripravený 
rozpočet. Daň z nehnuteľností a poplatok za TKO sa oproti minulému roku 
nemenili. Poslanci jednohlasne schválili rozpočet na rok 2020 ako 
vyrovnaný.  
 
 



K bodu 7:   V tomto bode starosta obce určil inventarizačnú komisiu a to 
v zložení :  

- pre ZŠ a MŠ pána Ľubomíra Cibuláša  
- pre OcÚ pána Dušana Gombitu. 

 
K bodu 8:   V diskusii  starosta obce spolu s poslancami OZ riešili sťažnosti 
občanov o voľne pobehujúcich psoch a ovciach, ktoré ničia majetok 
obyvateľom. Poslanci OZ požiadali starostu obce aby, zaslal občanom výzvu  
a to: p. Mariánovi Gombitovi č.d. 137, p. Štefanovi Džupinovi, č.d. 67, p. 
Mgr. Lukášovi Sopkovi, č.d. 18.  V tomto bode sa dohodli na vianočnom 
posedení, ktoré sa uskutoční 21.12.2019 o 17:00 hod. v budove šatní.  
 
 
K bodu 9: Návrh na uznesenie prečítal poslanec Dušan Gombita a bol 
schválený všetkými prítomnými poslancami OZ. 
 
 
K bodu 10: Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie ukončil.    
 
 
Overovatelia:   Dušan Gombita                           .........................................                       
              
                       Ján Ščerba             .........................................   
 
                                                                          Jozef Fedorko 
                                                                          Starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


