Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke,
konané dňa 12.08.2014
I.
Počet poslancov : 5
Prítomní :
Juraj Badinka – starosta obce
Renáta Spodniaková- zástupkyňa starostu
Ján Gažo - poslanec
Jozef Gondáš – poslanec
Zuzana Budáčová – poslankyňa
Ján Lupták – poslanec
Ostatní prítomní:
Marcela Matúšková – zapisovateľka – pracovníčka OcÚ
Miroslav Barančík

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa z uznesenia
4. Schválenie čerpania rozpočtu za druhý štvrťrok 2014
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
6. Schválenie rozsahu výkonu funkcie / úväzok / starostu na celé volebné obdobie
7. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie
8. Schválenie dofinancovania opravy miestnej komunikácie v časti Šiatoroš
9. Schválenie dofinancovania opravy verejného osvetlenia v obci
10. Schválenie zakúpenia motora ku mrazničke v dome smútku
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
II.
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných
poslancov, ako aj ostatných prítomných hostí. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci
poslanci 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 zápisnice bola určená: Marcela Matúšková – pracovníčka obce

3/ Správu z uznesenia minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítala Marcela
Matúšková.
4/ Rozpočet za druhý štvrťrok 2014 bol poslancom predložený k nahliadnutiu a k príslušným
položkám sa mohli poslanci vyjadriť. Čerpanie rozpočtu poslanci schválili bez pripomienok.
5/ Voľba hlavného kontrolóra Obecné zastupiteľstvo v Šiatorskej Bukovinke uznesením č.
19/2014 zo dňa 23.04.2014, podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra Obce
Šiatorská Bukovinka a určilo deň konania voľby na 12. Augusta 2014 o 18:00 hod. na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že prihlášky do voľby hlavného kontrolóra zaslal 1
kandidát, z ktorých 1 kandidát splnil podmienky a 0 kandidátov nesplnilo podmienky na
účasť vo voľbe.
Obecné zastupiteľstvo volí v prvom kole nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov za
hlavného kontrolóra Ing. Gabrielu Fábiánovú.
6/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm i) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. výkon funkcie starostu Obce Šiatorská Bukovinka v novom
volebnom období r. 2014 – 2018 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu.
7/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. počet poslancov 5. Obec Šiatorská Bukovinka bude mať v novom volebnom
období r. 2014 – 2018 päť poslancov.
8/ Schválenie dofinancovania opravy miestnej komunikácie v časti Šiatoroš. Vzhľadom na
skutočnosť, že Lesy SR pri svojom vývoze dreva poškodili miestnu komunikáciu v Šiatoroši,
požiadali sme Lesy o príspevok na opravu. Pri podpise zmluvy bol schválený príspevok
2600,0 € od Lesov. Ostatné bude obec financovať z vlastných zdrojov a to z rezervného fondu
obce v sume 7000,00 €. Mikroprojekt na cestu vypracovala pani Mokošová. Prítomní poslanci
túto opravu aj dofinancovanie odsúhlasili.
9/ Ďalším bodom programu je schválenie dofinancovania opravy verejného osvetlenia v obci.
Z Ministerstva financií sme dostali po odoslaní žiadosti 1500,00 € na rekonštrukciu verejného
osvetlenia avšak výmenou dvadsiatich svetiel bude potrebné dofinancovať rekonštrukciu
z vlastných zdrojov z rezervného fondu v sume 4348,55 €.
10/ Schválenie motora ku chladničke, ktorá sa nachádza v dome smútku. Motor vyhorel
a nedalo sa to riešiť inak , len zakúpením nového motora, ktorý je namontovaný mimo
chladiaceho priestoru. Tento motor stál 999,96 € a prítomní poslanci túto kúpu jednohlasne
schválili.

11/ Diskusia
-

-

Pán Bodor prišiel s ponukou na prestavbu bývalej budovy PZ na
apartmánové bývanie s tým, že obec si vezme dlhodobý úver
a nájomníci budú potom obci platiť nájomné.
Alžbeta Nosáľová perie športovcom dresy na svojej práčke, ak
nebude na to určená práčka, už ďalej nebude prať.
Pani Budáčová apeluje na ozvučenie domu smútku
Pán starosta upovedomil poslancov, že je potrebné vykonať revíziu
hasiacich prístrojov, tlakovú skúšku a malo by to stáť okolo 100,00
€

Do diskusie sa už nikto neprihlásil preto sa pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj
prítomným hosťom a ukončil schôdzu.
V Šiat. Bukovinke dňa 12.08.2013

Juraj Badinka
Starosta obce Šiatorská Bukovinka

I. Overovateľ: Ján Gažo

II. Overovateľ: Renáta Spodniaková

