OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bunkovciach
dňa 01.06.2017

Prítomní: starosta a poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: ospravedlnení – 1
neospravedlnení – 0

Overovatelia zápisnice: Marta Danková Dziaková, Mgr. Drahoslava Lešová
Zapisovateľ: Václav Ličko

Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Vyhodnotenie verejného prerokovania činnosti ´Zhodnocovanie plastového
komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci Bunkovce´
4. Prerokovanie a schválenie Územného plánu obce Bunkovce
5. Prerokovanie a schválenie Zmluvy o nájme časti pozemku s firmou Ekoplastika
Rožňava, s.r.o.
6. Rôzne – diskusia
7. Záver

Priebeh rokovania:
1.
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
všetkých prítomných poslancov. Rokovania sa nezúčastnil poslanec Gustáv Jacko, bez udania
dôvodu. Starosta konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné a oboznámil ich s
programom, ktorý poslanci následne jednohlasne schválili.
(Danková Dziaková, Lešo, Lešová, Mandela – za)
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Drahoslava Lešová a Marta Danková
Dziaková, za zapisovateľa Václav Ličko.
3.
Dňa 1. júna 2017 o 17.00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutočnilo verejné
prerokovanie činnosti ´Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou
technológiou v obci Bunkovce´. Za obec Bunkovce sa prerokovania zúčastnili poslanci OcZ a
starosta obce, za investora konateľ spoločnosti Dušan Olah a za spoločnosť INEKO, s.r.o. Ing.
Juraj Musil. Z občanov obce sa verejného prerokovania nikto nezúčastnil. Na verejnom
prerokovaní bola prednesená správa o hodnotení spracovania plastov, kde sme boli obšírne
informovaní o všetkých aspektoch prevádzky technologického zariadenia a taktiež sme boli
oboznámení s technickými podmienkami realizácie stavby. V následnej diskusií starosta a
poslanci kládli zástupcom firiem otázky, na ktoré im bolo náležite odpovedané.
4.
Zastupiteľstvo prerokovalo požiadavku firmy Ekoplastika Rožňava, s. r. o. o vypracovanie
zmien a doplnkov Územného plánu obce Bunkovce, a to zmenu lokality č. 1 s funkčným
využitím pre občiansku vybavenosť (ubytovanie, stravovanie, služby) na zmenu s účelom
využívania pre zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou.
OcZ schvaľuje obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obcí Bunkovce a Nižná
Rybnica pre k. ú. Bunkovce v zmysle § 17 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a s úplnou úhradou finančných nákladov
zo strany žiadateľa spojených s obstarávaním uvedených Zmien a doplnkov č. 1 Územného
plánu obce.
(Danková Dziaková, Lešo, Lešová, Mandela – za)
5.
V tomto bode poslanci prerokovali žiadosť firmy Ekoplastika Rožňava, s. r. o. o nájom časti
pozemku vo vlastníctve obce v rozsahu 1200 m2 vrátane prístupovej cesty na parc. C-KN č.
278 – zastavané plochy a nádvoria, LV č. 213, k. ú. Bunkovce za účelom recyklácie plastov.
Zastupiteľstvo s prenájmom uvedenej časti pozemku súhlasilo a poverilo starostu obce podpísať
zmluvu o nájme.
(Danková Dziaková, Lešo, Lešová, Mandela – za)
6.
V rôznom Obecné zastupiteľstvo:
– poverilo starostu obce zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu
obcí Bunkovce a Nižná Rybnica pre k. ú. Bunkovce v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.

(Danková Dziaková, Lešo, Lešová, Mandela - za)
7.
Na záver zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.
V Bunkovciach, dňa 01.06.2017
Zapisovateľ: Václav Ličko

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Marta Danková Dziaková
Mgr. Drahoslava Lešová

