OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 07.12.2018
Prítomní: poslanci, hlavný kontrolór, predseda Okrskovej volebnej komisie a ostatní podľa
priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: ospravedlnení – 1
neospravedlnení – 0

Overovatelia zápisnice: Miroslav Banom, Viliam Cihovič
Zapisovateľ: Martina Chomičová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
10. Diskusia a rôzne
11. Záver

Priebeh rokovania:
1.
Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bunkovce otvoril a viedol
starosta obce Václav Ličko. Privítal poslancov starého a nového zastupiteľstva, predsedu
Okrskovej volebnej komisie Ľubomíru Kolibašovu, hlavného kontrolóra obce Ing. Romana
Oklamčáka i ostatných. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec starého zastupiteľstva Mgr.
Marián Mandela.
2.

Za overovateľov zápisnice boli určení novozvolení poslanci Miroslav Banom a Viliam Cihovič,
za zapisovateľa pracovníčka OcÚ Martina Chomičová.
3.
V tomto bode vystúpila predsedníčka Okrskovej volebnej komisie Ľubomíra Kolibašová a
oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce. Konštatovala, že na
základe výsledkov volieb konaných dňa 10. novembra 2018 na starostu obce získal Václav
Ličko – 109 hlasov, Štefan Ovad – 65 hlasov, Rudolf Vaňo – 25 hlasov, Jana Dzurjová – 23
hlasov a Ing. Martin Ladič – 1 hlas. Za starostu obce Bunkovce na funkčné obdobie 2018 –
2022 bol zvolený Václav Ličko. Za poslancov Obecného zastupiteľstva boli zvolení Ing. Roman
Ragan – 71 hlasov, Marta Danková Dziaková – 70 hlasov, Štefan Ovad – 66 hlasov, Viliam
Cihovič – 59 hlasov a Miroslav Banom – 56 hlasov. Rovnaký počet hlasov 56 ako M. Banom
dosiahol aj Dušan Lešo. Z dôvodu nesprávneho rozhodnutia OkVK, ktorá určila poslanca s
rovnakým počtom hlasov na piatom mieste na základe poradia podľa abecedy a nie žrebom,
podal Dušan Lešo sťažnosť na Ústavný súd SR za porušenie jeho ústavných práv.
4.
Novozvolený starosta obce Václav Ličko zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil
svojim podpisom a pokračoval vo vedení ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
5.
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Roman Ragan, Marta Danková Dziaková,
Štefan Ovad, Viliam Cihovič a Miroslav Banom zložili zákonom predpísaný sľub poslanca,
ktorý potvrdili svojim podpisom.
6.
Vo svojom vystúpení novozvolený starosta obce Václav Ličko zhodnotil priebeh komunálnych
volieb v obci a v krátkosti aj prácu poslancov i starostu za končiace sa volebné obdobie.
Poďakoval končiacim poslancom Dušanovi Lešovi, Mgr. Mariánovi Mandelovi, Gustávovi
Jackovi a Mgr. Drahoslave Lešovej za ich prácu pre rozvoj obce a odovzdal im pamätné plakety.
Taktiež poďakoval predsedovi, členom i zapisovateľovi Okrskovej volebnej komisie za prácu
počas komunálnych volieb. Novozvoleným poslancom zablahoželal k úspechu vo voľbách a
poprial im veľa síl a ochoty podieľať sa na zveľaďovaní obce i riešení občianskych záležitosti
a medziľudských vzťahov.
7.
V tomto bode predložil starosta obce návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktorý následne poslanci jednohlasne schválili.
(Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za)
8.
Starosta obce predložil poslancom návrh na poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Po diskusií a vysvetlení si práv a povinnosti prejavil záujem Štefan Ovad, ktorý po
navrhnutí jeho osoby starostom obce poverenie prijal.
(Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ragan – za, Ovad – zdržal sa)
9.
Starosta a poslanci v tomto bode diskutovali o potrebe zriadenia komisií pôsobiacich pri OcZ.
Starosta upozornil, že zo zákona musí byť zriadená Komisia pre ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov obce. Na základe rozhodnutia zastupiteľstva a v zmysle ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu sa predsedom komisie stal Ing. Roman
Ragan a členmi Miroslav Banom, Viliam Cihovič, Marta Danková Dziaková a Štefan Ovad,
ktorí poverenie prijali.
(Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad – za, Ragan – zdržal sa)
Na návrh starostu obce zastupiteľstvo schválilo tieto ďalšie komisie:

– Komisia ochrany verejného poriadku, odpadového hospodárstva, dopravy a riešenia
problémov životného prostredia
predseda – Viliam Cihovič, člen – Miroslav Banom
– Komisia pre kultúru, vzdelanie, šport a sociálnu prácu
predseda – Štefan Ovad, člen – Marta Danková Dziaková
– Komisia finančná, správy obecného majetku a bytov
predseda – Ing. Roman Ragan, člen – Marta Danková Dziaková
Menovaní poverenie prijali.
Doplnenie komisií o členov z radov občanov obce sa vykoná na ďalšom zasadnutí
zastupiteľstva.
(Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za)
10.
V diskusií sa prihovoril starosta obce, poďakoval novozvoleným poslancom za konštruktívne
rokovanie, vyjadril presvedčenie o vzájomne dobrej spolupráci zastupiteľstva a starostu v
prospech našej obce a všetkých občanov.
Následne požiadal o slovo poslanec Štefan Ovad, predložil list v ktorom bolo uvedené, že žiada
od starostu, aby zverejňoval na webovej stránke obce všetky zmluvy, objednávky, pozvánky na
zasadnutia obecného zastupiteľstva, programy zasadnutí, uznesenia a zápisnice z týchto
zasadnutí, všeobecne záväzné nariadenia, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, štatút
obce a všetky dôležité informácie týkajúce sa diania v obci a žiada, aby tieto skutočnosti boli
uvedené v zápisnici. Starosta poslanca Š. Ovada informoval, že obec všetky informácie, ktoré
má sprístupniť občanom sa v rámci svojich technických a personálnych možností snaží
sprístupňovať a dokumenty zverejňovať.
11.
Na záver zasadnutia starosta ešte raz poďakoval končiacim poslancom za spoluprácu, všetkým
prítomným za účasť a zaželal im do nového roku všetko dobré, pevné zdravie a veľa osobných
i pracovných úspechov novom roku.
V Bunkovciach 07.12.2018
Zapisovateľ: Martina Chomičová

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Miroslav Banom
Viliam Cihovič

