OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bunkovciach
dňa 15.03.2018

Prítomní: starosta, poslanci, hl. kontrolór, hostia podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: ospravedlnení – 1
neospravedlnení – 0

Overovatelia zápisnice: Dušan Lešo, Gustáv Jacko
Zapisovateľ: Václav Ličko

Program:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Prijaté opatrenia na odstránenie porušovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Prejednanie upozornenia prokurátora za účelom odstránenia porušovania zákona o slobodnom
prístupe k informáciám
6. PPA – Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií
- Úprava a tvorba verejných priestranstiev
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
8. Obnova a slávnostné osadenie dreveného kríža pri rod. dome č. 73
9. Rôzne – diskusia
10. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Priebeh rokovania:
1.
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
prítomných poslancov a hlavného kontrolóra. Informoval zastupiteľstvo, že poslankyňa Mgr.
Drahoslava Lešová sa ospravedlnila zo zasadnutia zo zdravotných dôvodov, je PN. Konštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné a oboznámil ich s programom, ktorý poslanci následne
jednohlasne schválili.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
2.
Za overovateľov tejto zápisnice boli určení poslanci Dučan Lešo a Gustáv Jacko, za zapisovateľa
Václav Ličko.
3.
V tomto bode bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Všetky body
uznesenia č. 37/2017 boli splnené.
4.
Zastupiteľstvo prerokovalo upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Okresná prokuratúra v Michalovciach podala
upozornenie prokurátora obci Bunkovce na základe podnetu (sťažnosti) Štefana Ovada a Emílie
Pirohaničovej na nečinnosť obce pri povinnom zverejňovaní informácií.
Starosta obce podal pre zastupiteľstvo už známe, na zasadnutí dňa 15.12.2017 prerokované
skutočnosti:
Dňa 28.08.2017 boli doručené do podateľne Obecného úradu Žiadosti o sprístupnenie informácií
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Žiadosti o sprístupnenie
informácií doniesli spolu a osobne Štefan Ovad, Emília Pirohaničová a Drahoslava Lešová, ktorá je
zároveň poslankyňou Obecného zastupiteľstva v Bunkovciach. Žiadosti o sprístupnenie informácií sa
týkali materiálov súvisiacich s povolením realizácie projektu ´Zhodnocovanie plastového
komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci Bunkovce´, ktorý zastupiteľstvo schválilo na
svojom zasadnutí dňa 01.06.2017.
Dňa 01.09.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom boli prijaté
uznesenia, ktoré v celom rozsahu zrušili ďalšiu spoluprácu s firmou Ekoplastika Rožňava, s. r. o. pri
realizácií tohto projektu, schválenú na zasadnutí dňa 01.06.2017. Na tomto zasadnutí boli prítomní aj
všetci žiadatelia o sprístupnenie informácií Štefan Ovad a Emília Pirohaničová ako hostia a
Drahoslava Lešová ako poslankyňa. V závere zasadnutia v bode ´Rôzne´ požiadal Štefan Ovad o
slovo a poďakoval poslancom za to, že schválili ukončenie spolupráce a zastavili uvedený projekt.
V niektorom dni po tomto zasadnutí, pri jednej z vtedajších dennodenných „návštev“ niektorých
členov Petičného výboru za zrušenie spolupráce, ktorého bol Štefan Ovad členom, resp. návštev
žiadateľov o sprístupnenie informácií sa Š. Ovad vyjadril, že keď sa projekt zastavil, tak už
dokumenty zo žiadosti o sprístupnenie informácií nepotrebujú. Toto jeho stanovisko som písomne
nezaznamenal, bral som to ako fakt a vyriešenú záležitosť o čom svedčí aj tá skutočnosť, že ani zo
strany žiadateľov sa celé dva mesiace (september a október) o nahliadnutie do dokumentov, resp.
doloženie uvedených dokumentov nikto nezaujímal. Pritom dňa 29.09.2017 sa uskutočnilo ďalšie
riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom bola účastná aj poslankyňa D. Lešová a o
neposkytnutých materiáloch zo žiadosti nepadla ani zmienka, čo ma opätovne utvrdilo v tom, že táto
záležitosť je vybavená.
Až v utorok 31.10.2017 mi bola doručená SMS správa od žiadateľky o sprístupnenie informácií
Drahoslavy Lešovej s textom: „Dobrý deň pán starosta. Chcela som Ťa poprosiť, či by si nám
nepripravil tie dokumenty o ktoré sme ťa žiadali v septembri. Aj Števovi, Milke a mne. Daj potom
vedieť, kedy to bude hotové. Vopred ďakujem. S pozdravom Drahuša L.“
Moja SMS odpoveď v ten istý deň, utorok 31.10.2017 znela: „Štvrtok o 15:00“.
V stredu 1. novembra bol štátny sviatok.
Vo štvrtok 02.11.2017 o 15:00 hod., ani celý čas potom sa pre pripravené dokumenty žiadateľka
ani nikto iný nedostavil. Dňa 16.11.2017 mi telefonovala D. Lešová s otázkami ohľadne prerušenia

