ZÁPISNICA
napísaná z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa
30.11.2018 o 18,00 hod. na obecnom úrade
Prítomní:

5 poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Alžbeta Petrovajová- kontrolórka obce
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 I. ustanovujúceho zasadnutia OZ,
ktorý bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami OZ.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce /predseda volebnej
komisie/
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
8. Určenie platu starostu obce podľa Zákona č. 253/1994 Zb. o právnom
postavení a platobných pomeroch starostov obcí.
9. Rôzne: /určenie zástupcu starostu obce, komisia na ochranu verejného
poriadku, určenie poslanca do Rady školy/
10. Diskusia
11. Prijatie uznesenia
12. Záver
K bodu 2: V úvode zasadnutia starosta obce navrhol za overovateľov
zápisnice p. Ľubomíra Cibuľáša a p. Dušana Gombitu
a do návrhovej
komisie p. Jána Ščerbu a p. Katarínu Ambruchovú.
K bodu 3: V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov svýsledkami
volieb. Výsledky volieb prečítal predseda volebnej komisie p. Anna Grecová.
K bodu 4 : Starosta obce zložil sľub a prevzali insígnie.
K bodu 5 : V tomto bode novo zvolení poslanci zložili sľuby.

K bodu 6: V bode šesť starosta obce poďakoval za predchádzajúce volebne
obdobie a za prejavenú dôveru a oboznámil poslancov obecného
zastupiteľstva s programom ustanovujúceho zasadnutia.
K bodu 7: V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne
schválili program I. ustanovujúceho zastupiteľstva.
K bodu 8: Poslanci obecného zastupiteľstva schválili plat starostu obce
s platnosťou od 01.12.2018 vo výške 1574,00 € a podali návrh na zvýšenie
platu o 15 % čo činí sumu 236,00 € spolu 1 810,00 €.
K bodu 9: V tomto bode starosta obce spolu s poslancami obce určili
zástupcu starostu obce na rok 2019 p. Ľubomíra Cibuľaša, ďalej do komisii
na ochranu verejného poriadku zvolili ako predsedu p. Jána Raka a členov
komisie p. Dušana Gombitu a p. Katarínu Ambruchovú. Člena do rady školy
určili p. Ľubom Cibuľáša.
K bodu 10: V tomto bode riešili poslanci spolu so starostom obce
pobehujúce psy, kde sa zhodli, že ak budú psy voľne pobehovať zavolá sa
odchytová služba.
K bodu 11: Návrh na uznesenie prečítal poslanec Ľubomír Cibuľáš
schválený všetkými prítomnými poslancami OZ.

a bol

K bodu 12: Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

Overovatelia: Ľubomír Cibuľáš
Dušan Gombita
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Jozef Fedorko
Starosta obce

