OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 19.09.2019

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

Overovatelia zápisnice: Marta Danková Dziaková, Viliam Cihovič
Zapisovateľ: Mgr. Jarmila Lucovičová

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 2019
Prerokovanie a schválenie projektu v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 –
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. - prerokovanie a schválenie Plánu
obnovy verejných vodovodov a Dodatku k zmluve o výkone správy majetku obce
675. výročie prvej písomnej zmienky o obci Bunkovce – prerokovanie a schválenie
príprav osláv v r. 2020
Diskusia a rôzne
Záver

Priebeh rokovania:
1.
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
všetkých prítomných poslancov OcZ a pracovníčku OcÚ. Zo zasadnutia sa z pracovných
dôvodov ospravedlnil hlavný kontrolór obce Ing. Roman Oklamčák. Starosta konštatoval, že
zastupiteľstvo je uznášania schopné a oboznámil ich s programom, ktorý poslanci následne
jednohlasne schválili bez pripomienok.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Marta Danková Dziaková a Viliam Cihovič, 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, resp. sa priebežne
plnia.
4.
Starosta oboznámil poslancov s čerpaním rozpočtu obce za 1. polrok 2019. Informoval, že
rozpočet je čerpaný v súlade s plánom hospodárenia a oboznámil ich so stavom jednotlivých
položiek rozpočtu. Poslanci uvedené vzali na vedomie.
5.
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu
Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(NFP), zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZPO6-SC611-2019-1. Hlavným cieľom operačného programu Ľudské zdroje je zvýšiť počet
rómskych domácnosti s dobudovanou technickou infraštruktúrou aj podporou budovania
pozemných komunikácií na zlepšený prístup k občianskej vybavenosti. Výzva na pozemné
komunikácie – cesty, chodníky, mosty, lávky – zameraná na dobudovanie miestnych
komunikácií s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK. Obec Bunkovce
prejavila záujem zapojiť sa do tejto výzvy a pokúsiť sa vybudovať chodníky v obci a zároveň
zabezpečiť regulovaný odtok dažďových a splaškových vôd. Zastupiteľstvo prerokovalo
podmienky výzvy časový, finančný aj technický rámec a súhlasí s predložením Žiadosti o
nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce a platným územným plánom obce. Jednalo by sa o vybudovanie
chodníkov jednou stranou cesty v celej obci.
Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
Banom – zdržal sa
Zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. 5 % z
celkových oprávnených výdavkov
Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
Banom – zdržal sa
Zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov,

ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
Banom – zdržal sa
6.
V súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §
15, písm. g/ resp. § 16, písm. f/, je povinnosťou vlastníka majetku vypracovať „Plán
obnovy“ verejného vodovodu najmenej na 10 rokov. V tejto povinnosti podľa vyššie uvedeného
zákona môže zastupovať vlastníka verejného vodovodu jeho prevádzkovateľ, na základe čoho
VVS, a. s. vypracovala „Plán obnovy“ na prevádzkovaný vodovod v našej obci. Zastupiteľstvo
predložený Plán obnovy prerokovalo a jednohlasne schválilo.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
Poslanci boli zároveň oboznámení s Dodatkom č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č.
156/1/2008, ktorý prerokovali a jednohlasne schválili.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková, Ovad, Ragan – za
7.
V tomto bode starosta informoval poslancov, že v roku 2020 nás čaká sviatok obce 675. výročie
prvej písomnej zmienky o našej obci (r. 1345) a akým spôsobom si to pripomenieme. V prípade
organizovania nejakej spoločensko kultúrnej oslavy je potrebné už teraz začať s prípravami, ak
chceme aby to malo slušnú úroveň a dôstojný priebeh. Po diskusií zastupiteľstvo rozhodlo, že
sa k tejto téme vráti na najbližšom zasadnutí a rozhodne o spôsobe pripomenutia si tejto
udalosti.
8.
V bode diskusia a rôzne starosta v krátkosti zhodnotil priebeh zasadnutia.
9.
Na záver zasadnutia poďakoval starosta všetkým prítomným za účasť a ukončil riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
V Bunkovciach dňa 19.09.2019
Zapisovateľ: Mgr. Jarmila Lucovičová

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Marta Danková Dziaková
Viliam Cihovič

