
Z Á P I S N I C A 
 
napísaná zo VIII. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 28.10.2019  
o 18,00 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 VIII. 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. Plnenie rozpočtu za 9/2019 a úprava rozpočtu k 28.10.2019 
5. Rôzne: - Príprava projektov MAS – 3 doliny 
6. Diskusia 
7. Prijatie uznesenia 
8. Záver 

 

 
K bodu 2: V úvode zasadnutia starosta obce navrhol za overovateľov 
zápisnice p. Jána Raka a p. Ľubomíra Cibulaša  a  do návrhovej komisie  p. 
Dušana Gombitu  a p. Jána Ščerba. 
 
K bodu 3:  V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením 
uznesenia z predchádzajúceho  zasadnutia  ohľadom športového dňa. Tento 
deň sa vydaril, občania boli spokojní, a poslancom poďakoval za pomoc pri 
organizovaní tejto akcie. 
K bodu 4 : Ekonómka obce zhodnotila plnenie rozpočtu za 1 - 9/2019. 
Najprv zhodnotila príjmovú časť rozpočtu a potom výdavkovú. Zvlášť 
venovala pozornosť prijatým dotáciám zo ŠR a ich vyúčtovaniu. O tieto sumy 
sa vlastne aj upravil rozpočet. Plnenie rozpočtu a úpravu rozpočtu poslanci 
schválili. 
K bodu 5: Starosta obce oboznámil poslancov s pripravovanými projektami 
a to: 
 MAS – 3 doliny, odkiaľ by sme mali dostať dotáciu 17 tis. €, ktoré by sme 
použili na rekonštrukciu cesty. 
Ďalší projekt je 2. etapa kanalizácie, tu by sme mali dostať dotáciu 
z Environfondu. 
Starosta obce prečítal žiadosť p. Jaroslava Kačmára o vydanie stanoviska 
k investičnej činnosti /vybudovanie penziónu v extraviláne  obce Pakostov/. 
Dal ju potom pozrieť všetkým poslancom. Všetci sa zhodli na tom, aby doložil 
štúdiu k investičnému zámeru, ktorá by bližšie špecifikovala tento zámer, 



aká bude prístupová cesta, ako to bude vyzerať atď. Až potom môžu vydať 
stanovisko k vybudovaniu penziónu. 
Starosta dal pozrieť poslancom pripravenú Zmluvu s VVS a.s. Košice. 
Predmetom kúpy je 95 % majetkový podiel. Dlho sa rozprávali o kanalizácii 
v našej obci. Nakoniec všetci poslanci súhlasili s uzatvorením tejto zmluvy. 
Teraz v jeseni sa má začať  v našej obci  s výstavbou chodníkov II. etapa. 
Máme už Dohodu o súčinnosti s PSK na dodanie materiálu. 
Keď bude už materiál,  založili by sme  aspoň rúry, aby sa cez zimu zem 
uľahla a potom v jari by sme pokračovali. 
V tomto bode programu poslanci schválili VZN /obec Košarovce/ o určení 
spoločného školského obvodu platného od 01.01.2020, nakoľko aj detí 
z našej obce navštevujú ZŠ v Košarovciach. 
K bodu 6:  V diskusii vystúpil poslanec p. Cibuľaš a povedal, že naša obecná 
webová stránka nie je prehľadná s čím súhlasili aj ostatní poslanci. Navrhol, 
aby sme všetkým poslancom poslali uzatvorenú Zmluvu a že oni sa ešte 
pozrú, čo by sa dalo vylepšiť. 
Pýtal sa  na Orange, T-com a O2 na zlepšenie signálu, nakoľko v Petrovciach 
je veľmi slabý signál. Už sme sa informovali u týchto dodávateľov, a vraj to 
sa nedá zlepšiť, nebudú rozširovať sieť. 
Poslanec Rak navrhol, aby sa chodník II. etapa t.j. od súpisného č. 118 – 161 
urobil kvalitne, aby nedochádzalo k prasknutiu asfaltu, ako sa to stalo v I. 
etape. Zdôrazňoval, aj za cenu doplatiť z obecných financíi, ale aby to stálo 
za to. Tieto chodníky sa budú využívať každý deň, tak ich treba urobiť 
poriadne. 
Poslanci sa rozprávali aj o tom chodníku na zastávke, ktorý treba opraviť. 
Tak sa dohodli, že keď sa bude robiť tá II. etapa tak sa opraví aj tento 
spomínaný chodník. 
K bodu 7: Návrh na uznesenie prečítal poslanec Ján Ščerba  a bol schválený 
všetkými prítomnými poslancami OZ. 
K bodu 8: Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie ukončil.    
 
 
Overovatelia:   Ľubomír Cibuláš               .........................................                        
              
                       Ján Rak             .........................................   
 
                                                                          Jozef Fedorko 
                                                                          Starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


