ZÁPISNICA
napísaná zo XV. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 11.03.2021
o 14:00 hod. na obecnom úrade
Prítomní:

5 poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Fedorko Jozef – starosta obce
Alžbeta Bodnárová – ekonómka 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
XV. zasadnutia OZ, ktorý bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami OZ.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Voľba zástupcu starostu na rok 2021
Rôzne:
- Odkúpenie pozemkov od SPF
- Smernica o používaní kamerového systému v obci
- Informácie ohľadom bytového domu
- Výstavba nového bytového domu alebo DSS
- Založenie s.r.o. obce
- Prístavba soc. zariadení pri budove šatní
6. Diskusia
7. Prijatie uznesenia
8. Záver

K bodu 2: V úvode zasadnutia starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Jána Raka
a p. Katarínu Ambruchovú a do návrhovej komisie p. Dušana Gombitu a p. Jána Ščerbu.
K bodu 3: V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia.
K bodu 4 : V tomto bode poslanci spolu so starostom zvolili zástupcu starostu obce na rok
2021 p. Jána Ščerbu.
K bodu 5: V bode rôzne starosta obce spolu s poslancami rozoberali :
- Odkúpenie pozemkov od SPF , starosta obce oboznámil poslancov s pozemkom,
ktorý chce obec odkúpiť, jedna sa o pozemok na parcele KN E č. 12, klasifikovaný,
ako orná pôda vo výmere 3363 m 2 , zapísanej na LV č. 529 k.ú. Pakostov, ktorá je
v podielovom vlastníctve obce Pakostov v podiele 5/6-ín a neznámeho vlastníka
Cecília Baugrundová v podiele 1/6-ina. Poslanci jednohlasne schválili odkúpenie
pozemku.

-

-

-

-

Smernica kamerového systému: Tu starosta obce predložil a oboznámil
poslancov so smernicou o používaní kamerového systému v obci Pakostov, taktiež
dodal, že v budúcnosti sa doplnia ďalšie kamery. 4 poslanci schválili smernici,
jeden sa zdržal.
Informácia ohľadom bytového domu: Starosta oboznámil poslancov
s informáciami ohľadom bytového domu. Poslanci so starostom obce sa bavili
o lávke pri bytovom dome, ktorá bude smerovať k futbalovému ihrisku. Je potrebné
zohnať materiál ( rúry), aby sa dala spraviť lávka, ktorá by slúžila pre ľudí
z bytového domu.
Výstavba nového bytového domu alebo DSS: V tomto bode starosta obce
oboznámil poslancom s plánom na výstavbu DSS, je potrebné vypracovať projekt.
Starosta obvolal projektantov a vybral najlepšiu ponuku s ktorou oboznámil
poslancov. V súvislosti s výstavbou DSS by obec založila neziskovú organizáciu.
Prístavba sociálnych zariadení pri budove šatní: Starosta obce oboznámil
poslancov s podaním žiadosti na PSK ohľadom prístavby soc. zariadení k budove
šatní, nakoľko ak je v obci nejaká akcia alebo futbalový zápas, ľudia chodia na
soc, zariadenia do budovy a bolo nahlásene odcudzenie veci iných ľudí.

K bodu 6: V diskusii sa poslanci spolu so starostom obce rozprávali o chodníku, ktorý je
potrebné dokončiť. Starosta spolu s poslancami sa rozhodli o kúpu cestných obrubníkov
a zvyšný materiál dodá PSK.
K bodu 7: Návrh na uznesenie prečítal poslanec Dušan Gombita a bol schválený všetkými
prítomnými poslancami OZ.
K bodu 8: Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia: Ján Rak
Katarína Ambruchová
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Jozef Fedorko
starosta obce

