OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bunkovciach
dňa 29.09.2017

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

Overovatelia zápisnice: Mgr. Marián Mandela, Mgr. Drahoslava Lešová
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
Čerpanie rozpočtu obce Bunkovce za 1. polrok 2017
Žiadosť o NFP z fondov EÚ, projekt Obecný úrad Bunkovce – zvyšovanie energetickej
účinnosti budov
Zmluva o dielo – vypracovanie podania žiadosti o NFP
Žiadosť o finančný príspevok pre dcéru – J. Piskorová, Bunkovce č. 44
Rôzne – diskusia
Záver

Priebeh rokovania:
1.
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
prítomných poslancov i hlavného kontrolóra. 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 Mgr. Marián Mandela a Mgr. Drahoslava
Lešová, za zapisovateľa Martina Chomičová.
3.
V tomto bode bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Všetky
body uznesení boli splnené, až na bod 9 uznesenia č. 33/2017, ktorý je v plnení.
4.
Starosta obce oboznámil poslancov s čerpaním rozpočtu obce za 1. polrok 2017. Konštatoval,
že rozpočet je je čerpaný v súlade s plánom hospodárenia a následne oboznámil poslancov so
stavom jednotlivých položiek rozpočtu.
5.
Obecné zastupiteľstvo opätovne zaoberalo možnosťou podania žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (NFP) z európskych fondov na rekonštrukciu a zateplenie budovy obecného úradu a
kultúrneho domu. V súčasnosti je vypísaná výzva na predkladanie žiadosti na opatrenie – 7.
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie – 7.4 Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. OcZ súhlasilo
s podaním žiadosti na projekt ´Obecný úrad Bunkovce – zvyšovanie energetickej účinnosti
budov´.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za)
OcZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP z fondov EÚ.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za)
6.
V tomto bode zastupiteľstvo prerokovalo a súhlasilo, aby s vypracovaním Žiadosti o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre opatrenie 7., podopatrenie 7.4, na
projekt ´Obecný úrad Bunkovce – zvyšovanie energetickej účinnosti budov´ bol poverený
externý dodávateľ Iveta Ondarišinová, Holčíkovce 91 a poverilo starostu podpísať Zmluvu o
dielo na uvedený projekt.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za)
7.
Obyvateľka obce Jana Piskorová, trvale bytom Bunkovce č. 44 doručila do podateľne OcÚ list,
v ktorom žiada o poskytnutie finančnej podpory vo výške 300,- € pre zdravotne postihnutú
dcéru na rehabilitačný pobyt.
Obecný úrad v zmysle Uznesenia č. 16/2015 zo dňa 16.12.2015 môže poskytnúť prípadný
finančný príspevok alebo inú pomoc len tým občanom, ktorí majú splnené daňové a prípadne

iné povinnosti voči obci. Nakoľko Jana Piskorová s manželom nemajú splnené daňové
povinnosti voči obci, finančný príspevok im poskytnutý nemôže byť.
8.
V rôznom poslanci prerokovali
– Zásady poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie. OcZ po predchádzajúcom
neschválení príspevku na stravovanie pre seniorov (Uznesenie č. 27/2017 zo dňa
08.04.2017), z dôvodu vysokých finančných nákladov pre obec, sa opätovne zaoberalo
touto problematikou a prehodnotilo svoje predchádzajúce rozhodnutie. Schválilo
príspevok obce na stravovanie pre starobných dôchodcov vo výške 0,50 € na jedno
hlavné jedlo denne pri súbehu všetkých dôchodkov žiadateľa do výšky 500,- €
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Lešová, Mandela – za)
– opätovne Žiadosť Jána Hamarika, Bunkovce 101 o odkúpenie pozemku za jeho
rodinným domom. OcZ požiadalo starostu, aby prerokoval odpredaj pozemku s
právnym zástupcom obce a po skúsenostiach z minulosti, z dôvodu možných budúcich
záplav centrálnej časti obce (OcÚ, bytový dom, budova potravín, fara) podľa možnosti
uviesť do kúpnej zmluvy a) právo spätnej kúpy, b) ťarchu nevykonávať terénne úpravy,
resp. len so súhlasom obce, prípadne iné.
9.
Na záver zasadnutia starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
V Bunkovciach 29.09.2017
Zapisovateľ: Martina Chomičová

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Mgr. Marián Mandela
Mgr. Drahoslava Lešová

