ZÁPISNICA
napísaná zo X. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 24.01.2020
o 17:00 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
X. 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
Odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže,
podmienky obchodnej verejnej súťaže.
5. Diskusia
6. Prijatie uznesenia
7. Záver

K bodu 2: V úvode zasadnutia starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Jána
Ščerbu a p. Katarínu Ambruchovú a do návrhovej komisie p. Dušana Gombitu a p.
Ľubomíra Cibuláša.
K bodu 3: V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia. Starosta obce spolu s poslancami OZ určili za zástupcu
starostu obce na rok 2020 p. Katarínu Ambruchovú.

K bodu 4 : Starosta obce predložil návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
prebytočného nehnuteľného majetku obce, a to :
-

a/ pozemok : parcela C-KN č. 222/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
594 m2,
b/ pozemok : parcela C-KN č. 222/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
595 m2,
c/ pozemok : parcela C-KN č. 222/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
596 m2,
všetky zapísané na Liste vlastníctva č. 209, kat. územie Pakostov.
V minimálnej sume 5,- Eur/m2 (slovom: päť eur za štvorcový meter)

Poslanci obecného zastupiteľstva spolu so starostom obce, podmienky obchodnej verejnej
súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce jednohlasne schválili.
K bodu 5:
V diskusii starosta obce spolu s poslancami prebrali sťažnosti občanov a to hlavne voľne
pobehujúcich psov, hlavne pes p. Štefana Džupina, ktorý bol upozornený.
K bodu 6: Návrh na uznesenie prečítal poslanec Ľubomír Cibuláš a bol schválený všetkými
prítomnými poslancami OZ.
K bodu 7: Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia: Katarína Ambruchová
Ján Ščerba

.........................................
.........................................
Jozef Fedorko
starosta obce

