OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 26.06.2019

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Roman Ragan, Miroslav Banom
Zapisovateľ: Mgr. Jarmila Lucovičová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Odborné stanovisko hl. kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce Bunkovce za rok
2018
Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Bunkovce za rok 2018
Prerokovanie a schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.
polrok 2019
Diskusia a rôzne
Záver

Priebeh rokovania:
1.
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
prítomných poslancov, hlavného kontrolóra a pracovníčku OcÚ. Z úvodnej časti zasadnutia sa
z rodinných dôvodov ospravedlnil Štefan Ovad. Na úvod zasadnutia starosta predstavil
poslancom novú pracovníčku obecného úradu, ktorou sa od 13. júna stala Mgr. Jarmila
Lucovičová. Dovtedajšia zamestnankyňa OcÚ Martina Chomičová ukončila pracovný pomer k
31.05.2019. Následne starosta konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a oboznámil
ich s programom, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ragan – za
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Roman Ragan a Miroslav Banom, za
zapisovateľa Mgr. Jarmila Lucovičová.
3.
V tomto bode vykonalo zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia a konštatovalo, že všetky body prijatých uznesení boli splnené.
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 2018. Hlavný kontrolór navrhol schváliť celoročné
hospodárenie obce bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ragan – za
5.
Návrh Záverečného účtu obce Bunkovce za rok 2018 predložil starosta Václav Ličko.
Konštatoval, že skutočné príjmy boli vo výške 401 190,- €, z toho bežné príjmy 198 787,- € a
príjmy z finančných operácií predstavovali čiastku 202 402,- €. Výdavky za r. 2018 boli
vyčerpané v sume 386 799,- €, výdavky bežného rozpočtu 187 703,- €, kapitálové výdavky 199
096,- € (úprava verejných priestranstiev a komunikácií v obci). Obec Bunkovce hospodárila s
prebytkom vo výške 14 390,32 €, z toho 14 000,- € sú účelovo viazané prostriedky na
rekonštrukciu kuchyne v Kultúrnom dome, zbytok vo výške 390,32 € sú nevyčerpané
prostriedky sociálneho fondu. Po prerokovaní Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet
obce Bunkovce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ragan – za
6.
Hlavný kontrolór predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.
polrok 2019. Poslanci sa s návrhom oboznámili a následne ho jednohlasne schválili.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ragan – za
7.

V tomto bode
– starosta prečítal poslancom list od predsedu ZMOS-u Michala Sýkoru v ktorom nás
informuje o negatívnych dopadoch prijímanej legislatívy NR SR na rozpočty miest a
obcí, čím dochádza k neplánovanému zvyšovaniu výdavkov
– starosta oznámil poslancom, že v školskom roku 2019 – 2020 Materská škola v
Bunkovciach nebude otvorená z dôvodu nedostatku detí. Rodičia prihlásili iba dve detí.
Riaditeľka Materskej školy Marta Hamariková odchádza do starobného dôchodku a s
kuchárkou Monikou Dorinovou bol po dohode ukončený pracovný pomer
– starosta informoval poslancov o problémoch s prietokom, resp. odtokom vody v
cestných rigoloch pri rodinných domoch č. 36 – 43. Firma Streňo – geodetické práce,
s.r.o. zamerala spádové pomery rigolov (priekop) v tejto časti obce. V diskusií sme sa
zaoberali možnosťou riešenia problému nakoľko voda, ktorá neodteká sa hromadí,
zapácha a tým znečisťuje životné prostredie a strpčuje ľuďom život. OcZ vykoná
šetrenie stavu na tvári miesta a na najbližšom zasadnutí OcZ sa rozhodne o ďalšom
postupe a riešení
– poslanci upozornili, že niektoré rigoly pri ceste oproti rodinným domom sú nepokosené
a taktiež, že nie sú pokosené aj niektoré voľné stavebné pozemky v intraviláne obce.
Dohodlo sa, že starosta aj poslanci budú osobne upozorňovať občanov, aby venovali
náležitú starostlivosť a udržiavali ako verejné priestranstva pred rodinnými domami, tak
aj pozemky
– prerokovali prípravu a organizáciu 13. ročníka futbalového turnaja o pohár starostu obce
Bunkovce, ktorý sa uskutoční 14. júla 2019 za účasti šiestich družstiev. 21. júla budú
mať občania možnosť v prípade záujmu zúčastniť sa zájazdu na termálne kúpaliska v
Maďarsku
8.
Na záver zasadnutia poďakoval starosta všetkým prítomným za účasť a ukončil riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Bunkovciach 26.06.2019
Zapisovateľ: Mgr. Jarmila Lucovičová

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Ing. Roman Ragan
Miroslav Banom

