OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bunkovciach
dňa 13.09.2018

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

Overovatelia zápisnice: Mgr. Marián Mandela, Gustáv Jacko
Zapisovateľ: Václav Ličko

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Čerpanie rozpočtu obce Bunkovce za 1. polrok 2018
Priebeh realizácie prác na eurofondových projektoch
Príprava osláv posviacky obnoveného kríža
Žiadosť na Environmentálny fond na rok 2019 na výstavbu kanalizácie
Rôzne – diskusia
Záver

Priebeh rokovania:
1.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
všetkých prítomných poslancov i hlavného kontrolóra a skonštatoval, že zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Zo zasadnutia sa ospravedlnila poslankyňa Mgr. Drahoslava Lešová z
pracovných dôvodov. Následne boli poslanci oboznámení s programom zasadnutia, ktorý
jednohlasne schválili, bez pripomienok.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Marián Mandela a Gustáv Jacko, za
zapisovateľa Václav Ličko.
3.
V tomto bode poslanci vykonali kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
Konštatovali, že všetky body uznesení sú splnené, resp. sú v plnení podľa harmonogramu.
4.
Starosta obce oboznámil poslancov s čerpaním rozpočtu obce za 1. polrok 2018. Konštatoval,
že rozpočet je čerpaný v súlade s plánom hospodárenia a oboznámil poslancov so stavom
jednotlivých položiek rozpočtu.
5.
Dňa 17.07.2018 sa začali realizovať stavebné práce na projektoch Úprava komunikácií v obci
Bunkovce a Úprava verejných priestranstiev v obci Bunkovce, Prvý projekt zahŕňa výstavbu
cesty na cintorín, položenie nového asfaltového koberca a výmenu zábradlia mosta nad riekou
Okná. Druhý rieši úpravu priestranstiev pri Obecnom úrade, t. j. odvodnenie cesty a položenie
asfaltového koberca, výstavbu parkovacích plôch, výstavbu altánku a mostíka. Starosta s
poslancami vykonali pred zasadnutím obhliadku staveniska. Práce pokračujú podľa stavebného
plánu a v súčastnosti je už väčšia časť prác zrealizovaná.
6.
O príprave osláv posviacky kríža, ktoré sa uskutočnia 23.09.2018 informoval starosta obce.
Program aj technické zabezpečenie je dohodnuté s dodávateľmi služieb. Všetky kultúrne i
technické zložky poskytujúce služby na oslavách potvrdili svoju účasť, čím by mal byť
zabezpečený ich úspešný priebeh.
7.
Obec Bunkovce má dlhodobo záujem zrealizovať výstavbu kanalizácie v obci. Obec má
pripravenú projektovú dokumentáciu aj platné stavebné povolenie. Finančné prostriedky sa
snažíme získať z Environmentálneho fondu MŽP SR, ktorý financuje výstavbu takýchto
vodných stavieb. Aj v tomto roku budeme žiadať Environmentálny fond o podporu formou
dotácie na rok 2019 na stavbu Kanalizácia Bunkovce.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
8.
V rôznom informoval starosta obce o blížiacich sa komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia

10.11.2018, o mieste konania, predbežnom počte voličov i harmonograme organizačno –
technického zabezpečenia volieb.
9.
Na záver zasadnutia starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
Obecného zastupiteľstva.
V Bunkovciach, dňa 13.09.2018
Zapisovateľ: Václav Ličko

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Mgr. Marián Mandela
Gustáv Jacko

