ZÁPISNICA
napísaná zo XIX. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 14.12.2021
o 15:00 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
XIX. 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
Úpravu rozpočtu k 31.12.2021
Rôzne
- Schválenie VZN na rok 2022
- Schválenie rozpočtu na rok 2022
- Zástupca starostu obce na rok 2022
6. Diskusia
7. Prijatie uznesenia
8. 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. Katarínu Ambruchovú a Ľubomíra
Cibuláša.
K bodu 3: V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia.
K bodu 4 : Starosta obce spolu s ekonómkou obce oboznámil obecné zastupiteľstvo
s úpravou rozpočtu k 31.12.2021. Poslanci súhlasili s úpravou rozpočtu a jednohlasne ju
schválili.
K bodu 5: V bode rôzbe riešili:
-

Schválenie VZN NA ROK 2022: V tomto bode poslanci spolu so starostom obce
schválili VZN o miestnych poplatkoch na rok 2022, ktoré ostalo bez zmeny.
Dôvodová správa výdavkov: V tomto bode starosta obce prečítal dôvodovú
správu výdavkov na rok 2022.
Schválenie rozpočtu na rok 2022: Starosta obce spolu s ekonómkou obce
oboznámil poslancov s rozpočtom na rok 2022 , poslanci rozpočet jednohlasne

-

schválili v príjmovej časti vo výške 203 500,00 € a vo výdavkovej časti vo výške
203 500,00 €.
Zástupca starostu obce na rok 2022 : Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom
obce schválili zástupcu starostu obce na rok 2022 p. Jána Raka.

K bodu 6: V diskusií starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva diskutovali
o pripravovanom projekte „pitná voda“ , ďalej diskutovali o našej občianke, ktorá sa dožila
krásneho životného jubilea o pani Márií Cibulašovej. Pri tejto príležitosti sa starosta obce
spolu s poslancami OZ rozhodli p. Cibulášovú obdarovať.
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

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

Ján Ščerba

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

Jozef Fedorko
starosta obce

