OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 17.04.2020

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

Overovatelia zápisnice: Miroslav Banom, Viliam Cihovič
Zapisovateľ: Mgr. Jarmila Lucovičová

Program:
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Prerokovanie a schválenie prenájmu Materskej školy v Bunkovciach spoločnosti
ReSocia, n.o., Petrovce
5. Povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác obce Bunkovce – zloženie
obecnej povodňovej komisie, zloženie technického štábu povodňovej komisie
6. Vytvorenie odbornej jednotky CO pre potreby územia (Evakuačná jednotka 1+5)
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku do súkromného vlastníctva – Ján Hamarik, Bunkovce č.
101
8. Žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku do súkromného vlastníctva – Ľubomír
Landa, Bunkovce č. 62
9. Stravovanie seniorov – prehodnotenie rozsahu príspevku a výšky dotácie
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bunkovce za rok 2019
11. Diskusia a rôzne
12. Záver
1.
2.
3.
4.

Priebeh rokovania:
1.
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
všetkých prítomných poslancov, hlavného kontrolóra a pracovníčku Obecného úradu.
Konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné a oboznámil ich s programom, ktorý
poslanci následne jednohlasne schválili bez pripomienok. Pripomenul, že zastupiteľstvo sa z
dôvodu pandémie koronavírusu posunulo z plánovaného dátumu 16.03.2020 na dnešný deň.
Všetci prítomní boli povinní mať prekrytú tvár rúškom a sedieť od seba vo vzdialenosti min.
jeden meter.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Miroslav Banom a Viliam Cihovič, za
zapisovateľku Mgr. Jarmila Lucovičová, pracovníčka OcÚ.
3.
V tomto bode vykonali poslanci kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a
konštatovali, že všetky body uznesení boli splnené.
4.
Spoločnosť ReSocia, n. o. so sídlom v Petrovciach pri Sobranciach požiadala listom obec
Bunkovce o nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v objekte bývalej Materskej
školy. Účelom nájmu je zriadenie Súkromnej špeciálnej materskej školy. Starosta obce vstúpil
do prvotného rokovania so zástupcami spoločnosti ReSocia, n. o. Ing. Viliamom Čičvákom a
Pavlom Čičvákom. Podľa ich vyjadrenia majú záujem k 1. septembru 2020 špecializovanú MŠ
otvoriť. Začalo sa s prípravou návrhu Nájomnej zmluvy, obhliadkou priestorov a zhodnotením
ostatných právnych, technických i personálnych otázok prípadného nájmu, avšak z dôvodu
epidémie koronavírusu boli začiatkom marca všetky rokovania zo strany ReSocie, n. o.
prerušené.
5.
Vláda SR a povodňové orgány zriaďujú na výkon povodňovej ochrany osobitné povodňové
orgány, jedným z nich je aj Povodňová komisia obce. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
Povodňový plán obce Bunkovce a inovovalo zloženie povodňovej komisie a technického štábu.
Na základe predchádzajúcich rokovaní bola vytvorená nová povodňová komisia v zložení:
Václav Ličko – predseda, Ing. Roman Ragan – podpredseda, Miroslav Banom – člen, Viliam
Cihovič – člen, Bc. Pavol Ličko – člen.
Technický štáb povodňovej komisie:
Štefan Ovad – vedúci, Mgr. Jarmila Lucovičová – zástupca, Ľubomíra Kolibašová – člen
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
6.
Obec je povinná vytvoriť Krízový štáb - odbornú jednotku CO pre potreby územia (Evakuačná
jednotka 1+5). V súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
obecné zastupiteľstvo schválilo vytvorenie novej odbornej jednotky CO v zložení:

