ZÁPISNICA
napísaná zo VII. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 26.06.2019
o 19,00 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 VII. zasadnutia OZ, ktorý bol
jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami OZ.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Schválenie ročnej účtovnej závierky a záverečného účtu za rok 2018
Schválenie VZN obce Školská jedáleň platné od 1.9.2019
Rôzne: príprava akcie športový deň 6.7.2019
Diskusia
Prijatie uznesenia
Záver

K bodu 2: V úvode zasadnutia starosta obce navrhol za overovateľov
zápisnice p. Katarínu Ambruchovú a p. Jána Raka a do návrhovej komisie
p. Dušana Gombitu a p. Ľubomíra Cibuľaša.
K bodu 3: V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia prípravy ohľadom športového
dňa.
K bodu 4 : Starosta obce oboznámil poslancov so Správou nezávislého
audítora z auditu účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2018
a so správou nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou. Mali možnosť si prezrieť doklady audítora. Ekonómka
obce zasiela poslancom doklady na rokovanie OZ emailom, a keďže si
doklady už prezreli a to záverečný účet obce za rok 2018, Súvahu, Výkaz
ziskov a strát, Poznámky, Rozpočet obce za rok 2018 vedeli už o finančnom
hospodárení obce. Poslanec Ľubomír Cibuľaš mal otázku na jednu
nákladovú položku. Ekonómka obce mu podala vysvetlenie. Po tomto
vysvetlení ročnú účtovnú závierku obce, záverečný účet obce za rok 2018
a celoročné hospodárenie obce schválili.

K bodu 5: V tomto bode starosta obce predložil poslancom na schválenie
VZN obce pre školskú jedáleň platné od 1.9.2019. Tu bola zmena, žiaci ZŠ
budú mať obedy zdarma od začiatku nového školského roka. Toto VZN
poslanci OZ schválili.
K bodu 6: Poslanci sa rozprávali o športom dni, ktorý má byť 6.7.2019,
o varení gulášu, o súťažiach, ktoré tam budú celkovo, o priebehu toho
podujatia. Starosta rozdelil úlohy pre poslancov a to p. Rak bude mať na
starosti varenie gulášu, K. Ambruchová a D. Gombita budú sa venovať
účinkujúcim folklórnym skupinám. Keďže v tom čase je už dovolenkové
obdobie, a v ten deň bude v našej obci aj svadba, tak by bolo málo našich
občanov na akcii, tak sa rozhodli poslanci presunúť ju o týždeň t. j.
13.7.2019.
K bodu 7: V diskusii vystúpil poslanec p. Cibuľaš a pýtal sa na projekty,
ktoré boli podané na schválenie. Starosta povedal že projekt kamerový
systém nám nechválili, nakoľko nemáme rómskych spoluobčanov.
Ďalej dal podnet, aby sa napísala petícia našich občanov na Orange, T-com
a O2 na zlepšenie signálu, nakoľko v Petrovciach je veľmi slabý signál.
Rozprávali sa všetci o vyasfaltovaní ciest v Petrovciach, ešte majú prísť
dokončiť prácu, aj mostíky pre občanov, ktoré si budú platiť už sami.
Poslanci zdôrazňovali, aby sa to urobilo poriadne, lebo už skoro sa tam cesta
robiť nebude a doterajšia cesta bola urobená už je tomu 40 rokov.
Starosta obce informoval poslancov o príprave chodníkov v Pakostove od č.
d. 118 – 161. Bol dohodnúť materiál na PSK Prešov. Pravdepodobne nám
všetok materiál dodá Prešovský samosprávny kraj /PSK/ a obec bude platiť
len naftu do bagra a zamestnancov, ktorí budú pracovať pri výstavbe
chodníkov. Bolo by dobre, keď bude už materiál, aby sme na jeseň založili
aspoň rúry, aby sa cez zimu zem uľahla a potom v jari by sme pokračovali.
Poslanec Rak sa pýtal na zničený chodník na hornej zastávke, kedy sa bude
opravovať. Cesty už označili ten úsek, čo treba opraviť, a potom bude
nasledovať,
vybagrovanie,
odstránenie
starého
zničeného
asfaltu,
vybetónovanie a až potom asfalt, aby to bolo v poriadku.
Informoval sa ja o zbere odpadu, o veľký kontajner, kedy bude môcť sa
zberať odpad. Bude to začiatkom júla. Kontajner bude pristavený pri OcÚ,
bude tam nastavená aj fotopasca, aby sme v prípade nevhodného materiálu
mohli zistiť, kto ho tam doviezol. Zbierať sa bude len taký odpad, ktorý
nezoberie Fúra, s.r.o. Všetok odpad sa triedi a zbiera. Vyhlásime to obecným
rozhlasom a zber bude trvať týždeň.
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: Katarína Ambruchová
Ján Rak

.........................................
.........................................
Jozef Fedorko
Starosta obce

