OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 26.06.2020

Prítomní: starosta, poslanci, hl. kontrolór a pracovníčka OcÚ, podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: ospravedlnení – 1
neospravedlnení – 0

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

Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Odborné stanovisko hl. kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2019
5. Záverečný účet obce Bunkovce za rok 2019 – prerokovanie a schválenie
6. Prerokovanie a schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 2020
7. Prerokovanie a schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce
8. Zasadnutie Povodňovej komisie obce dňa 21.06.2020 – prerokovanie opatrení
9. Diskusia – rôzne
10. Záver

Priebeh rokovania:
1.
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
prítomných poslancov, hl. kontrolóra a pracovníčku OcÚ. Zo zasadnutia sa z rodinných dôvodov
ospravedlnil poslanec Ing. Roman Ragan. Starosta konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania
schopné a oboznámil ich s programom, ktorý poslanci následne jednohlasne schválili.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad – za
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Miroslav Banom a Viliam Cihovič, za zapisovateľa
Mgr. Jarmila Lucovičová, pracovníčka OcÚ.
3.
V tomto bode vykonali poslanci kontrolu plnenia uznesení a konštatovali, že všetky body uznesení
boli splnené. Bod 6 uznesenia č. 24/2020 sa neplnil a I. Balog, Bunkovce č. 36 nebol predvolaný na
zasadnutie OcZ, nakoľko po dohovore parkovanie s vozidlom vykonáva vhodným spôsobom.
4.
V zmysle § 18 f/ ods. 1, písm. c/ zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, predložil hlavný kontrolór Ing. R. Oklamčák odborné stanovisko k Návrhu záverečného
účtu obce Bunkovce za rok 2019 a konštatoval, 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 hl. kontrolóra.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad – za
5.
Záverečný účet obce Bunkovce za rok 2019 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 a
celoročné hospodárenie bez výhrad a konštatuje, že obec Bunkovce za rok 2019 nebude tvoriť
rezervný fond obce.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad – za
6.
Hlavný kontrolór predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 2. polrok 2020.
Poslanci sa s návrhom oboznámili a jednohlasne schválili.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad – za
7.
V tomto bode sa zastupiteľstvo zaoberalo odpredajom pozemku vo vlastníctve obce, parcela C-KN
č. 311/7 – ostatná plocha o výmere 955 m2, z dôvodu osobitného zreteľa. Vzhľadom k tomu, že
zatiaľ nebol znalcom vypracovaný znalecký posudok na určenie ceny pozemku, zastupiteľstvo
nemohlo o predaji rozhodnúť.
8.
V dňoch 19.6. a 20.6.2020 zasiahli našu obec pomerne intenzívne zrážky, ktoré spôsobili zaplavenie
pozemkov v okolí rod. domu č. 1, gr. kat. chrámu, farskej budovy, budovy bývalých potravín a
pohostinstva, bytového domu a rod. domu č. 101. Dvihla sa hladina riečky Okna a miestami
vybrežil melioračný kanál pretekajúci v blízkosti uvedených objektov. Taktiež boli zatopené rigoly
pri ceste pri niektorých rodinných domoch z dôvodu nedostatočnej priepustnosti vjazdových
mostíkov do dvorov hlavne pri rod. dome č. 91 a č. 44.
Z tohto dôvodu bolo v nedeľu 21.06.2020 o 15.00 hod. zvolané zasadnutie Povodňovej komisie
obce Bunkovce i Technického štábu povodňovej komisie. Zasadnutia sa zúčastnil aj prednosta
Okresného úradu v Sobranciach MVDr. Bohuslav Lešo a správca gr. kat. farnosti v Bunkovciach o.
Mgr. Dušan Cipka. Povodňová komisia vyhodnotila situáciu ako zložitú a pri intenzívnejších
zrážkach pravidelne opakujúcu sa. Zhodnotila, že riešením na zabránenie záplav v budúcnosti je v
tejto nížinnej oblasti, kde sa naša obec nachádza jedine vyčistenie melioračných kanálov tečúcich v
blízkosti obce od náletových drevín a ostatných porastov a prehĺbenie dna týchto kanálov. Taktiež je
potrebné previesť tieto práce aj v koryte a na brehoch riečky Okna. Povodňová komisia navrhuje

obecnému zastupiteľstvu, aby obec požiadala správcov tokov Hydromeliorácie, š. p. a SVP, š. p. o
zjednanie nápravy a zabezpečili vyčistenie brehov a koryta od náletových drevín a ostatných
nánosov a spriepustnili prietok vody.
Obecné zastupiteľstvo sa s predloženými návrhmi Povodňovej komisie stotožnilo a požiadalo
starostu obce, aby listom vyzval dotknuté organizácie na odstránenie uvedených nedostatkov.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad – za
9.
V rôznom starosta informoval zastupiteľstvo,
– a/ že R. Vaňo a K. Geciová, Bunkovce č. 85 požiadali ÚPSVaR Košice o zverenie detí do
pestúnskej starostlivosti
– b/ že MAS Zemplín p/Vihorlatom, o. z. organizuje školenie pre možných žiadateľov na
predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP pre opatrenie – Podpora na investície do
poľnohospodárskych podnikov
– c/ že z dôvodu pandémie COVID – 19 a prijatých opatrení neodporúča organizovať tradičný
futbalový turnaj o Pohár starostu obce, zastupiteľstvo s návrhom súhlasilo
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad – za
– d/ o požiadavke J. Hamarika st. na vykopanie rigolu okolo plotu pri bytovom dome z južnej
strany na odvedenie dažďových vôd pri veľkých zrážkach do melioračného kanála. Dohodlo
sa, že potrebu realizácie preveríme na mieste 27.06.2020. Pri preverovaní požiadavky na
mieste za účasti starostu, poslancov a J. Hamarika st. sa dospelo k záveru, že rigol nie je
potrebné vykopať, nakoľko by vodu z plochu za rod. domom č. 101 do melioračného kanála
neodviedol
e/ o stave príprav vydania publikácie o obci Bunkovce. Do 10.06.2020 mali občania doniesť
staré fotografie, doniesli veľmi málo a bol urobený rozhovor s p. Jurajom Fejsom
f/ že chladnička v Dome smútku je pokazená, nefunguje chladenie – nutná oprava
g/ o potrebe riešiť nevhodné parkovanie niektorých občanov našej obce na ceste 3. triedy
prechádzajúcou obcou. Dohodlo sa, že Obecný úrad vyzve rozhlasom obyvateľov, aby sa
snažili svoje motorové vozidla parkovať pri ceste správnym spôsobom, následne vyzveme
osobne listom tých, ktorí neparkujú vhodne aby zjednali nápravu a neporušovali predpisy o
cestnej premávke a v nakoniec, ak nedôjde k náprave upovedomíme Políciu SR s presne
identifikovanými EVČ motorových vozidiel o nesprávnom parkovaní
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad – za
10.
Na záver zasadnutia starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
V Bunkovciach 26.06.2020
Zapisovateľ: Mgr. Jarmila Lucovičová

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Miroslav Banom
Viliam Cihovič

