
Z Á P I S N I C A 
 

napísaná zo XIV. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 10.12.2020 
o 17:00 hod. na obecnom úrade 

 
Prítomní:    3  poslanci OZ podľa prezenčnej listiny 
                   Fedorko Jozef – starosta obce 
                   Monika Raková – ekonómka obce 
        Alžbeta Bodnárová – kontrolórka obce 
                      
 
                      Zasadnutie  obecného zastupiteľstva v  Pakostove otvoril a viedol starosta obce 
Fedorko Jozef. Všetkých prítomných  srdečne privítal a zároveň ich oboznámil s programom 
XIV. 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 VZN – obce o miestnych poplatkoch na rok 2021 
5. Dôvodová správa výdavkov na rok 2021 
6. Schválenie  rozpočtu na rok 2021 
7. Úprava rozpočtu k 31.12.2020 
8. Rôzne:  

- Nájomná zmluva, prenájom budovy na ihrisku (piatok, sobota, nedeľa) 
- Schválenie inventarizačných komisií  

9. Diskusia  
10. Prijatie uznesenia 
11. Záver 

                                                                                

 
K bodu 2: V úvode zasadnutia starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Ľubomíra 
Cubuľáša a  p. Dušana Gombitu  a  do návrhovej komisie  p. Ľubomíra Cibuľáša  a  p. Jána 
Ščerbu. 
 
K bodu 3:  V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesenia 
z predchádzajúceho  zasadnutia.  
 
K bodu 4 : V tomto bode poslanci spolu so starostom obce schválili VZN o miestnych 
poplatkoch na rok 2021, ktoré ostalo bez zmeny. 
 
K bodu 5:  V tomto bode starosta obce prečítal dôvodovú správu výdavkov na rok 2021. 

K bodu 6: Starosta obce spolu s ekonómkou obce oboznámil poslancov s rozpočtom na rok 
2021 , poslanci rozpočet jednohlasne schválili v príjmovej časti vo výške 207 000,00 € a vo 
výdavkovej časti vo výške 207 000,00 €. 

 



K bodu 7: V tomto bode diskutovali o úprave rozpočtu k 31.12.2020, úpravu rozpočtu 
poslanci jednohlasne schválili. 

 
K bodu 8: V diskusii sa poslanci so starostom obce rozprávali o prenájme budovy na ihrisku 
firmou GREY HOUSE, s.r.o. je potrebné pripraviť nájomnú zmluvu vo výške 50,00 € / 
mesiac. Ďalej v tomto bode zriadili inventarizačné komisie v ZŠ a MŠ bude p. Ľubomír 
Cibuľáš a na Obecnom úrade p. Dušan Gombita, taktiež rozprávali o dokončení  prípojky 
vody pri dome smútku, kde je už spravený vrt.   
 
K bodu 9: Návrh na uznesenie prečítal poslanec Ľubomír Cibuľáš a bol schválený všetkými 
prítomnými poslancami OZ. 
 
K bodu 10: Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil .   
  
 
Overovatelia:   Dušan Gombita                      .........................................                        
              
                        Ľubomír Cibuľáš                     .........................................   
 
 
 
                                                                              Jozef Fedorko 
                                                                               starosta obce 


