OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 02.02.2019

Prítomní: starosta a poslanci podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: ospravedlnení – 1
neospravedlnení – 0

Overovatelia zápisnice: Ing. Roman Ragan, Miroslav Banom
Zapisovateľ: Václav Ličko

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Prerokovanie žiadosti o finančnú výpomoc pre Mariána Brandiča
Diskusia a rôzne
Záver

Priebeh rokovania:
1.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko, privítal
všetkých poslancov a konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Oboznámil ich s
programom, ktorý poslanci následne jednohlasne schválili bez pripomienok.
Banom, Cihovič, Ovad, Ragan – za
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Roman Ragan a Miroslav Banom, za
zapisovateľa Václav Ličko.
3.
Zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Mariána Brandiča, trvale bytom Bunkovce č. 55 v ktorej
žiada starostu a poslancov obecného zastupiteľstva o sociálnu výpomoc na zabezpečenie
obnovenia dodávky elektrickej energie do rodinného domu. Jeho nedoplatok voči VSE, a. s.
predstavuje čiastku 708,69 €. Svoju zložitú sociálnu situáciu zdôvodňuje tým, že po pracovnom
úraze je dlhodobo práce neschopný, družka je na materskom príspevku, čím sa výrazne znížil
príjem ich domácnosti, popritom musí splácať úver za kúpu rodinného domu a tiež záväzky po
bývalej manželke. V domácnosti s ním a družkou žije päť maloletých detí, bez dodávky el.
energie sú už od augusta 2018. Zastupiteľstvo vzalo tieto skutočnosti, ostatné dôvody uvedené
v žiadosti i osobné svedectvo žiadateľa na vedomie a rozhodlo sa pomôcť riešiť zložitú sociálnu
situáciu tejto rodiny. Za účelom obnovenia dodávky el. energie do domácnosti obec uhradí dlh
Mariána Brandiča voči VSE, a. s. v plnej výške s tým, že 400,- € poskytne žiadateľovi ako
nenávratný finančný príspevok na preklenutie neúnosnej sociálnej situácie a zvyšok sumy vo
výške 308,69 € poskytne ako pôžičku, ktorú žiadateľ v zmysle splátkového kalendára vráti do
pokladne obce.
Banom, Cihovič, Ovad, Ragan – za
4.
V tomto bode OcZ prerokovalo:
– možnosť podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na výstavbu
detského ihriska v programe ´Podpora a rozvoj športu na rok 2019´. Zastupiteľstvo s
uvedeným návrhom súhlasilo a odporučilo starostovi vykonať ďalšie kroky k naplneniu
tejto aktivity
Banom, Cihovič, Ovad, Ragan – za
– list starostu obce Beňatina, okr. Sobrance v ktorom prosí o akúkoľvek možnosť
finančnej výpomoci pre jednu rodinu z ich obce, ktorým zhorel rodinný dom. Stihli iba
utiecť a zachrániť si holé životy. So žiadosťou o pomoc sa obrátili na všetky obce v
okrese i na farnosti, ktoré vyhlásili zbierky pre postihnutú rodinu. Obec Bunkovce sa
rozhodla taktiež prispieť k zmierneniu tejto situácie a zastupiteľstvo schválilo výpomoc
vo výške 100,- € pre postihnutú rodinu (č. účtu: SK6102000000002983746397)
Banom, Cihovič, Ovad, Ragan – za
– požiadavku poslanca M. Banoma na bezodplatné poskytnutie priestorov kultúrneho

domu za účelom organizovania plesu. Zastupiteľstvo uvedenú požiadavku neschválilo,
nakoľko na komerčné účely sa priestory bezodplatne neposkytujú
Cihovič, Ovad, Ragan – proti
Banom – zdržal sa
5.
Na záver starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Bunkovciach 02.02.2019
Zapisovateľ: Václav Ličko

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Ing. Roman Ragan
Miroslav Banom

