OBEC BUNKOVCE, 072 44 Bunkovce 103

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
zo dňa 29.03.2019

Prítomní: starosta, poslanci a hl. kontrolór podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: ospravedlnení – 2
neospravedlnení – 0

Overovatelia zápisnice. Marta Danková Dziaková, Viliam Cihovič
Zapisovateľ: Václav Ličko

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
Prerokovanie a schválenie projektu ´Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania´ - Obecný úrad Bunkovce
Materská škola Bunkovce, zabezpečenie ďalšej prevádzky a činnosti
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
Pravidla kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bunkovce, prerokovanie a
schválenie
Diskusia a rôzne
Záver

Priebeh rokovania:
1.
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Václav Ličko. Privítal
prítomných poslancov a hlavného kontrolóra. Zo zasadnutia sa z pracovných dôvodov
ospravedlnili poslanci Ing. Roman Ragan a Štefan Ovad. Starosta konštatoval, že zastupiteľstvo
je uznášania schopné a oboznámil ich s programom, ktorý poslanci jednohlasne schválili bez
pripomienok.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková – za
2.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Marta Danková Dziaková a Viliam Cihovič, za
zapisovateľa Václav Ličko.
3.
V tomto bode vykonalo zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
Všetky body uznesení boli splnené, až na bod 4 uznesenia č. 9/2019 zo dňa 02.02.2019 –
žiadosť o príspevok z fondov EÚ na výstavbu detského ihriska. Žiadosť nebola podaná,
nakoľko sa nepodarilo pre krátkosť času dohodnúť nájom pozemku, ktorý je v správe SPF.
4.
Environmentálny fond SR rozširuje Špecifikáciu činnosti podpory formou dotácie pre rok 2019
s termínom doručenia žiadosti do 16.04.2019 v oblasti L – Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
Budova obecného úradu je stará stavba, postavená v roku 1975 a zrealizovaná nevyhovujúcou
technológiou, nespĺňajúca súčasné technické normy, hlavne čo sa týka energetickej účinnosti
stavby. Tento druh podpory formou dotácie je pre našu obec veľmi zaujímavý, nakoľko sa už
dlhodobo usilujeme o získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy obecného
úradu. Obec má spracovanú projektovú dokumentáciu na realizáciu zateplenia budovy.
Zastupiteľstvo uvedenú možnosť získania finančných prostriedkov podporilo a súhlasilo s
podaním žiadosti na Environmentálny fond na uvedený projekt.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková – za
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o
podporu formou dotácie.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková – za
5.
Materská škola v Bunkovciach dlhodobo slúži na predškolskú prípravu detí z obce. V priebehu
predchádzajúcich rokov sa trvale znižoval stav detí navštevujúcich MŠ. Pre nadchádzajúci
školský rok 2019/20 sa javí byť táto situácia ešte kritickejšia a hrozí, že sa nám nepodarí po
dlhých rokoch nový školský rok otvoriť z dôvodu nedostatku detí. V tomto školskom roku končí
vo funkcií aj dlhoročná učiteľka a riaditeľka MŠ Marta Hamariková, ktorá odchádza do
starobného dôchodku. Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo touto situáciou a
bude hľadať riešenie na zabezpečenie prevádzky v MŠ. Jednou z možnosti je aj zabezpečenie
dochádzky detí z iných obcí, resp. z mesta Sobrance, kde je naopak nedostatok voľných miest
v predškolských zariadeniach.
6.
V tomto bode predložil hlavný kontrolór Ing. Roman Oklamčák ´Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Bunkovce za rok 2018´. Zastupiteľstvo uvedenú správu prerokovalo
a následne jednohlasne schválilo.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková – za

7.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Bunkovce. Na základe prijatého uznesenia Obec Bunkovce v zmysle § 18 e/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite vydáva ´Pravidla kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Bunkovce´.
Banom, Cihovič, Danková Dziaková – za
8.
V rôznom
– starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti o platbu na PPA za zrealizované
projekty z fondov EÚ ´Úprava verejných priestranstiev v obci Bunkovce´ a ´Úprava
komunikácií v obci Bunkovce´.
– na žiadosť vlastníka nehnuteľnosti Boženy Demetrovej, Bunkovce č. 64 prerokovali jej
požiadavku na premiestnenie kameninového kríža z ich záhrady na iné miesto. Uvedenú
záležitosť bude obec riešiť v spolupráci s farským úradom v Bunkovciach s cieľom nájsť
dôstojné miesto na umiestnenie kríža.
– sa starosta a zastupiteľstvo zaoberali problematikou chovu a starostlivosti o psov.
Niektorí spoluobčania nevenujú týmto zvieratám náležitú pozornosť a opateru, čím
často dochádza k ich voľnému pohybu po obci a tým aj ohrozovaniu a v niekoľkých
prípadoch aj napadnutiu chodcov týmito psami. Uvedenou problematikou sa bude
zastupiteľstvo zaoberať pravidelne a bude hľadať riešenia na zamedzenie tohto javu.
– informoval starosta obce poslancov o zmene zákona o nakladaní s komunálnym
odpadom a jeho likvidáciou. Od 01.03.2019 sa na základe množstva vyvezeného
komunálneho odpadu, v pomere k separovanému zberu upravujú poplatky za uloženie
komunálneho odpadu na skládke z 5,- € za tonu na 17,- €.
– pri príležitosti životného jubilea zástupkyne starostu pani Marty Dankovej Dziakovej
jej obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu vo výške 200,- € v čistom
Banom, Cihovič, Danková Dziaková – za
9.
Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom a hlavnému kontrolórovi za účasť a ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Bunkovciach 29.03.2019
Zapisovateľ: Václav Ličko

Václav L i č k o
starosta

Overovatelia: Marta Danková Dziaková
Viliam Cihovič

