Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šiatorskrej Bukovinke,
konané dňa 02.10.2013
I.
Počet poslancov:
Prítomní:

3
Juraj Badinka – starosta obce
Renáta Spodniaková – zástupkyňa starostu
Zuzana Budáčová - poslankyňa
Ján Ľupták – poslanec

Ostatní prítomní:
Marcela Matúšková – zapisovateľka – pracovníčka OcÚ
Eva Balážová
Marta Veselková
Ondrej Cibuľa
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa z uznesenia
4. Správa o čerpaní rozpočtu za druhý štvrtok 2013
5. Schválenie použitia finančných prostriedky z rezervného fondu na dlažbu
a schody v okolí kultúrneho domu na Bukovinke
6. Schválenie spolupráce s Občianskym združením BOVAP pri vypracovaní nového,
aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie
rokov 2014- 2020
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver
II.
1/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných
poslancov, ako aj ostatných prítomných hostí. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné, predložil k schváleniu
program rokovania. Poslanci program jednomyseľne schválili.
2/
Boli určení overovatelia zápisnice a to: Ján Ľupták a Renáta Spodniaková.
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Marcela Matúšková – pracovníčka obce.
3/
Správu z uznesenia minulého zasadnutia obce zastupiteľstva prečítala Marcela
Matúšková.
4/
Správu o čerpaní rozpočtu prečítala Marcela Matúšková, rozpočet bol pripravený
k nahliadnutiu a prítomní poslanci sa mohli k čerpaniu rozpočtu vyjadriť. S potrebou úpravou
rozpočtu prítomní poslanci súhlasili bez pripomienok.

5/
S prípravou osláv bola spojená aj potrebná rekonštrukcia okolia kultúrneho domu na
Bukovinke. Vzhľadom na to že to bol havarijný stav sme previedli rekonštrukciu dlažby
a schodov pred kultúrnym domom. Prítomný poslanci schválili financovanie z prostriedkov
rezervného fondu obce v sume 2852,76 €.
6/
Občianskej združenie BOVAP dlhodobo spolupracuje s našou obcou. Dostali sme
návrh spolupráce pre vypracovanie nového, aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja na obdobie rokov 2014 -2020, ktorý je potrebné schváliť. Prítomní poslanci súhlasili
so spoluprácou s menovaným obč. združením.
12/

Diskusia:
-

-

-

-

na zasadnutí zastupiteľstva sa zúčastnila aj Marta Veselková, ktorá
navrhla ďalšiu spoluprácu pri písaní obecnej kroniky čo poslanci
schválili,
pán starosta sa poďakoval prítomným poslancom za vynaloženú
snahu pri prípravách osláv 90-teho výročia osídlenia Šiatorskej
Bukovinky,
ďalej pán starosta informoval prítomných poslancov o prípadnom
odkúpení ohodnoteného pozemku pod hradom Šomoška. Bola by to
možnosť dostať takýmto spôsobom hrad Šomoška do vlastníctva
obce,
prítomní poslanci skonštatovali, že malí ľudia z obce sa nepodieľajú
na chode obce a nezapájajú sa do obecných aktivít.

Do diskusie sa už nikto neprihlásil preto sa pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj
prítomným hosťom a ukončil schôdzu.

V Šiatorskej Bukovinke, dňa 02. 10. 2013

Juraj Badinka
Starosta obce Šiatorská Bukovinka

I. Overovateľ: Ján Ľupták

II. Overovateľ: Renáta Spodniaková

