ZÁPISNICA
napísaná z V. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 16.05.2019
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 V. zasadnutia OZ, ktorý bol
jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami OZ.
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia:
Rôzne: /Vých. vodárenská spoločnosť – návrh Plán obnovy na ver.
kanalizáciu, Informácia o pripravovaných projektoch, v rámci výziev,
Envirofond, kamerový systém obce, MF – Rekonštrukcia miestnych
komunikácii, zateplenie ZŠ a MŠ
5. Diskusia
6. Prijatie uznesenia
7. Záver
K bodu 2: V úvode zasadnutia starosta obce navrhol za overovateľov
zápisnice p. Dušana Gombitu p. Jána Raka a do návrhovej komisie p.
Jána Ščerbu a p. Ľubomíra Cibuľaša.
K bodu 3: V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
K bodu
4
:
Starosta
obce
oboznámil
poslancov
s dodatkom
v východoslovenských vodárni – návrh na Plán obnovy na verejnú
kanalizácia, dodatok starosta nech kolovať a dostatok bol jednohlasne
schválený. V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov OZ
s pripravovanými projektami:
- Cesta vetva G a vetva CH bude sa robiť rekonštrukcia cesty – asfalt od
čísla domu od 59 – 77, 41 – 50, na ktorú sme obdŕžali dotáciu z MF
SR. Momentálne prebieha VO.
- Žiadosť na environfond ZŠ a MŠ starosta nechal kolovať, pri tomto
projekte by sa mala zrekonštruovať budova školy a to : okná, fasáda,
strecha, zateplenie, žľaby, riňovky.

-

Kamerový systém - tento projekt má na starosti p. Babin, jeho
zamestnanci musia prejsť po obci, pozrieť sa a určiť koľko kamier je
potrebných. Spoluúčasť obce na tomto projekte je 5 %.

K bodu 5: V diskusii sa poslanci so starostom voľne rozprávali o jarnom
zbere a o nádobách o sklo, že sa nakúpia nádoby na sklo, ale musíme zistiť
či bude záujem o tie nádoby. Ďalej sa rozprávali o fotopasci, ktorá je
umiestnená v budove zasadačky a je namierená na cestu, aby bolo dokázané
kto z občanov tam vyváža smetie.
K bodu 6: Návrh na uznesenie prečítal poslanec Ľubomír Cibuľáš
schválený všetkými prítomnými poslancami OZ.
K bodu 7: Nakoniec
a zasadnutie ukončil.
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