OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bunkovciach
dňa 15.12.2017

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

Overovatelia zápisnice: Dušan Lešo, Marta Danková Dziaková
Zapisovateľ: Martina Chomičová

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
Informácia o Výročnej správe o hospodárení obce za rok 2016
Úprava rozpočtu obce Bunkovce za rok 2017
Prerokovanie a schválenie finančného rozpočtu obce na rok 2018 a roky 2019 – 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
Rôzne – diskusia
Záver

Priebeh rokovania:
1.
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
prítomných poslancov, hlavného kontrolóra i ostatných. Konštatoval, že zastupiteľstvo je
uznášania schopné a oboznámil ich s programom, ktorý následne poslanci jednohlasne
schválili.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za)
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Dušan Lešo a Marta Danková Dziaková, za
zapisovateľa Martina Chomičová.
3.
V tomto bode bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Všetky
body uznesenia č. 36/2017 boli splnené až na body 5 a 8, ktoré sú v plnení.
4.
Starosta predložil na zasadnutie Výročnú správu obce Bunkovce za rok 2016, ktorú predniesla
pracovníčka OcÚ Martina Chomičová, zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.
5.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh úprav Rozpočtu obce Bunkovce za rok 2017,
schváleného na riadnom zasadnutí dňa 12.12.2016. Úpravu rozpočtu si vyžiadali spresnené
finančné potreby obce, ktoré sa vyskytli v priebehu roka. Po prerokovaní predloženého návrhu
poslanci zmeny jednohlasne schválili.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za)
6.
Starosta obce Václav Ličko predložil Obecnému zastupiteľstvu Návrh finančného rozpočtu
obce Bunkovce na rok 2018 a roky 2019 – 2020. So stanoviskom k predloženému návrhu
rozpočtu vystúpil hlavný kontrolór obce Ing. Roman Oklamčák. Odporučil zastupiteľstvu
rozpočet schváliť a navrhol neuplatňovanie programov v rozpočte na rok 2018.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za)
Následne starosta podrobne oboznámil zastupiteľstvo s predloženým rozpočtom a vysvetlil
jednotlivé položky v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu. Po diskusií poslanci Návrh
finančného rozpočtu obce Bunkovce na rok 2018 i roky 2019 – 2020 jednohlasne schválili.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo. Lešová, Mandela – za)
7.
Hlavný kontrolór obce Ing. Roman Oklamčák predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018. Poslanci návrh schválili bez pripomienok.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za)
8.
V rôznom Obecné zastupiteľstvo
– vzalo na vedomie informáciu starostu obce o vykonanom audite účtovnej závierky za
rok 2016, ktorú vykonal nezávislý audítor Ing. Martin Šepeľák. V správe konštatoval,
že obec koná v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách a Výročná
správa je v súlade s účtovnou závierkou za daný rok
– vzalo na vedomie informáciu starostu o príprave osláv Silvestra a nového roka (vatra,
ohňostroj, občerstvenie pre účastníkov), ako aj poskytnutie vianočného darčeka
občanom vo forme balíčka do každej rodiny
– vzalo na vedomie informáciu starostu obce o pripravovanom reprezentačnom plese
mesta Sobrance a samosprávy okresu, ktorý sa uskutoční 27. januára 2018 a na ktorom
majú možnosť zúčastniť sa

– vzalo na vedomie informáciu starostu obce o Podnete na preskúmanie nečinnosti obce
Bunkovce v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý na Okresnú
prokuratúru v Michalovciach podal Štefan Ovad, bytom Bunkovce č. 32. Taktiež
prečítal poslancom list, ktorým obec reagovala na uvedený podnet
– vzalo na vedomie informáciu starostu obce o liste právneho zástupcu firmy Ekoplastika
Rožňava, a. s., v ktorom žiada obec o úhradu nákladov vo výške 21 042,- €, spojených
s prípravou realizácie zastaveného projektu ´Zhodnocovanie plastového komunálneho
odpadu inovatívnou technológiou v obci Bunkovce´
– Po ukončení informácií o tejto záležitosti sa z ďalšieho rokovania OcZ ospravedlnil
Mgr. Marián Mandela
– schválilo odmeny pre poslancov zastupiteľstva za rok 2017 vo výške 150,- € v hrubom
(Danková Dziaková, Jacko, Lešová – za, Lešo – zdržal sa)
– schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi obce za rok 2017 vo výške 150,- € v hrubom
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová – za)
– si vypočulo vyjadrenia poslankyne Mgr. Drahoslavy Lešovej, ktorá sa pýtala, prečo sa
čistí obecný pozemok na parc. č. 278 (bývalé ŠM) a kam ide vyťažené drevo – starosta
jej odpovedal, že sa odstraňujú hlavne kry a poškodené a poprevracané stromy, aby sa
prečistil pozemok od náletových drevín, nezasahoval porast do susedných pozemkov a
zabránilo vzniku divokej skládky, ktorá tam už predtým bola, ale sme ju zlikvidovali.
Vyťažené malé množstvo dreva poslúži na prípravu vatry na Silvestra a zbytok si
rozobrali sociálne odkázaní občania, ktorí sa na uvedených prácach podieľali. Ďalej
povedala, že na pozemku vo vlastníctve Jozefa Kuľu, Bunkovce č. 95 sa nachádza
smetisko, ktoré je vidieť pri ceste na cintorín. Na otázku „Čo navrhuje?“, odpovedala
„Neviem“. Následne povedala, že cesta na cintorín je značne poškodená. Bola
informovaná, že Obec Bunkovce aj s jej súhlasom podala vo februári 2016 žiadosť o
nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov EÚ na výstavbu novej cesty na cintorín.
Po schválení finančných prostriedkov sa zrealizuje výstavba novej cesty na cintorín
– udelilo slovo hosťovi zasadnutia Michalovi Jackovi, bytom Bunkovce č. 84, ktorý vo
svojej príhovore pred zastupiteľstvom poukázal na problematické spolužitie so susedom
Rudolfom Vaňom, Bunkovce č. 85, dlhodobo s rodinou žijúcim vo Veľkej Británií, ktorý
údajne nerešpektuje stavebný zákon, nemá správne zvedené odpady, chýbajú mu
zachytávače snehu na streche, z dôvodu čoho sneh zo strechy padá na jeho pozemok.
Vaňovi sa zvalil plot, voda z odpadu odteká na Jackov pozemok, kde má studňu starosta navrhol, aby pri najbližšom príchode Rudolfa Vaňu do miesta trvalého bydliska,
sused Michal Jacko to oznámil na Obecný úrad a predseda komisie na ochranu
verejného poriadku vyvolá stretnutie zástupcov obce a obidvoch dotknutých strán k
zjednaniu nápravy v uvedenej veci, s čím zastupiteľstvo aj sťažovateľ súhlasili. Ďalej
Michal Jacko ponúkol pre obec služby svojou technikou na prípadné odhŕňanie snehu.
Bol informovaný, že tieto služby boli dohodnuté už skôr a bude ich zabezpečovať
svojou technikou Ján Hamarik
9.
Na záver zasadnutia starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, poďakoval sa im
za celoročnú spoluprácu a zaželal im do nového roku všetko dobré.
V Bunkovciach 15.12.2017
Zapisovateľ: Martina Chomičová

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Dušan Lešo
Marta Danková Dziaková

