
Z Á P I S N I C A 

 

napísaná zo XII. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 30.06.2020 

o 17:00 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 

XII. 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. Schválenie ročnej účtovnej závierky  za rok 2019 - Správa audítora  

5. Organizačná štruktúra obce ( zlúčenie funkcie vedúcej školskej jedálne s kuchárkou) 

6. Rôzne: -  

- Detské ihrisko 

- Čierne skládka a ich čistenie 

- Kamerový systém v obci  

- Zatvorenie školských zariadení z dôvodu Corona vírusu ( ZŠ, MŠ, školská jedáleň) 

- Územné a stavebné povolenie na bytový dom 12 bj.  

- Výstavby chodníka v obci pokračovanie 

 

7. Diskusia  

8. Prijatie uznesenia 

9. Záver 

 
                                                                                                
 

K bodu 2: V úvode zasadnutia starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Katarínu 

Ambruchovú a p. Dušana Gombitu  a  do návrhovej komisie  p. Ľubomíra Cibuľaša  a p.  Jána 

Raka. 

 

K bodu 3:  V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesenia 

z predchádzajúceho  zasadnutia.  

 

K bodu 4 : Starosta obce prečítal správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 

a finančného hospodárenia za rok 2019. Poslanci OZ si správu a záverečný účet obce 

dôkladne prezreli a napokon jednohlasne schválili účtovnú závierku za rok 2019 a záverečný 

účet obce bez výhrad. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a finančného 

hospodárenia za rok 2019 bude zverejnená na webovom sídle obce : pakostov.sk.  Poslanec 

OZ p. Ľubomír Cibuľáš sa informoval ohľadom úverov, ktoré obec eviduje k 31.12.2019. P. 

Ľubomír Cibuľáš navrhol, aby sa úvery zlúčili do jedného v niektorej banke, aby sa znížili 

úroky z  úverov. 



K bodu 5:  V tomto bode sa poslanci OZ spolu so starostom obce rozhodli zlúčiť funkciu 

vedúcej školskej jedálne s kuchárkou, nakoľko je tam malý počet stravníkov. 

 

 K bodu 6: V bode rôzne sa rozprávali poslanci OZ so starostom o detskom ihrisku v areály 

školy. Je prisľúbená dotácia z PSK 1 700,00 € aj výťažok z plesu 900,00 € a niečo doloží aj 

obec a tak sa urobí detské ihrisko.   

V našej obci sa vyskytujú čierne skládky, pracovníci  obecného úradu vyčistili úsek od 

obecného úradu (u debry) a nazbierali 18 vriec odpadu, ktoré zaplnili veľkoplošný kontajner 

a tak vznikajú obci väčšie náklady na vývoz TKO.  

Starosta obce sa rozhodol dať namontovať kamerový systém, aby sa zabránilo čiernym 

skládkam, zatiaľ sú namontované dve kamery.  

Počas pandémie COVID 19 bola naša Základná a Materská škola zatvorená, otvorená bola len 

na deň 30.06.2020, kedy riaditeľka ZŠ odovzdala vysvedčenia. Na budúci školský rok 

2020/2021 budeme mať v ZŠ 11 detí a 17 detí v MŠ. 

V mesiaci júl sa začne s výstavbou 12. b.j jednotky nakoľko územné a stavebné povolenie sú 

už právoplatné. 

V tomto roku by sme chceli začať s výstavbou chodníkov aspoň pokládkou rúr na  

miestach, kde budú vybudované chodníky. Počas zimných mesiacoch sa zem uľahne a na 

budúci rok sa chodníky dokončia. 

 

K bodu 7: V diskusii sa poslanci so starostom obce rozprávali o škodách, ktoré vznikli 

v dôsledku nepriaznivého počasia, kde museli prehĺbiť korytá na troch miestach  a vložiť 

širšiu rúru pri rod. dome č. d. 51, aby mala voda kam stekať.  

V dôsledku pandémie COVID 19 sa žiadne slávnosti tohto roku v obci konať nebudú. 

Poslankyňa p. Katarína Ambruchová sa opýtala, že ako má likvidovať nebezpečný odpad. 

Starosta jej odpovedal, že nebezpečný odpad je potrebné doviezť na obecný úrad, pretože 

obec má zmluvu s firmou, ktorá likviduje nebezpečné odpady. S  návrhom boli oboznámení 

všetci poslanci OZ. 

Poslanec p. Ľubomír Cibuľaš dal návrh, aby starosta obce preveril možnosti rozšírenia 

intravilánu obce, z dôvodu možnej výstavby rodinných domov.  

 

K bodu 8: Návrh na uznesenie prečítal poslanec Ľubomír Cibuľáš a bol schválený všetkými 

prítomnými poslancami OZ. 

 

K bodu 9: Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.   

  

 

Overovatelia:   Dušan Gombita                      .........................................                        

              

                        Katarína Ambruchová             .........................................   

 

 

 

                                                                              Jozef Fedorko 

                                                                               starosta obce 


