
Z Á P I S N I C A 

 

napísaná zo XX. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 17.03.2022 

o 16:30 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 

XX. 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. Voľba kontrolóra obce (otváranie obálok) 

5. Rôzne : 

- Úprava ceny stravnej jednotky  v školskej jedálni 

- Kolaudácia bytového domu 12 bj. (Prideľovanie bytov) 

- Realizácia stavby kanalizácia II. etapa ČOV k bytovému domu 

- Realizácia projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu DSS- Pakostov na 

parcele E - 12a založenie obecného podniku. 

- VZN 1/2022 - o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách obce 

        - VZN 1/ 2022 - o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov     

v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory 

sociálneho bývania 

6. Diskusia  

7. Prijatie uznesenia 

8. Záver 

 

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

a  p. Dušana Gombitu  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 predložil obálku, ktorá nám bola doručená na základe  výberového 

konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Pakostov. Uchádzačkou na tento post bola p. 

Lucia Durillová, Pakostov 144. Obecné zastupiteľstvo schválilo p. Luciu Durillovú, ako novú 

kontrolórku obce Pakostov od 01.04.2022 s pracovným úväzkom 0,10 – ( 4. hodiny týždenne 

= 16 hodín mesačne) 

K bodu 5: V bode rôzne riešili: 

- Úprava ceny stravnej jednotky  v školskej jedálni : V tomto bode poslanci spolu 

so starostom obce schválili úpravu ceny stravnej jednotky a preradenie z 1. 

finančného pásma do 2. finančného pásma.  



-   

- Kolaudácia bytového domu 12 bj. (Prideľovanie bytov): Starosta obce 

oboznámil poslancov OZ s prebiehajúcou kolaudáciu bytového doma, ktorá 

prebehla 15.03.2022 na mieste stavby. Čaká sa na vyjadrenie stavebného úradu 

a Hasičského zboru v Humennom.  

- Realizácia stavby kanalizácia II. etapa ČOV k bytovému domu: Realizácia 

stavby by sa  začať od pondelka 21.03.2022. Stavba musí byť dokončená do 

31.08.2022.  

- Realizácia projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu DSS- 

Pakostov na parcele E - 12a založenie obecného podniku: Starosta obce 

oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s prípravou realizácie projektovej 

dokumentácie, na ktorej sa pracuje.  

- VZN 1/2022 - o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 

obce: Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN o vylepovaní volebných 

plagátov na verejných priestranstvách obce. Poslanci OZ VZN jednohlasne 

schválili.  

        - VZN 1/ 2022 - o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných 

bytov     v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely 

podpory sociálneho bývania: Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN 

o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov     v bytových 

domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania 

Poslanci OZ VZN jednohlasne schválili. 

 

 

K bodu 6: V diskusií starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva diskutovali 

o príprave akcie 60. výročia futbalu.  

 

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 


