OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bunkovciach
dňa 10.02.2017

Prítomní: starosta a poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: ospravedlnení – 0
neospravedlnení – 0

Overovatelia zápisnice: Marta Danková Dziaková, Gustáv Jacko
Zapisovateľ: Václav Ličko

Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Prerokovanie potreby rekonštrukcie – zateplenia budovy Obecného úradu a Kultúrneho
domu a schválenie podania žiadosti na získanie nenávratných finančných prostriedkov
z Environmentálneho fondu alebo Eurofondov
4. Schválenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu zateplenia budovy
Obecného úradu a Kultúrneho domu a Eurofondov
5. Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce
6. Rôzne – diskusia
7. Záver

Priebeh rokovania:
1.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
všetkých prítomných poslancov a konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Následne ich oboznámil s programom, ktorý bol jednohlasne schválený.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za)
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Marta Danková Dziaková a Gustáv Jacko,
zapisovateľom bol Václav Ličko.
3.
Starosta obce informoval poslancov, že Environmentálny fond poskytuje podporu formou
dotácie do výšky 200 000,- € pri 5 % spoluúčasti obce na činnosť L3: Zvyšovanie energetickej
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia. Súčasne ich informoval, že
Ministerstvo pôdohospodárstva vydá v najbližšom čase podobnú výzvu v rámci Programu
rozvoja vidieka na čerpanie prostriedkov z eurofondov.
Budova Obecného úradu je stará stavba, postavená v roku 1975 a realizovaná nevyhovujúcou
technológiou, nespĺňajúca súčasné technické normy, hlavne čo sa týka energetickej účinnosti
budovy. Táto forma a druh podpory formou dotácie je pre našu obec veľmi zaujímavá, nakoľko
už dlhodobo sme uvažovali o možnosti rekonštrukcie budovy Obecného úradu. Zastupiteľstvo
prerokovalo uvedenú príležitosť a súhlasilo s vypracovaním projektového zámeru a podaním
žiadosti o podporu formou dotácie na Environmentálny fond.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za)
Schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o podporu formou dotácie.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za)
4.
V predchádzajúcich dňoch sa uskutočnilo výberové konanie na dodávateľa projektovej
dokumentácie. Pri prieskume trhu boli oslovené tri firmy. Najlepšiu ponuku vo výške 7 920,- €
dala firma Projektovo-inžinierska kancelária Ing. Anton Pavúk z Vranova nad Topľou. OcZ na
základe výsledkov súťaže schvaľuje uvedenú firmu ako dodávateľa projekčných prác a
vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt Zateplenie budovy OcÚ a Kultúrneho
domu. V tomto projekte sa ráta s odstránením plechu zo stien plášťa a strechy. Položenie novej
strešnej krytiny, zateplenie stien budovy (OSB dosky a nobasil), sieťka, lepidlo a fasáda,
zateplenie stropov, nové okná a vchodové dvere, nové okapové rúry. Nové centrálne
vykurovanie všetkých priestorov OcÚ.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za)
5.
V tomto bode starosta predložil poslancom žiadosť Marty Dankovej Dziakovej, trvale bytom
Bunkovce č. 17 o odkúpenie pozemkov susediacich s pozemkami pri jej rodinnom dome. Ide o
obecné pozemky nachádzajúce sa na parc. C-KN č. 261/3 – orná pôda o výmere 323 m2 a CKN č. 257/1 – záhrady o výmere 738 m2. Je to prípad hodný osobitného zreteľa, preto poslanci
súhlasili so zverejnením zámeru na odpredaj uvedených parciel žiadateľovi bez verejnej súťaže,
za cenu určenú znaleckým posudkom a ďalšími nákladmi s tým spojenými.
(Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za, Danková Dziaková – zdržala sa)

6.
V rôznom starosta obce predložil poslancom na prerokovanie nový dopracovaný Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Bunkovce na roky 2014 – 2020 s dopadom
až na rok 2022. Povinnosť mať PHSR stanovuje zákon, je povinnou prílohou pri predkladaní
žiadostí na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu alebo
eurofondov. Dokument slúži na dobrú prezentáciu práce obce i obecného zastupiteľstva,
stanovia sa jasné konkrétne ciele a priority rozvoja obce a trvalo udržateľný rozvoj.
Zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh a jednohlasne ho schválilo.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za)
7.
Na záver zasadnutia starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť.
V Bunkovciach, dňa 10.02.2017
Zapisovateľ: Václav Ličko

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Marta Danková Dziaková
Gustáv Jacko

