
Z Á P I S N I C A 

 

napísaná zo XVIII. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 03.12.2021 

o 15:00 hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní:    3   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 

XVIII. 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:  

- Realizácia stavby  - Chodník v obci Pakostov II. etapa 

- Príprava výstavby bytového domu 12 bj. 

- Príprava projektovej dokumentácií pitná voda 

- Realizácia II. etapy kanalizácia k bytovému domu( dotácia) 

- Príprava výberového konania na funkciu kontrolóra obce  

- Inventarizačné komisie  ZŠ,MŠ, OcÚ 

5. Plnenie rozpočtu a príprava rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 

6. Diskusia  

7. Prijatie uznesenia 

8. Záver 

                                                                                

                                                                                                                                        

 

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

Ambruchovú  a  p. Dušana Gombitu  a  do návrhovej komisie  p. Dušana 

Gombitu  a Ľubomíra Cibuláša. 

 

K bodu 3:  V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesenia 

z predchádzajúceho  zasadnutia. 

 

K bodu 4 : V bode rôzne starosta obce s poslancami OZ riešili :  

- Realizácia stavby : Chodník v obci Pakostov II. etapa  Starosta obce 

oboznámil poslancov s prácami, ktoré sa vykonali na výstavbe chodníka. Sú 

položené cestné a záhradné obrubníky na budúci rok sa položí asfaltová 

pokrievka.    

- Príprava výstavby bytového domu 12 bj.: V blízkej budúcnosti sa pripravuje 

výstavba 2. bytového 12bj. Starosta obce ukázal poslancom obecného 

zastupiteľstva zoznam záujemcov a bytový dom.  



- Príprava projektovej dokumentácie Pitná voda:  Starosta obce opätovne 

začal pripravovať projekt na pitnú vodu nakoľko je pitná voda z roka na rok 

horšia. Najprv obce požiada a súhlasné stanovisko, ktoré musí byť odsúhlasené 

z Vranova nad Topľou a taktiež aj z Humenného po tomto stanovisku sa dá 

vypracovať projekt. 

- Realizácia II. etapy kanalizácia k bytovému domu ( dotácia) : Starosta obce 

predložil poslancom obce oznámenie  o schválení dotácie na   Pakosto – 

kanalizácia a ČOV II.etapa. Obec musí tento projekt spolufinancovať vo výčke 

5% z celkovej schválenej dotácie.  

- Príprava výberového konania na funkciu kontrolóra obce Pakostov:  
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na výberové konanie kontrolóra 

obce Pakostov, nakoľko bývala kontrolórka obce  skončila svoju činnosť. 

Poslanci súhlasili s návrhom. Výberové konanie bude  vyvesené na obecnej 

tabuli a taktiež bude zverejnené na webovej stránke obce Pakostov. 

- 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.  

- Invetarizačné komisie pre ZŠ, MŠ a OcÚ 

Do inventarizačných komisií boli zvolení: OcÚ : Dušan Gombita 

       ZŠ: Ľubomír Cibuláš 

       MŠ: Katarína Ambruchová 

Všetci poslanci súhlasili s vymenovaním inventarizačných komisií. 

K bodu 5: V tomto bode starosta obce spolu s ekonómkou obce oboznámili obecné 

zastupiteľstvo s prípravou rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024. Poslanci si rozpočty pozrú 

a na budúcom zastupiteľstve ak nebude potrebná úprava bude schválený. 

K bodu 6: V diskusii sa poslanci spolu so starostom obce rozprávali o nariadeniach, ktoré 

boli schválené Vládou SR v dôsledku pandémie COVID – 19.  

 

K bodu 7: Návrh na uznesenie prečítal poslanec Ľubomír Cibuláš a bol schválený všetkými 

prítomnými poslancami OZ. 

 

K bodu 8: Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.   

  

 

Overovatelia:    Dušan Gombita                                         .........................................                        

              

                         Katarína Ambruchová                        .........................................   

 

 

 

                                                                              Jozef Fedorko 

                                                                               starosta obce 


