OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bunkovciach
dňa 27.11.2018
Prítomní: starosta, poslanci, hl. kontrolór, pracovníčka OcÚ
Neprítomní: ospravedlnení – 1
neospravedlnení – 0
Overovatelia zápisnice: Dušan Lešo, Marta Danková Dziaková
Zapisovateľ: Martina Chomičová
Program:
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 2017
Úprava rozpočtu obce Bunkovce za rok 2018
Zhodnotenie hospodárenia a celkovej činnosti Obecného úradu za volebné obdobie
2014 – 2018
7. Prerokovanie priestupku „Pálenie šatstva v obci Bunkovce“ na vybavenie odstúpeného
OÚ Sobrance
8. Diskusia a rôzne
9. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priebeh zasadnutia:
1.
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
všetkých prítomných poslancov, hl. kontrolóra a pracovníčku OcÚ. Zo zasadnutia sa
ospravedlnila z pracovných dôvodov poslankyňa Mgr. D. Lešová. Starosta skonštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné a oboznámil ich s programom, ktorý poslanci následne
jednohlasne schválili.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Dušan Lešo a Marta Danková Dziaková, za
zapisovateľa Martina Chomičová.
3.
V tomto bode poslanci vykonali kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a
konštatovali, že všetky body uznesenia boli splnené.
4.
Starosta predložil na zasadnutie Výročnú správu obce Bunkovce za rok 2017, ktorú predniesla
pracovníčka OcÚ Martina Chomičová. Zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.
5.

Obecné zastupiteľstvo v tomto bode prerokovalo návrh úprav rozpočtu obce za rok 2018
schváleného na riadnom zasadnutí dňa 15.12.2017 uznesením č. 37/2017. Úpravu rozpočtu si
vyžiadali spresnené finančné potreby obce, ktoré sa vyskytli v priebehu roka. Po prerokovaní
predloženého návrhu poslanci zmeny rozpočtu jednohlasne schválili.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
6.
V tomto bode vystúpil starosta obce s celkovým hodnotením volebného obdobia a oboznámil
zastupiteľstvo s aktivitami, ktoré sa podarilo zabezpečiť a zrealizovať v období rokov 2014 –
2018:
– zabezpečenie projektovej dokumentácie na projekt ´Úprava verejných priestranstiev´ a
projekt ´Úprava komunikácií v obci Bunkovce´
– zakúpenie pozemkov do vlastníctva obce – časť cesty pri Dome smútku
– rekonštrukcia budovy Materskej školy – nová fasáda a sokel, náter strechy
– zakúpenie stavebného pozemku do vlastníctva obce parc. č. 42
– prečalúnenie 120 ks stoličiek v Kultúrnom dome
– zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a zateplenie budovy
Kultúrneho domu a Obecného úradu
– vypracovaný nový Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bunkovce
– každoročný finančný príspevok obce pre potreby gr. kat. farnosti
– príspevok na stravovanie pre starobných dôchodcov vo výške 0,90 € na jedno jedlo
denne
– poskytnutá dotácia z MF SR vo výške 8 000,- € na rekonštrukciu priestorov Obecného
úradu
– poskytnuté nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ vo výške 100 000,- € a 82
203,- € na projekt ´Úprava verejných priestranstiev v obci Bunkovce´ - nová cesta,
parkoviska, altánok a mostík pri Obecnom úrade a projekt ´Úprava komunikácií v obci
Bunkovce´- nová cesta na cintorín, nový most cez rieku Okna, úprava priestranstva pri
Dome smútku. Práce boli vykonané v druhom polroku tohto roka.
– nový asfaltový koberec v uličke pri rod. domoch č. 79 – 83
– poskytnutá dotácia z Úradu vlády SR vo výške 6 000,- € na rekonštrukciu kuchyne v
Kultúrnom dome
Obec každoročne zabezpečovala aj kultúrne a spoločenské aktivity pre občanov. V spolupráci
s Jednotou dôchodcov sa pravidelne konali oslavy Dňa matiek i kresťanské púte do Litmanovej,
Levoče či po drevených kostolíkoch. V lete usporadúvame futbalový turnaj i návštevu
termálnych kúpalísk v Maďarsku a v zime oslavujeme spoločne Silvestra a príchod nového
roka. V tomto roku sa uskutočnili oslavy osadenia obnoveného dreveného kríža spojené s
bohatým kultúrnym programom.
7.
Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o životné prostredie postúpil obci Bunkovce na
vybavenie spisový materiál zaslaný im OR PZ v Michalovciach. Jedna sa o pálenie šatstva a
handier pri rod. dome č. 92, na čo upozornil oznamovateľ Albín Gábor, bytom Bunkovce č. 91.
OcZ sa uvedeným materiálom zaoberalo a rozhodlo, že vzhľadom na koniec funkčného obdobia
súčasného zastupiteľstva a zdĺhavosti riešenia tohto priestupku, aby tento priestupok s
dotknutými občanmi prerokovalo už nové zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
8.
V tomto bode zastupiteľstvo prerokovalo:
– prenájom parkovacej plochy parc. C-KN č. 4/2 o výmere 162 m2, k. ú. Bunkovce,
nachádzajúcej sa medzi Obecným úradom a miestnym pohostinstvom vo vlastníctve
Dušana Leša a Ľubice Lešovej, bytom Bunkovce č. 34. Tento pozemok je pravidelne a

nepretržite využívaný a slúži bez obmedzenia potrebám obce, klientom Obecného úradu
i návštevníkom a hosťom využívajúcich priestory Kultúrneho domu pri rôznych
spoločenských, rodinných a kultúrnych aktivitách. OcZ schválilo prenájom pozemku na
desať ( 10 ) rokov. Z dôvodu rekonštrukcie parkovacích priestorov a reálnych nákladov
s tým spojených, ktoré podnikateľka Ľ. Lešová uhradila stavebnej firme vo výške 3
197,04 € OcZ súhlasilo s výškou nájmu za uvedený pozemok za prvé tri ( 3 ) roky vo
výške 50,- € mesačne a ďalších sedem ( 7 ) rokov bude bezodplatný nájom. Následne
poverilo starostu obce podpísať nájomnú zmluvu.
(Danková Dziaková, Jacko, Mandela – za, Lešo – zdržal sa)
– schválilo odmeny poslancom obecného zastupiteľstva M. Dankovej Dziakovej, G.
Jackovi, D. Lešovi a Mgr. M. Mandelovi vo výške 300,- € v hrubom a Mgr. D. Lešovej
vo výške 150,- € v hrubom
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
– schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi Ing. R. Oklamčákovi vo výške 300,- € v
hrubom
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
– schválilo preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce V. Ličkovi v dĺžke 20 dní
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
– súhlasilo s uskutočnením každoročných osláv Silvestra a príchodu nového roka
tradičným spôsobom v centre obce pálením vatry, ohňostrojom a občerstvením pre
zúčastnených občanov našej obce
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
9.
Na záver posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období starosta
poďakoval poslancom za štvorročnú spoluprácu a aktívnu pomoc pri riešení obecných
záležitosti a zaželal im veľa úspechov v ich ďalšej práci.
V Bunkovciach 27.11.2018
Zapisovateľ: Martina Chomičová

Václav L i č k o
starosta
Overovatelia: Dušan Lešo
Marta Danková Dziaková

