OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bunkovciach
dňa 01.09.2017

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

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 požiadavky skupiny občanov obce na zastavenie projektu
´Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci
Bunkovce´
4. Rôzne – diskusia
5. Záver

Priebeh rokovania:
1.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
prítomných poslancov, hlavného kontrolóra i hostí a konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Následne ich oboznámil s programom, ktorý poslanci jednohlasne schválili bez
pripomienok.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za)
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Dušan Lešo a Marta Danková Dziaková, za
zapisovateľa Václav Ličko.
3.
Zastupiteľstvo sa opätovne zaoberalo projektom ´Zhodnocovanie plastového komunálneho
odpadu inovatívnou technológiou v obci Bunkovce´. Dňa 23.08.2017 sa uskutočnilo ďalšie
verejné zhromaždenie občanov za účelom opakovaného prerokovania projektu. Prerokovania
sa zúčastnilo podľa prezenčnej listiny 61 občanov obce a zástupcovia investora Dušan Olah a
Ing. Juraj Musil. Na tomto zasadnutí väčšina občanov odmietla uvedený projekt a požiadala
zastupiteľstvo, aby prerušilo rokovania s dodávateľskou firmou Ekoplastika Rožňava, s. r. o. a
taktiež, aby zrušilo, resp. odstúpilo od zmluvy o nájme pozemku uzavretej dňa 07.06.2017.
Zastupiteľstvo sa s uvedenými požiadavkami občanov stotožnilo a súhlasilo s ukončením ďalšej
spolupráce s firmou Ekoplastika Rožňava, s. r. o.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za)
4.
V tomto bode sa člen petičného výboru a hosť na zasadnutí Štefan Ovad poďakoval poslancom
za to, že schválili ukončenie spolupráce a zastavili uvedený projekt.
5.
Na záver zasadnutia sa starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť.
V Bunkovciach 01.09.2017
Zapisovateľ: Václav Ličko

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Dušan Lešo
Marta Danková Dziaková

