
Z Á P I S N I C A 

 

napísaná zo XVII. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 26.08.2021 

o 16:00 hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní:    4   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 

XVII. 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. Rôzne:  

- SPF – návrh kúpnej ceny a dohody 

- Projektová dokumentácie Lávka cez rieku Oľka 

- Municipálny úver ( ponuky) 

- Projektová dokumentácia DSS Pakostov(územné a stavebné povolenie) 

- Výstavba chodníka (pokračovanie) 

- Príprava na nový školský rok 2021/2022 (MŠ a ZŠ) 

- DOXXbet & K-BET, s.r.o. žiadosť o súhlas s prevádzkovaním kurzových 

stávok  - AJAX PUB  

- Informácia ohľadom bytového domu  

 

5. Diskusia  

6. Prijatie uznesenia 

7. Záver 

                                                                                                                                        

 

K bodu 2: V úvode zasadnutia starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Jána Raka 

a  p. Ľubomíra Cibuľáša  a  do návrhovej komisie  p. Dušana Gombitu  a Jána Ščerbu. 

 

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 bode rôzne starosta obce s poslancami OZ riešili :  

- SPF – návrh kúpnej ceny a dohody: Starosta obce predložil návrh a dohodu 

ktorú nám zaslal SPF k nahliadnutiu. Poslanci  jednohlasne schválili návrh 

a dohodu na odkúpenie pozemku.   

- Projektová dokumentácia Lávka cez rieku Oľka: Poslancom OZ bol 

predložený projekt k nahliadnutiu , pýtali sa z akého materiálu bude lávka 



postavená. K projektu je potrebné vybaviť stavebné povolenie preto poslanci 

OZ berú na vedomie projektovú dokumentáciu. 

- Municipálny úver: Poslancom boli predložené ponuky z Prima banky a z OTP 

banky. Starosta obce oboznámil poslancov čo by bolo financované z úveru . 

Ponuka z Prima banky bola jednohlasne schválená.  Jedná sa o Municipálny 

úver vo výške 40 000 €.  

- Projektová dokumentácia DSS: Starosta obce predložil pripravený nákres, 

ako by mala DSS vyzerať. Projektová dokumentácia sa pripravuje. Poslanci 

schválili tento návrh.  

- Výstavba chodníka (pokračovanie) : starosta preložil súpis materiálu, ktorý 

bude potrebný pri výstavbe chodníka . Dohodou bolo, že obec zakúpi cestné 

a záhradné obrubníky a zvyšný materiál bude dodaný. Poslanci s týmto 

návrhom súhlasili.  

- Príprava na školský rok 2021/ 2022 (MŠ a ZŠ) : Starosta obce oboznámil 

poslancov s prácami, ktoré boli urobené v budove ZŠ a MŠ . Vymaľovali sa 

steny, dokúpil sa potrebný riad do školskej jedálne, vyčistili sa priestory.  

- DOXXbet &K-BET, s.r.o. žiadosť:  Poslancom bola predložená žiadosť 

s prevádzkovaním kurzových stávok  s AJAX PUBE, poslanci spolu so 

starostom obce schválili žiadosť.  

- Informácia ohľadom bytového domu : V tomto bode diskutovali o bytovom 

dome, ktorý je už pred dokončením, čakaá sa na kolaudáciu objektu, kde 

následne budú nasťahovaní nájomníci.  

K bodu 5: V diskusii sa poslanci spolu so starostom obce rozprávali o pripravovanej akcii 1. 

Ročník športového dňa, ktorý usporadúva AJAX PUB, Športový deň sa bude konať 

31.08.2021 so začiatkom o 15:00 hod.   

 

K bodu 6: Návrh na uznesenie prečítal poslanec Ľubomír Cibuľáš a bol schválený všetkými 

prítomnými poslancami OZ. 

 

K bodu 7: Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.   

  

 

Overovatelia:            Ľubomír Cibuľáš                              .........................................                        

              

                                 Ján Rak                         .........................................   

 

 

 

                                                                              Jozef Fedorko 

                                                                               starosta obce 