dodávky elektrickej energie v obci. V rámci tohto rozhovoru som sa jej spýtal, prečo si tie dokumenty
neprišla vyzdvihnúť, či ich už nepotrebuje. Povedala, že bola v Rakúsku. Spýtal som sa, že prečo pre
materiály neprišiel niekto z nich. Odpovedala, že si pre ne príde. Dokumenty si prišla vyzdvihnúť v
uvedený deň 16.11.2017 popoludní.
Medzitým dňa 14.11.2017 bol doručený na Okresnú prokuratúru v Michalovciach podnet
(sťažnosť) Štefana Ovada na prešetrenie nečinnosti obce Bunkovce a neskôr identický podnet
doručila na prokuratúru aj Emília Pirohaničová z dôvodu, že im neboli poskytnuté materiály, ktoré
žiadali dňa 28.08.2017.
Zastupiteľstvo uvedené upozornenie prokurátora prerokovalo, vzalo na vedomie a odporučilo, aby
Obecný úrad dôsledne postupoval pri vybavovaní žiadosti týkajúcich sa sprístupnenia informácií, aby
sa nebral ohľad na iné ako písomné vyjadrenia žiadateľov, ktoré môžu byť následne zneužité ako v
tomto prípade.
5.
V tomto bode sa Obecné zastupiteľstvo zaoberalo upozornením prokurátora za účelom odstránenia
porušovania zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. Okresná prokuratúra v Michalovciach na
odstránenie uvedených nedostatkov navrhla
– prejednať toto upozornenie s pracovníkmi, ktorí zabezpečujú vybavovanie uvedenej agendy
– prijať opatrenia, aby v budúcnosti k podobným prípadom porušovania zákona nedochádzalo
Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že uvedené nedostatky za účelom ich odstránenia boli
prerokované s právnym zástupcom obce a následne zodpovední pracovníci obce budú v najbližšom
možnom termíne vyslaní na školenie k danej problematike.
6.
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o schválení dvoch žiadosti o nenávratný finančný príspevok
(NFP) z fondov EÚ na projekty:
– Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 100 000,- €
t. j. úprava priestranstva pri Dome smútku a cesta na cintorín
– Úprava a tvorba verejných priestranstiev vo výške 82 203,59 €
t. j. cesta a parkoviska pri OcÚ, parkovisko pri bytovke, altánok a mostík
Realizácia stavebných objektov by sa mala uskutočniť v letných mesiacoch tohto roka.
7.
Hlavný kontrolór obce Ing. Roman Oklamčák predložil Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
obce Bunkovce za rok 2017. Poslanci sa so správou oboznámili a následne jednohlasne schválili.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
8.
V tomto bode sa poslanci zaoberali prípravou slávnosti z príležitosti obnovy a vysviacky dreveného
kríža pri rod. dome č. 73. Uvedená slávnosť by sa mala uskutočniť v sobotu 15. septembra 2018. Pri
tejto príležitosti sa plánuje v predvečer osláv, v piatok 14.09. pripomenúť si aj 20. výročie sv. misií,
ktoré sa u nás konali v roku 1998. V sobotu by bola vysviacka kríža a potom kultúrny program a
spoločenský večer pre občanov našej obce a pozvaných hostí. Zastupiteľstvo sa s uvedeným návrhom
stotožnilo a poverilo starostu obce, aby zabezpečil jeho realizáciu a priebežne informoval
zastupiteľstvo o stave príprav. Prerokovania tohto bodu programu bol účastný aj o. Dušan Cipka.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
9.
V rôznom o slovo požiadal hosť zasadnutia o. Dušan Cipka, správca Gr. kat. farnosti v našej obci. Vo
svojom príhovore poinformoval hlavne o finančnej situácií vo farnosti. Poďakoval za finančné
prostriedky, ktoré obec doposiaľ každoročne farnosti poskytla a požiadal o možnosť navýšenia
finančnej pomoci v tomto roku, ktorou by chceli vybudovať nové oplotenie okolo farskej budovy.
OcZ odsúhlasilo, v prípade priaznivej hospodárskej situácie obce navýšenie finančnej pomoci pre Gr.
kat. farnosť v Bunkovciach v tomto roku o 500,- € na celkových 1 500,- €.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
Ďalej zastupiteľstvo prerokovalo
– návrh starostu obce na zvýšenie príspevku na stravovanie pre starobných dôchodcov zo sumy

0,40 € na jedno hlavné jedlo denne, na 0,90 € s platnosťou od 01.04.2018. Zastupiteľstvo s
uvedeným návrhom súhlasilo
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
– možnosť a spôsob rekonštrukcie miestnej komunikácie, uličky k rod. domom č. 79 a 80, ktorá
je v nevyhovujúcom technickom stave. V súčasnosti je potrebné zasypať výtlky (jamy) a
zarovnať povrch a v priebehu roka zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu tejto komunikácie.
Zastupiteľstvo uvedený návrh schválilo.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
– možnosť bezodplatného prenájmu parkovacej plochy medzi budovou OcÚ a miestnym
pohostinstvom za účelom zabezpečenia dostatočného počtu parkovacích miest pri
organizovaní kultúrnych a spoločenských akcií obcou, resp. pri poriadaní rodinných udalosti
občanmi obce v priestoroch kultúrneho domu. Zastupiteľstvo s uvedeným návrhom súhlasilo.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
10.
Na záver zasadnutia starosta obce poďakoval poslancom a kontrolórovi za účasť a ukončil zasadnutie.

V Bunkovciach 15.03.2018

Zapisovateľ: Václav Ličko

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Dušan Lešo
Gustáv Jacko