predseda – Václav Ličko, podpredseda – Ing. Roman Ragan, člen – Marta Danková Dziaková,
Viliam Cihovič, Štefan Ovad, Miroslav Banom
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
7.
Ján Hamarik, trvale bytom Bunkovce č. 101, doručil do podateľne OcÚ žiadosť o odkúpenie
časti pozemku (cca 1000 m2), ktorý sa nachádza za jeho rodinným domom (bývala „Rika“) na
parc. C-KN č. 311/4 – ostatné plochy. Zároveň je nájomcom protiľahlého pozemku na parc. CKN č. 8 o výmere 1540 m2. Pozemok, ktorý žiada odkúpiť sa nachádza medzi týmito dvomi
pozemkami ku ktorým má vlastnícky, resp. nájomný vzťah. Zastupiteľstvo vzalo uvedené na
vedomie a súhlasilo s odpredajom predmetnej časti pozemku žiadateľovi z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, nakoľko uvedený pozemok je pre obec nepotrebný a nevyužiteľný na
žiadny účel a žiadateľ je vlastníkom, resp. nájomcom susediacich pozemkov z obidvoch strán.
Zastupiteľstvo zároveň súhlasilo s vytvorením geometrického plánu a znaleckého posudku.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
8.
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce doručil na Obecný úrad Ľubomír Landa,
trvale bytom Bunkovce č. 62. Žiada o odkúpenie pozemku na parc. C-KN č. 138, 139/1 a 139/2,
vedenom na LV č. 213, k. ú. Bunkovce. Na uvedenom pozemku chce postaviť rodinný dom.
Zastupiteľstvo sa uvedenou žiadosťou zaoberalo a súhlasilo s odpredajom uvedených parciel
žiadateľovi s dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko prevádzané pozemky sú pre obec
nevyužiteľné a neupotrebiteľné, pretože v tejto časti obce je v zmysle ÚPN obce Bunkovce
plánovaná rodinná zástavba. Záujemca o uvedený pozemok je zároveň spoluvlastníkom
susediaceho pozemku a na uvedenom pozemku má v úmysle v krátkej dobe postaviť rodinný
dom. Obec má taktiež záujem, aby sa v obci udržali a rozvíjali mladé rodiny.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
9.
Na základe požiadaviek niektorých seniorov sa zastupiteľstvo opätovne zaoberalo výškou a
rozsahom finančnej pomoci na stravovanie pre starobných dôchodcov. Rozhodlo, že od
01.06.2020 sa bude prispievať na stravovanie všetkým dôchodcom bez obmedzenia výšky
dôchodku. Výška príspevku sa následne stanoví podľa množstva prihlásených ľudí s tým, že
výška príspevku môže byť odstupňovaná podľa výšky starobného dôchodku.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
10.
V tomto bode hl. kontrolór Ing. Roman Oklamčák predložil Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Bunkovce za rok 2019. Zastupiteľstvo uvedenú správu prerokovalo
a následne jednohlasne schválilo.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
11.
V rôznom zastupiteľstvo prerokovalo
– a/ možnosť odpredaja akcií VVS, a. s., vo vlastníctve obce mestu Košice. Poslanci
neprijali ponuku mesta Košice
– b/ starosta oboznámil poslancov s celoslovenskými výsledkami parlamentných volieb,
ktoré sa konali 29. februára 2020, ako aj s výsledkami volieb v našej obci. Volieb sa
zúčastnilo 140 občanov, čo je 47,95 % oprávnených voličov. Smer-SD získala 31 hlasov,
Sme rodina 26 hlasov, OĽaNO 20 hlasov, Kotlebovci-ĽSNS 12 hlasov, Dobrá voľba 10

hlasov, MOST-Híd 9 hlasov, SNS 8 hlasov, Za ľudí 7 hlasov, KDH 7 hlasov
– c/ starosta taktiež informoval poslancov o priebehu a stave prác pri rekonštrukcií
kuchyne v Kultúrnom dome
– d/ občania bývajúci v susedstve r. d. č. 36, vlastník Imrich Balog, upozorňujú na jeho
nevhodné parkovanie motorového vozidla na ceste pri tomto dome. Zastupiteľstvo
poverilo predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku Viliama Cihoviča, aby
majiteľa vozidla o tejto veci upovedomil a zjednal nápravu
– e/ v mesiaci február zasiahla Európu a teda aj Slovensko pandémia infekčného
ochorenia nového koronavírusu COVID-19, ktorá sem prišla z Číny. Boli prijaté
mimoriadne opatrenia na zabránenie šírenia tejto infekčnej choroby. V Číne ale už aj v
Európe hlavne v Taliansku, Španielsku, Veľkej Británií a teraz už aj v USA ale aj inde
vo svete zomrelo veľa ľudí.
– f/ z dôvodu pandémie koronavírusu je zákaz zhromažďovania sa ľudí, preto sa nemôžu
konať žiadne kultúrne, spoločenské ani športové podujatia. V našej obci sa z tohto
dôvodu tento rok neuskutočnia ani oslavy 675. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Na základe týchto skutočnosti zastupiteľstvo opätovne prerokovalo možnosť vydania
publikácie o obci, kde by bola zachytená celá dostupná história obce Bunkovce od jej vzniku v
r. 1345 až po súčasnosť. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili a poverili starostu obce so
začatím prác na publikácií až po vydanie knihy.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad – za, Ragan – proti
– g/ poslanec V. Cihovič upozornil, že obecný rozhlas v niektorých častiach obce je pri
hlásení nedostatočne počuteľný. Starosta požiada dodávateľ rozhlasu o opravu.
12.
Na záver zasadnutia starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva.
V Bunkovciach 17.04.2020

Zapisovateľ: Mgr. Jarmila Lucovičová

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Miroslav Banom
Viliam Cihovič

