
Z Á P I S N I C A 
 

napísaná zo II. zasadnutia OZ v Pakostove, konaného dňa 09.12.2022 
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 
II.. 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. Úpravu rozpočtu k 31.12.2022 
5. Rôzne      
- Schválenie VZN na rok 2023 
- Schválenie rozpočtu na rok 2023 
- Vydanie stanoviska k projektu Telekomunikačná vybavenosť Giglovce - Holčíkovce, 

Jankovce - Pakostov - optická sieť FiberPlus. 
- Vydanie záväzného stanoviska obce k projektovej dokumentácií stavby ZETNET. 
- Sadzobník cien služieb  na rok 2023 
6. Diskusia  
7. Prijatie uznesenia 
8. Záver 

                             
                                                                                                                                        
 
K bodu 2: V úvode zasadnutia starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Ľubomír 
Cibuláša  p. Dušana Gombitu  a  do návrhovej komisie  p. Alenu Gombitovú  a p. Ján Ščerbu. 
 
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 31.12.2022. Poslanci súhlasili s úpravou rozpočtu a jednohlasne ju 
schválili. 

K bodu 5: V bode rôzne riešili: 

- Schválenie VZN NA ROK 2022: V tomto bode poslanci spolu so starostom obce 
schválili VZN o miestnych poplatkoch na rok 2022 so zmenou a to poplatok za 
TKO na rok 2023 pre fyzické osoby vo výške 8 €na jednu osobu na rok 2023 
a poplatok pre právnické osoby vo výške 80, 00 € na rok 2023.  Cintorínsky 



poplatok na rok 2023 vo výške 10 € za domácnosť ak nie je hrobka, ak je hrobka 
je poplatok 5 €. 

- Schválenie rozpočtu na rok 2023: Starosta obce spolu s ekonómkou obce 
oboznámil poslancov s rozpočtom na rok 2023 , poslanci rozpočet jednohlasne 
schválili v príjmovej časti vo výške 205 620 € a vo výdavkovej časti vo výške 
205 620  €. 

- Dôvodová správa výdavkov: V tomto bode starosta obce prečítal dôvodovú 
správu výdavkov na rok 2023. 

- Vydanie stanoviska k projektu Telekomunikačná vybavenosť Giglovce - 
Holčíkovce, Jankovce - Pakostov - optická sieť FiberPlus. Starosta obce 
predložil žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu. Súhlasne stanovisko 
bolo jednohlasne schválené a následne bude vydané. 

- Vydanie záväzného stanoviska obce k projektovej dokumentácií stavby 
ZETNET:  Starosta predložil žiadosť o vydanie záväzného stanoviska 
k projektovej dokumentácií.  Súhlasne stanovisko bolo jednohlasne schválené 
a následne bude vydané. 

- Sadzobník cien služieb  na rok 2023: Sadzobník cien bol jednohasne schválený so 
zmenami : Kultúrny dom svadby poplatok z 220 € na 300 € nakoľko cenný energií 
sú vyššie , Základná škola oslavy z 30 € na 40 €. 
 

 
K bodu 6: V diskusií starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva diskutovali 
o pripravovanom projekte DSS Pakostov.  
 
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                                         .........................................                        
              
                         Ľubomír Cibuláš                         .........................................   
 
 
 
                                                                              Jozef Fedorko 
                                                                               starosta obce 


