ZÁPISNICA
napísaná zo XI. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 11.03.2020
o 14:30 hod. na obecnom úrade
Prítomní:

3 poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Fedorko Jozef – starosta obce
Monika Raková – ekonómka obce
Gombita Jozef - predseda ULaPS Pakostov

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Pakostove otvoril a viedol starosta obce
Fedorko Jozef. Všetkých prítomných srdečne privítal a zároveň ich oboznámil s programom
XI. zasadnutia OZ, ktorý bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami OZ.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Prejednanie anonymného listu
Diskusia ( čierne stavby)
Prijatie uznesenia
Záver

K bodu 2: V úvode zasadnutia starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Jána
Ščerbu a p. Dušana Gombitu a do návrhovej komisie p. Dušana Gombitu a p. Katarínu
Ambruchovú.
K bodu 3: V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia.
K bodu 4 : Starosta obce prečítal anonymný list, ktorí mali naši občania v schránkach,
prečítal aj ospravedlnenie člena PZ J. L. obecnému úradu, FO. AJAXU Pakostov a Urbariátu,
ktoré bolo vyhlásené aj v obecnom rozhlase a na web stránke obce Pakostov. List bol nosený
do schránky občanom v tú noc pred voľbami 28.2.2020.
Ďalej starosta obce oboznámil poslancov OZ s ďalšími menami členov PZ, ktorých
vymenoval p. J. L., ktorí stáli za anonymným listom a sú to:, M.V., J. C., J. Č. Na ten list
reagoval poslanec Dušan .Gombita s tým, že tam bolo uvedené, že sú stále tí istí občania napr.
v AJAX, Urbariát, odôvodnil to tým, že do fukcií ho zvolili napr. za poslanca občania obce vo
voľbách samosprávy, do ULaPS ho zvolila valná hromada ...
Starosta obce reagoval na bod v liste ohľadom auditu obce, že naša obec vykonáva
každoročne audit od roku 2003.

K bodu 5:
V diskusii starosta obce spolu s poslancami prebrali čierne stavby v extraviláne – mimo
zastávaného územia obce, tieto stavby budú v najbližšej dobe posúdené špecialistom
stavebného úradu, či sa jedná o čierne stavby a aký je ďalší postup.
V tom bode ešte hovoril starosta o zákone č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov. Zákon č. 315/1996 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov neustanovuje oprávnenie fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených
na podnikanie a právnických osôb využívať lesné cesty. Oprávnenie využívať lesné cesty
vyplýva z § 25 ods. 3 zákona o lesoch, podľa ktorého je lesné cesty oprávnený využívať
každý, kto ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečovanie starostlivosti o
dotknuté územie a o stavby a zariadenia na tomto území, a to po dohode s ich vlastníkom,
správcom alebo so združením podľa § 51 ods. 2 o výške a o spôsobe úhrady za ich
využívanie. Pritom nie je obmedzené (zakázané), aby ju so súhlasom vlastníka lesnej cesty,
jej správcom alebo združením podľa § 51 ods. 2 mohli využívať aj iné, tu neuvedené osoby, aj
na iné účely (napr. jazdenie so štvorkolkami).
Ďalej v tomto bode starosta obce hovoril o odpredaji pozemkov firme Constructor EU na
výstavbu bytov.
Spoločnosť DOXXbet& K.BET, .s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 46831878 zaslala
žiadosť o súhlas obce s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke Potraviny Katarína
Ambruchová. Poslanci túto žiadosť posúdili a dali súhlas na prevádzkovanie stávkových hier
– kurzové stávky.
K bodu 6: Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Katarína Ambruchová a bol schválený
všetkými prítomnými poslancami OZ.
K bodu 7: Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia: Dušan Gombita
Ján Ščerba

.........................................
.........................................

Jozef Fedorko
starosta obce

