OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bunkovciach
dňa 14.06.2018

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

Overovatelia zápisnice: Marta Danková Dziaková, Mgr. Marián Mandela
Zapisovateľ: Martina Chomičová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Bunkovce za rok 2017
5. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Bunkovce za rok 2017
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018
7. Prerokovanie a schválenie úveru. Municipálny úver – eurofondy, pre projekty
Úprava komunikácií v obci Bunkovce
Úprava verejných priestranstiev v obci Bunkovce
8. Určenie počtu poslancov obce Bunkovce na nové volebné obdobie
9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie
10. Obnova a slávnostné osadenie dreveného kríža pri rod. dome č. 73, prerokovanie a
schválenie programu a priebeh osláv
11. Rôzne – diskusia
12. Záver

Priebeh rokovania:
1.
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
prítomných poslancov, hlavného kontrolóra a pracovníčku OcÚ. Na zasadnutí, ako hostia boli
prítomní aj redaktor TV Región p. Seman a obyvateľka mesta Sobrance p. Jana Demčíková. Z
rokovania OcZ sa z pracovných dôvodov ospravedlnila poslankyňa Mgr. Drahoslava Lešová.
Starosta skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné a oboznámil ich s programom,
ktorý poslanci následne jednohlasne schválili, bezo zmien.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Marta Danková Dziaková a Mgr. Marián
Mandela, za zapisovateľku Martina Chomičová.
3.
V tomto bode bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Jednotlivé body uznesení č. 38/2018 a 39/2018 sú splnené alebo sa plnia podľa časového
harmonogramu.
4.
Odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce Bunkovce za rok 2017 predniesol hlavný
kontrolór Ing. Roman Oklamčák, vyjadril súhlas s celoročným hospodárením obce a odporučil
zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet obce Bunkovce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu
na rok 2017.
5.
Návrh Záverečného účtu obce Bunkovce za rok 2017 predložil starosta Václav Ličko. Celkové
príjmy obce boli vo výške 155 466,46 € a výdavky 153 766,00 €, rozpočtové hospodárenie v
roku 2017 je + 1 700,46 €. Po prerokovaní Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet
obce Bunkovce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 2 236,03 €.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
6.
Hlavný kontrolór predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.
polrok 2018. Poslanci sa s návrhom oboznámili a následne jednohlasne schválili.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
7.
Obec Bunkovce bola úspešná v rámci PRV SR 2014 – 2020 a boli nám schválené dva euro
fondové projekty. Jeden vo výške 100 000,00 € - Úprava komunikácií v obci Bunkovce
(výstavba cesty na cintorín) a jeden vo výške 82 203,59 € - Úprava verejných priestranstiev v
obci Bunkovce (parkoviská a cesta pri OcÚ, altánok, mostík).
V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP (Nenávratný Finančný Príspevok) s PPA
(Pôdohospodárska Platobná Agentúra) je potrebné dodávateľovi po realizácií diela uhradiť
náklady a až následne môžeme požiadať poskytovateľa, teda PPA o kontrolu a refundáciu
(úhradu) platby. Z tohto dôvodu je potrebné schváliť krátkodobý úver na dobu max. jedného
roka na preklenutie spomínaného obdobia pri tejto forme prefinancovania projektov.
Zastupiteľstvo sa s uvedenou formou financovania stotožnilo a schválilo prijatie úverov na
obidva projekty.
(Danková Dziaková, Lešo, Mandela – za, Jacko – zdržal sa)

8.
V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné
obdobie 2018 – 2022. Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov, v prípade
našej obce (382 obyvateľov) od 41 do 500 obyvateľov môžeme mať 3 až 5 poslancov.
OcZ sa uznieslo, že obec bude mať v novom volebnom období 2014 – 2018 piatich (5)
poslancov.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
9.
Rozsah výkonu funkcie starostu, ako aj určenie jeho platu, je jednou z kompetencií Obecného
zastupiteľstva. V záujme právnej istoty nového starostu obce Obecné zastupiteľstvo musí v
dostatočnom predstihu pred komunálnymi voľbami určiť jeho úväzok na celé volebné obdobie.
Počas volebného obdobia možno zmeniť (predĺžiť alebo skrátiť) úväzok starostu len na jeho
návrh. Na základe uvedeného OcZ určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce Bunkovce pre
volebné obdobie 2018 – 2022 na plný úväzok.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
10.
Obnova a slávnostné osadenie dreveného kríža v našej obci sa posúva o jeden týždeň a
uskutoční sa v nedeľu 23.09.2018 v popoludňajších hodinách. Slávnosť bude pozostávať zo
samotnej vysviacky kríža na mieste osadenia a potom bude nasledovať kultúrny program
spojený s pohostením pre občanov našej obce a pozvaných hostí v kultúrnom dome, resp. v
priestoroch pred Obecným úradom. Starosta ďalej informoval poslancov o tom, ktorí cirkevní
predstavitelia by sa mali zúčastniť slávnosti a aj o predpokladanej skladbe programu i
účinkujúcich v kultúrnom programe. Poslanci uvedené vzali na vedomie a súhlasili s
predloženým návrhom.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
11.
V tomto bode
- sa zastupiteľstvo zaoberalo listom Jaroslava Hataša, trvale bytom Bernolákova 9, Košice,
ktorý je zároveň vlastníkom nehnuteľnosti v našej obci, v ktorom požiadal OcZ o možnosť
využívania obecného pozemku nachádzajúceho sa v intraviláne obce medzi súp. č. 99 a 100 na
pasenie oviec. OcZ uvedenú žiadosť posúdilo a súhlasilo s využívaním uvedenej plochy na
tento účel za podmienky, že zabezpečí pravidelné kosenie brehov priľahlých k tomuto pozemku.
(Danková Dziaková, Jacko, Lešo, Mandela – za)
- požiadala o slovo obyvateľka mesta Sobrance p. Jana Demčíková, zastupiteľstvo jej umožnilo
vyjadriť svoj názor.
12.
Na záver zasadnutia starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľ: Martina Chomičová

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Marta Danková Dziaková
Mgr. Marián Mandela

