OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bunkovciach
dňa 30.06.2017

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

Overovatelia zápisnice: Dušan Lešo, Gustáv Jacko
Zapisovateľ: Václav Ličko

Program:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Bunkovce za rok 2016
Prerokovanie a schválenie návrhu Záverečného účtu obce Bunkovce za rok 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Prerokovanie predloženej petície s petičným výborom na zastavenie projektu
„Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci
Bunkovce“
9. Rôzne – diskusia
10. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Priebeh rokovania:
1.
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
všetkých prítomných poslancov i hlavného kontrolóra a povedal, že poslanec Mgr. Marián
Mandela sa zo zasadnutia ospravedlnil z pracovných dôvodov. Konštatoval, že zastupiteľstvo
je uznášania schopné a oboznámil ich s programom, ktorý následne jednohlasne schválili.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová – za)
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Dušan Lešo a Gustáv Jacko, za zapisovateľa
Václav Ličko.
3.
V tomto bode bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. V
uznesení OcZ zo dňa 08.04.2017 v bodoch 8c/ (zateplenie budovy), 8d/ (kamerový systém) v
plnení – žiadosť sa predkladá v novembri 2017, bod 8e/ (príprava vydania knihy, publikácie)
sa plní priebežne, bod 8f/ (odpredaj dreva) sa zrealizuje v jesenných mesiacoch. Ostatné body
uznesení boli splnené.
4.
Odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce Bunkovce za rok 2016 predniesol hlavný
kontrolór obce Ing. Roman Oklamčák a vyjadril súhlas s celoročným hospodárením obce bez
výhrad. Stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice.
5.
Návrh Záverečného účtu obce Bunkovce za rok 2016 predložil starosta obce Václav Ličko.
Celkové príjmy predstavovali čiastku 192 562,62 € a výdavky 191 076,00 €. Za rok 2016
dosiahla obec prebytok rozpočtu vo výške 1 080, 46 €, prostriedky účelovo určené na MŠ
520,00 €, zostatok tvorí sociálny fond predošlých rokov. Z uvedeného vyplýva, že obec
Bunkovce nebude za rok 2016 tvoriť rezervný fond obce. Po prerokovaní poslanci Záverečný
účet obce Bunkovce za rok 2016 jednohlasne schválili.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová – za)
6.
Hlavný kontrolór predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.
polrok 2017. Poslanci sa s návrhom stotožnili a jednohlasne schválili.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová – za)
7.
V tomto bode poslanci prerokovali žiadosť občana obce Jána Hamarika, bytom Bunkovce č.
101 o odkúpenie časti pozemku (cca 1000 m2) vo vlastníctve obce za jeho rodinným domom
(bývala „Rika“) na parc. C-KN č. 311/4 – ostatné plochy o výmere cca 6216 m2. Z dôvodu, že
uvedený pozemok v minulosti slúžil ako potok a zbieral dažďovú vodu z obce hlavne v časoch
prívalových dažďov a búrok je obava, že v prípade opakovania sa podobnej situácie a možných
terénnych úprav (navýšenie zásypu, vyrovnanie terénu a pod.) môžu povrchové vody kvôli
neodtečeniu zaplaviť časť obce hlavne Obecný úrad, bytový dom, budovu potravín a budovu
fary. Poslanci predbežne súhlasia s odpredajom ale navrhli, aby sa najprv k situácií s možným

smerovaním povrchových vôd v uvedenej lokalite vyjadril Slovenský vodohospodársky
podnik.
8.
Na zasadnutie OcZ bol prizvaný petičný výbor na prerokovanie predloženej petície na
zastavenie projektu ´Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou
technológiou v obci Bunkovce´. Petícia bola do podateľne OcÚ doručená 20.06.2017. Za
petičný výbor boli prítomní členovia petičného výboru Viliam Cihovič, Štefan Ovad, Juraj Fejsa
a Jozef Soták. Zastupiteľstvo si vypočulo prednesené námietky a názory. Za petičný výbor sa
vyjadroval Štefan Ovad, ktorý okrem subjektívnych názorov odborne nepodložených, až
zavádzajúcich žiadal okamžité zastavenie realizácie projektu, bez akejkoľvek odbornej diskusie
a vysvetlenia si faktov. Zastupiteľstvo sa s jeho názorom i názormi ostatných členov petičného
výboru nestotožnilo a ich argumentáciu vyhodnotilo ako neznalú problematiky, neodbornú a
nenáležitú. Poslanci sa vyjadrili v tom zmysle, že v prípade realizácie projektu musia byť
splnené a dodržané všetky platné normy a zákony o ochrane životného prostredia a nakladania
s odpadmi i súhlasné stanoviska všetkých dotknutých orgánov štátnej správy. Obecné
zastupiteľstvo preverilo skutočný stav veci a nezistilo pri prenájme pozemku spoločnosti
Ekoplastika Rožňava, s.r.o., na účely zhodnocovania plastového komunálneho odpadu žiadny
rozpor s verejným alebo iným spoločným záujmom občanov obce Bunkovce. Napriek
uvedenému, z dôvodu potreby opätovného vysvetlenia celej problematiky občanom obce bolo
so zástupcami petičného výboru dohodnuté, že sa opäť zvolá verejné zhromaždenie občanov,
kde za prítomnosti zástupcov prevádzkovateľa budú občanom vysvetlené všetky podmienky
činnosti a fungovania spojené s novou prevádzkou.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová – za)
9.
V tomto bode poslanci prerokovali
– a schválili dohodu o urovnaní – finančné vysporiadanie vo výške 1 750,- € za zhorené
motorové vozidlo Škoda Octavia 1,9 Tdi vo vlastníctve Emílie Kuľovej, bytom Blatné
Remety 23 v dvoch splátkach 875,- € k 31.08.2017 a 875,- € k 30.09.2017
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová – za)
– súhlasili s odpredajom dreva nahláseným záujemcom v dohodnutej cene 12,- €/m3 v
pomernom množstve, v prípade nedohody zúčastnených uskutočniť predaj dražbou
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová – za)
– a opätovne sa zaoberali možnosťou príspevku na stravovanie dôchodcov poberajúcich
stravu z reštauračných zariadení. OcZ požiadalo starostu, aby pripravil ´Zásady
poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre dôchodcov´
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová – za)
10.
Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným poslancom a hlavnému kontrolórovi za
účasť a ukončil zasadnutie.
V Bunkovciach 30.06.2017
Zapisovateľ: Václav Ličko

Václav L i č k o
starosta
Overovatelia: Dušan Lešo
Gustáv Jacko

