Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke,
konaného dňa 3. 11. 2011.
____________________________________________________________
I.
Počet poslancov :

4

Prítomní :

Juraj Badinka - starosta obce
Renáta spodniaková - zástupkyňa starostu
Jozef Gondáš - poslanec
Zuzana Budáčová - poslankyňa
Ján Gažo - poslanec

Ostatní prítomní :

Marcela Matúšková - zapisovateľka - pracovníčka OcÚ
Bc. Miroslav Barančík
Ing. Ondrej Cibuľa
Mgr. Marek Cibuľa

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa z uznesenia
Schválenie rozpočtu na III. štvrťrok 2011
Informácia o ukončení projektu revitalizácie
Prejednanie odvolania Jaroslava Vetráka
Diskusia
Schválenie uznesenia
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 Gažo a Renáta Spodniaková
Za zapisovateľku bola určená: Marcela Matúšková - pracovníčka obce.

3/
Správu z uznesenia č. 4/2011 obecného zastupiteľstva prečítala Marcela Matúšková zapisovateľka

4/
Úprava a čerpanie rozpočtu za III Q 2011 bolo poslancom pripravené k nahliadnutiu
so stručným komentárom. Úprava a čerpanie rozpočtu bolo poslancami schválené bez
pripomienok a zmien

5/
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu
povodí Slovenskej republiky pre rok 2011 a prevedené práce sa blíži ku koncu. Bolo
zamestnaných 10 uchádzačov o zamestnanie, ktorí vybudovali spolu s dodávateľom prác
Koľajové a dopravné stavby Košice 229 hrádzok o vodozádržnom objeme 28 137 m3 a 8744
m upravených zvážnic s odrážkami s vodozádržným objemom 2 623 m3. Spolu sa v katastri
našej obce zadrží 30 760 m3 vody.

6/
Pán Jaroslav Vetrák neobdržal ešte rozhodnutie z príslušného stavebného úradu vo
Fiľakove o pokute za priestupok, že začal uskutočňovať stavbu bez stavebného povolenia.
Keď toto rozhodnutie obdrží, môže sa odvolať do 15 dní na úrad, ktorý bude uvedený v
rozhodnutí. Týmto bol bod uzavretý.

7/
Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu. Vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby vzniesli svoje
príspevky do diskusie.
-

-

-

-

-

na začiatok pán starosta informoval poslancov o tom, že bola
opravená strecha pod hradom Šomoška na prístrešku, spravil sa
rozbitý prístrešok pre kamenárov na náučnom chodníku Mačacia
a ďalej sa spravil vodovod na cintoríne na Bukovinke za pomoci
mechanizmov z Pavlíkovej bane od Koľajových a dopravných
stavieb Košice,
pán starosta informoval poslancov, že v budove bývalej polície,
ktorú obec dostala od štátu, boli odcudzené radiátory a súkromný
počítač,
predniesol návrh poslancom, aby do budúceho zasadnutia
zastupiteľstva pouvažovali o možnom zvýšení daní a poplatkov
za odpad, psov... v obci,
pani Budáčová tlmočila požiadavku obyvateľov bývajúcich v
časti pri škole, aby im bol postavený prístrešok nad autobusovú
zastávku,
pani Spodniaková požiadala spraviť v klubovni poriadok, aby sa
tam mohla cvičiť zumba,
pani Budáčová predniesla požiadavku na urnový múr a prívod
vody samospádom na cintorín do Šiatoroša,
pani Spodniaková požiadala poslancov, kto má nepotrebný sporák
pre Júliusa Matúšku, lebo sa susedia boja, že podpáli dom,
pán Cibuľa požiadal, či by bolo možné objednať v jarných
mesiacoch veľkokapacitný kontajner na zmesový odpad a ešte
spraviť nejaké opatrenia ohľadom psov - zamedziť ich voľnému
pohybu po obci.

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

V Šiatorskej Bukovinke dňa 3.11.2011

Juraj Badinka
Starosta obce Šiatorská Bukovinka

I. overovateľ : Ján Gažo

II. overovateľ : Renáta Spodniaková

