
Z Á P I S N I C A

napísaná zo XXII. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 31.10.2022
o 15:00 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
XXII. zasadnutia OZ, ktorý bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancamiOZ.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
4. Správa očinnosti za volebné obdobie 2018 - 2022
5. Rôzne:

- Bytový dom 12 b.j.
- Informácia ohľadom DSS Pakostov
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
- Projekt WIFI pre Teba II.

6.Diskusia
7. Prijatie uznesenia
8. 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 aĽubomíra Cibuláša.

K bodu 3: V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia.

K bodu 4 : Starosta obce prečítal správu očinnosti obce za roky 2018 - 2022,čo sa za
volebné obdobie 4 rokov v našej obci zrekonštruovalo a vystavilo.

K bodu 5: V bode rôzne riešili:
- Bytový dom 12 b.j. - Starosta oboznámil poslancov OZ s novými skutočnosťami

ohľadom bytového domu, ako sú palivo, ktorého ceny veľmi stúpla preto si
nájomníci musia za palivo platiť sami.

- Informácia ohľadom DSS Pakostov -Je vypracovaná projektová dokumentácia v
najbližšej dome sa s výstavbou začne.



- Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ : V letných mesiacoch sa s
pracovníkmi z OcÚ a p. Petrom Zdražilom sa podarilo zrekonštruovať sociálne
zariadenia v MŠ, nakoľko táto rekonštrukcia bola nutná. Všetko prebehlo v
poriadku bez komplikácií.

- Projekt WIFI pre Teba II. Bol nám schválený tento projekt.Čakáme na zmluvu,
ktorá sa následne podpíše a začne sa z realizáciou toho projektu.

K bodu 6: V diskusií starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva diskutovali
o rozoberaných témach zastupiteľstva.

K bodu 7: Návrh na uznesenie prečítal poslanecĽubomír 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 Rak .........................................

Jozef Fedorko
starosta obce


