OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 09.01.2019

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

Overovatelia zápisnice: Marta Danková Dziaková, Štefan Ovad
Zapisovateľ: Václav Ličko

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Určenie platu starostu obce
6. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
7. Poverenie zástupcu starostu obce
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Bunkovce na roky 2019 – 2021
9. Prerokovanie a schválenie Rozpočtu obce Bunkovce na roky 2019 – 2021
10. Prerokovanie a schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1. polrok
2019
11. Diskusia a rôzne
12. Záver

Priebeh rokovania:
1.
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
všetkých poslancov i hlavného kontrolóra a konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Marta Danková Dziaková a Štefan Ovad, za
zapisovateľa Václav Ličko.
3.
Starosta oboznámil poslancov s programom, ktorý následne poslanci jednohlasne schválili.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
4.
V tomto bode zastupiteľstvo vykonalo kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia. Všetky body uznesení boli splnené.
5.
V rozsahu úväzku určenom OcZ v Bunkovciach uznesením č. 43/2018 zo dňa 14.06.2018 a v
súlade s ustanoveniami zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, poslanci prerokovali a schválili
plat starostovi obce Václavovi Ličkovi zvýšený o 30 % s účinnosťou od 01. januára 2019.
Banom, Danková Dziaková, Ragan – za,
Cihovič, Ovad – proti
6.
Poslanci prerokovali a schválili ´Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva´ v
novom volebnom období a odmeňovanie zástupcu starostu. V zmysle uvedených zásad
prináleží poslancom odmena za účasť na zasadnutí vo výške 80,- € brutto.
Cihovič, Danková Dziaková, Ragan – za
Banom, Ovad – proti
Poslanci schválili odmeňovanie zástupcu starostu obce vo výške 40,- € mesačne brutto.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
7.
V súlade s § 13 b/, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
poveril starosta obce Václav Ličko poslankyňu obecného zastupiteľstva p. Martu Dankovu
Dziakovu zastupovaním starostu obce a to na celé funkčné obdobie rokov 2019 – 2022, resp.
do jej odvolania.
8.
Starosta obce predložil Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020 – 2021. S odborným

stanoviskom k predloženému návrhu rozpočtu vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. R.
Oklamčák, v ktorom odporučil obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu obce
Bunkovce na roky 2019 – 2021 schváliť. Zároveň navrhol neuplatňovanie programov v
rozpočte na rok 2019.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
9.
V tomto bode zastupiteľstvo prerokovalo Návrh finančného rozpočtu obce Bunkovce na rok
2019 a roky 2020 – 2021. Starosta podrobne oboznámil poslancov s predloženým rozpočtom a
vysvetlil jednotlivé položky v príjmovej i výdavkovej časti. Po diskusií poslanci Návrh
rozpočtu obce Bunkovce na rok 2019 a roky 2020 – 2021 jednohlasne schválili.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
10.
Hlavný kontrolór obce Ing. Roman Oklamčák predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Bunkovce na 1. polrok 2019. Poslanci predložený návrh schválili bez
pripomienok.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
11.
V diskusií starosta s poslancami debatovali o prioritách obce v nastávajúcom volebnom období
a konkrétne z pohľadu tohto roka. Bolo konštatované, že obec v minulom roku zažiadala o
nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ vo výške 150 000,- € na rekonštrukciu a zateplenie
budovy Obecného úradu. V prípade schválenia žiadosti sa v priebehu tohto roka vykonajú
stavebné práce. Taktiež máme k dispozícií 8 000,- € na rekonštrukciu administratívnych
priestorov OcÚ a tiež 6 000,- € na rekonštrukciu kuchyne. Rozprávali sme o potrebe opráv
omietok, zakúpení nových stoličiek a inštalácie nového elektrického kúrenia i o návrhu a
následnej realizácií diela na priečelie obradnej siene v Dome smútku. Dohodli sme sa, že na
najbližšom zasadnutí si detailne špecifikujeme aktivity, ktoré sa v priebehu roka pokúsime
naplniť.
12.
Na záver starosta poďakoval poslancom i hlavnému kontrolórovi za účasť a riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
V Bunkovciach 09.01.2019
Zapisovateľ: Václav Ličko

Václav L i č k o

starosta

Overovatelia: Marta Danková Dziaková
Štefan Ovad

