
Z Á P I S N I C A 

 

napísaná zo XXI. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 23.06.2022 

o 16:00 hod. na obecnom úrade 

 

Prítomní:    4   poslanci OZ podľa prezenčnej listiny 

                   Fedorko Jozef – starosta obce 

                   Lucia Durillová – kontrolórka obce 

 

                      Zasadnutie  obecného zastupiteľstva v  Pakostove otvoril a viedol starosta obce 

Fedorko Jozef. Všetkých prítomných  srdečne privítal a zároveň ich oboznámil s programom 

XXI. 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 nezávislého audítora, výročná správa a záverečný účet  za rok 2021 

5. Schválenie počtu poslancov na nadchádzajúce  volebné obdobie 2022 - 2026 

6. Rôzne :  

-  Príprava akcie 60. výročie  F.O.AJAX Pakostov 

- Informácia ohľadom DSS Pakostov ( územné rozhodnutie) 

- Voľný pohyb psov ( odchyt voľne pobehujúcich psov) 

- Informácia ohľadom bytového domu  

- Informácia ohľadom Chodníka v obci Pakostov II.etapa 

- ZŠ a MŠ počet deti na nový školský rok 2022/2023 

 

7. Diskusia  

8. Prijatie uznesenia 

9. Záver 

                                                                                

 

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

a  p. Dušana Gombitu  do návrhovej komisie  p. Jána Ščerbu  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 správu nezávislého audítora a z auditu účtovnej závierky 

a finančného hospodárenia za rok 2021,  správu nezávislého audítora o overení súladu 

výročnej správy s účtovnou závierkou za a záverečný účet za rok 2021. Poslanci jednohlasne 

schválili. 

 

K bodu 5: V bode 5. starosta obce spolu s poslancami obce Pakostov schálili počet poslancov 

na roky 2022 – 2026 v počte 5. poslancov.  

K bodu 6: V bode rôzne riešili: 



 

- Príprava akcie 60. výročie  F.O.AJAX Pakostov 

V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov OZ  s blížiacou sa pripravovanou  

akciou 60. výročia založenia F.O.AJAX Pakostov. Oboznámil ich s programom 

a taktiež im ukázal návrh plagátu .  

 

- Informácia ohľadom DSS Pakostov ( územné rozhodnutie) 

Starosta predložil poslancom OZ rozhodnutia od príslušných inštitúcií potrebných 

k územnému rozhodnutiu a k výstavbe DSS.  

 

- Voľný pohyb psov ( odchyt voľne pobehujúcich psov) 

V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov , že obec uzatvorila zmluvu na 

odchyt voľne pobehujúcich psov, nakoľko sa občania sťažovali.  

 

- Informácia ohľadom bytového domu  

Starosta informoval poslancov ohľadom bytového domu, kde sú potrebné ešte malé 

úpravy a záujemcovia sa budú sťahovať.  Poslanci OZ spolu so starostom súhlasili 

s predložením žiadosti o kúpu nájomného bytu, zabezpečenie povinného 

spolufinancovania prevodu vlastníckeho práva zo strany obce  5 %. 

 

- Informácia ohľadom Chodníka v obci Pakostov II.etapa 
V tomto bode oboznámil starosta obce poslancov s prácami ohľadom chodníka. 

Chodník je potrebné ešte zaasfaltovať a bude hotový. Obec podala žiadosť na SÚC 

PSK o zaasfaltovanie chodsníka, kde obec je schopná spolufinancovať  sumou 

2000,00 € . 

 

- ZŠ a MŠ počet deti na nový školský rok 2022/2023 

Na nový školský rok 2022/2023 sa do MŠ Pakostov prihlásilo 22 detí.  

 

 

K bodu 7: V diskusií starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva diskutovali 

o rozoberaných témach zastupiteľstva. 

 

K bodu 8: Návrh na uznesenie prečítal poslanec Ľubomír Cibuláš a bol schválený všetkými 

prítomnými poslancami OZ. 

 

 

K bodu 9: Nakoniec starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.   

 

  

 

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

              

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

 

 

 

                                                                              Jozef Fedorko 

                                                                               starosta obce 


