
Z Á P I S N I C A 
 

napísaná zo XVI. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 24.06.2021 
o 18:00 hod. na ranči v Ruskej Kajni 

 
Prítomní:    5  poslanci OZ podľa prezenčnej listiny 
                   Fedorko Jozef – starosta obce 
                   Alžbeta Bodnárová – ekonómka obce 
         
                      
 
                      Zasadnutie  obecného zastupiteľstva v  Pakostove otvoril a viedol starosta obce 
Fedorko Jozef. Všetkých prítomných  srdečne privítal a zároveň ich oboznámil s programom 
XVI. 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. Správa audítora, výročná správa za rok 2020 
5. Rôzne:  

- Projekt lávka cez rieku Oľku 
- Územné rozhodnutie k projektovej dokumentácií DSS- Pakostov 
- Bytový dom Pakostov 12 b.j.  
- Otváracie hodiny bar  
- Municipálny úver 
-  Zriadenie úradnej tabule na autobusovej zastávke  
-  Oprava rozvodu vody v dome smútku  

 
6. Diskusia  
7. Prijatie uznesenia 
8. Záver 

                                                                                
 
K bodu 2: V úvode zasadnutia starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Jána Raka 
a  p. Jána Ščerbu  a  do návrhovej komisie  p. Ľumobíra Cibuľáša  a  p. Katarínu 
Ambruchovú. 
 
K bodu 3:  V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesenia 
z predchádzajúceho  zasadnutia a s doplnenými bodmi do pozvánky, ktoré boli doplnené 
poslancom Jánom Rakom. Všetci poslanci s doplnenými bodmi súhlasili.  
 
K bodu 4 : V tomto bode starosta obce prečítal nechal k nahliadnutiu poslancom správu 
nezávislého audítora  z auditu účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2020. 
Všetci poslanci schválili správu nezávislého audítora bez výhrad. 
 
K bodu 5:  V bode rôzne starosta obce spolu s poslancami rozoberali :  



- Projekt lávka cez rieku Oľka:  
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh, ako bude vyzerať lávka cez rieku 
Oľka. Poslanci mali otázky z akého materiálu bude postavená, aká bude cena. 
Všetci poslanci s projektom lávka súhlasili. 
 

- Územné rozhodnutie k projektovej dokumentácií DSS-Pakostov: 
Obec zaslala potrebné doklady na kúpu pozemku od SPF, starosta boce bude 
informovať OZ o sume, za akú SPF odpredá pozemky. Starosta obce predložil náčrt 
budovy DSS – Pakostov, ako by mala vyzerať . S výstavbou DSS- Pakostov všetci 
poslanci súhlasili. 

- Bytový dom 12 b.j. : 
V obci je veľký záujem o byty, preto starosta obce navrhol výstavbu ďalšej 12 b.j.. 
Poslanci s jeho návrhom súhlasili. 

- Otváracie hodiny bar : 
Vlastníci GreyHouse, s.r.o. predložili návrh otváracích hodín v pohostinstve, ktoré 
prečítal starosta obce. Všetci poslanci jednohlasne schválili. 

- MUNICIPÁLNY ÚVER:  
Starosta obce predložil návrh municipálneho úverom poslancom k projektom na 
ktoré obec po korona kríze nemá finančné prostriedky. Poslanci OZ si návrh 
vypočuli a vyžiadali starostu obce úverové  ponuky z troch bánk. 

- Zriadenie úradnej tabule na autobusovej zastávke  
Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce schválilo zakúpenie informačných 
tabúľ na autobusové zastávky.  

-  Oprava rozvodu vody v dome smútku : 
Obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu obce o zabezpečenie opravy vody v Dome 
smútku. 
 

K bodu 6: V diskusii poslankyňa Katarína Ambruchová pýtala na verejný vodovod, nakoľko 
tento projekt sa realizovala ale niektorí občania obce nesúhlasili s výstavbou verejného 
vodovou, ďalej obce nemohla pokračovať v tomto projekte.  
 
K bodu 7: Návrh na uznesenie prečítal poslanec Ľubomír Cibuľáš a bol schválený všetkými 
prítomnými poslancami OZ. 
 
K bodu 8: Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil .   
  
 
Overovatelia:            Ján Ščerba                               .........................................                        
              
                                 Ján Rak                         .........................................   
 
 
 
                                                                              Jozef Fedorko 
                                                                               starosta obce 


