OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bunkovciach
dňa 15.08.2018

Prítomní: starosta a poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: ospravedlnení – 1
neospravedlnení – 1

Overovatelia zápisnice: Dušan Lešo, Marta Danková Dziaková
Zapisovateľ: Václav Ličko

Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Prerokovanie a schválenie úveru na práce naviac, ktoré vyvolala realizácia eurofondových
projektov
4. Prerokovanie a stav príprav osláv pri príležitosti vysviacky obnoveného kríža
5. Rôzne – diskusia
6. Záver

Priebeh rokovania:
1.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko, privítal prítomných
poslancov a konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Na zasadnutí nebola prítomná Mgr.
Drahoslava Lešová, ktorá sa ospravedlnila z pracovných dôvodov, neprítomný bez ospravedlnenia
bol Gustáv Jacko. Následne starosta oboznámil poslancov s programom, ktorý jednohlasne schválili.
Zasadnutie OcZ vyvolalo rokovanie o stave a priebehu prác, ktoré sa realizujú v rámci eurofondových
projektov získaných našou obcou v rámci programu rozvoja vidieka.
(Danková Dziaková, Lešo, Mandela – za)
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Dušan Lešo a Marta Danková Dziaková,
zapisovateľom bol Václav Ličko.
3.
Pri pracovnej porade starostu a poslancov OcZ, na ktorú boli všetci pozvaní a ktorá predchádzala
zasadnutiu zastupiteľstva sa vykonala kontrola stavu prác, ktoré sa realizujú v našej obci vrámci
eurofondových projektov. Na pracovnej porade sa uzhodlo, že v rámci týchto prác je potrebné
vykonať aj práce naviac, ktoré naväzujú na realizované projekty, ale nie sú ich súčasťou a preto si
vyžadujú ďalšie investície. Jedná sa o úsek cesty na cintorín, ktorý nebol súčasťou projektu z dôvodu
nevysporiadania pozemku pod cestou, položenie asfaltového koberca do uličky pri rod. domoch č.
79, 80 (schválené na zasadnutí OcZ dňa 15.03.2018, uznesením č. 39/2018) a ďalej až k rod. domu č.
83, výstavba nového mostíka pri bráne na cintorín, prekopávka rigolov pozdĺž aleje na cintorín až do
rieky Okna a úprava príjazdu z hlavnej cesty k Obecnému úradu. Nakoľko obec nemá dostatok
finančných prostriedkov na prevedenie týchto prác rozhodlo zastupiteľstvo o prijatí úveru na ich
prefinancovanie vo výške 20 000,- €.
(Danková Dziaková, Lešo, Mandela – za).
4.
Starosta obce informoval poslancov o stave príprav osláv obnovy a slávnostného osadenia dreveného
kríža spojeného s kultúrnym programom. Slávnosť sa bude konať 23. septembra 2018 v
popoludňajších hodinách. Začne vysviackou kríža, ktorý bude osadený na pôvodnom mieste v
záhrade rod. domu č. 73. Vysviacky sa zúčastní zástupca eparchie z Košíc, pravdepodobne o. Rozkoš,
ďalej sú pozvaní dekan gr. kat. cirkvi o. Jozef Kelo, dekan rím. kat. cirkvi o. Ján Švec Babov zo
Sobraniec, bývalý správca farnosti v Bunkovciach o. Ján Ostapčuk a sôčasný správca farnosti v
Bunkovciach o. Dušan Cipka. Po vysviacke bude nasledovať kultúrny program v ktorom vystúpi
skupina Drišľak, humorista a zabávač Jožko Jožka, folklórny súbor Viničiar a speváčka Lina Mayer.
Pre pozvaných hostí ako aj občanov našej obce bude pripravené pohostenie s občerstvením.
Zastupiteľstvo sa s uvedeným návrhom programu a priebehom osláv stotožnilo.
(Danková Dziaková, Lešo, Mandela – za)
5.
V rôznom p. Dušan Lešo požiadal o slovo a uviedol, že pri realizácií prác v rámci eurofondových
projektov pri Obecnom úrade je dodávateľ nútený využívať aj súkromnú parkovaciu plochu pri
pohostinstve, čím došlo k jej značnému poškodeniu a znehodnoteniu. Zastupiteľstvo uvedené vzalo
na vedomie.
6.
Na záver zasadnutia starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.
V Bunkovciach 15.08.2018

Zapisovateľ: Václav Ličko

Václav L i č k o
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