OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 25.06.2021

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

Overovatelia zápisnice: Štefan Ovad, Ing. Roman Ragan
Zapisovateľ: Mgr. Jarmila Lucovičová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Bunkovce za rok 2020
Prerokovanie žiadosti o predaj majetku obce do osobného vlastníctva z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, parc. C-KN č. 277 rodinný dom, súp. č. 12 a č. 278/2 priľahlý pozemok
7. Prerokovanie a schválenie Návrhu pánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 2021
8. Diskusia a rôzne
9. Záver

Priebeh rokovania:
1.
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
všetkých prítomných poslancov, hlavného kontrolóra a pracovníčku OcÚ. Konštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné a oboznámil ich s programom, ktorý následne poslanci
jednohlasne schválili bez pripomienok.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Štefan Ovad a Ing. Roman Ragan, za zapisovateľa
pracovníčka OcÚ Mgr. Jarmila Lucovičová.
3.
Poslanci vykonali kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a konštatovali, že body
uznesení boli splnené, resp. sa priebežne plnia.
4.
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov predložil
hlavný kontrolór Ing. Roman Oklamčák odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu obce
Bunkovce za rok 2020. Potvrdil, že Záverečný účet bol spracovaný v súlade s § 16 ods. 1, zák. č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a navrhol schváliť celoročné
hospodárenie obce bez výhrad. OcZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
5.
Záverečný účet obce Bunkovce za rok 2020 predložil starosta obce Václav Ličko. Obec zostavila
rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7, zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Po prerokovaní Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Bunkovce za rok
2020 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad a konštatuje, že obec Bunkovce za rok 2020 bude
tvoriť rezervný fond obce.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
6.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo požiadavku Ľuboslava Elekaniča, bytom Bunkovce č. 12 o
prevod rodinného domu s priľahlým pozemkom do jeho osobného vlastníctva z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, nakoľko uvedenú nehnuteľnosť dlhodobo užíva on so svojou rodinou a predtým
ju užívali jeho rodičia a podľa dohľadaných a doložených dokladov za nehnuteľnosť v minulosti
zaplatili obcou žiadané finančné prostriedky v plnej výške. Návrh na vklad do katastra v prospech
žiadateľa nebol podaný v minulosti z dôvodu nezrovnalosti a nezapísania RD do katastra. Obecné
zastupiteľstvo súhlasí s prevodom nehnuteľnosti v prospech žiadateľa.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
7.
V tomto bode poslanci prerokovali Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.
polrok 2021 a schválili ho v predloženej podobe bez pripomienok.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan - za
8.
V rôznom poslanci vzali na vedomie
– informáciu starostu obce o ukončenom celoštátnom sčítaní obyvateľov, domov a bytov a o
situácií v obci ohľadne pandémie COVID-19, ktorej v našej obci podľahli tri osoby

–

–
–

–

informáciu o rokovaní so SARIO-m ohľadne záujmu investora z Veľkej Británie realizovať
svoje aktivity v priemyselnom parku. Potencionálny investor by mal pricestovať do
Bunkoviec na obhliadku 12. júla 2021
informáciu starostu o výrobe a osadení drevených regálov do všetkých skladov v novo
zrekonštruovanej kuchyni
informáciu o priebehu a vykonávaní aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie, ktorých
je v súčasnosti menej, čo spôsobuje značné problémy s údržbou katastra obce najmä
kosením
že mesto Sobrance od nového školského roka 2021/22 zvyšuje školné poplatky pre deti,
ktoré nemajú trvalý pobyt v meste a navštevujú mestskú materskú školu o 40,- €

9.
Na záver zasadnutia starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
V Bunkovciach 25.06.2021

Zapisovateľ: Mgr. Jarmila Lucovičová

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Ing. Roman Ragan
Štefan Ovad

