Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke,
konané dňa 12.09.2012
I.
Počet poslancov :
Prítomní :
Juraj Badinka – starosta obce

Jozef Gondáš – poslanec
Zuzana Budáčová – poslankyňa
Ján Lupták – poslanec
Ján Gažo - poslanec
Ostatní prítomní:
Marcela Matúšková – zapisovateľka – pracovníčka OcÚ
Bc. Miroslav Barančík

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa z uznesenia
4. Správa o čerpaní rozpočtu za druhý štvrťrok 2012
5. Schválenie služobnej cesty do SLOVINSKA
6. Schválenie štartovného na kolkársku ligu vo Fiľakove ročník 2012/2013
7. Určenie jednotlivých pozemkov pre ocenenie majetku obce
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. 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.
Do programu bolo doložené:
- schválenie komisie na prípravu 90 výročia osídlenia obce Šiatorská
Bukovinka
- zakúpenie video kamery z rozpočtu obce
- príspevok pre materskú škôlku v Radzovciach na zakúpenie koberca
do zrekonštruovanej škôlky
Poslanci program jednomyseľne schválili.

2/ Boli určení overovatelia zápisnice a to : Ján Gažo a Zuzana Budáčová
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Marcela Matúšková – pracovníčka obce

3/ Správu z uznesenia č. 3/2012 obecného zastupiteľstva prečítala Marcela Matúšková
zapisovateľka.
4/ Správu o čerpaní rozpočtu za druhý štvrťrok 2012 pripravila k nahliadnutiu prítomným
poslancom Marcela Matúšková k vytlačenej zostave čerpania výdavkov ako aj k príjmovým
položkám sa mohli poslanci vyjadriť. Čerpanie rozpočtu ako aj potrebnú úpravu rozpočtu
poslanci schválili bez pripomienok.
5/ Pán starosta dostal pozvánku z Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka
pre banskobystrický kraj na odbornú exkurziu do Slovinska ktorá sa uskutočnila 2.-5.09.2012.
Podmienkou účasti bolo uhradiť 325,00 €, prítomní poslanci schválili túto služobnú cestu ako
aj uhradenie účastníckeho poplatku z rozpočtu obce.
6/ Začína sa kolkárska liga 2012-2013, vložné bude 180,00 €, prítomní poslanci schválili
príspevok z obci na novú sezónu 90,00 € z rozpočtu obce.
7/ V počítačovom programe majetok nemáme zaznamenané pozemky vo vlastníctve obce,
preto je potrebné stanoviť cenu pozemkov. Prítomní poslanci určili cenu obvyklým spôsobom
v mieste a čase, pre taký a porovnateľný druh nehnuteľnosti podľa jednotlivých: TTP za 1 m2
- 0,0414 €, zastavané plochy a nádvoria za 1m2 - 1,32 €, ostatné plochy okrem stavebných
pozemkov za 1 m2 – 1,32 €. Hodnota bola stanovené podľa hodnoty pôdy pre katastrálne
územie obce Šiatorská Bukovinka, pre ocenenie majetku obce.
8/ Budúci rok bude naša obec oslavovala 90 rokov od jej osídlenia . Pri tejto príležitosti by
sme chceli vyhotoviť publikáciu v ktorej by sa nachádzali historické fotografie s popisom
udalostí zo začiatkov osídľovania Bukovinky prisťahovalcami z Podpoľania až po súčasnosť.
Pokúsime sa získať finančné prostriedky z BBSK na vydanie tejto publikácie a taktiež
oslovíme sponzorov.
Prítomní poslanci poverili kultúrnu komisiu v zložení: predseda Zuzana Budáčová, členovia
Ján Gažo, Anna Gondášová a Marcela Matúšková na dozor pri príprave osláv 90 výročia
osídlenia obce Šiatorská Bukovinka s pričinením všetkých poslancov.
9/ Pán starosta predniesol poslancom požiadavku na zakúpenie videokamery pre obecný úrad.
10/ Pani riaditeľka ZŠ s MŠ v Radzovciach, požiadala tunajší úrad o zakúpenie koberca do
novo opravenej materskej škôlky ktorú navštevujú aj deti zo Šiatorskej Bukovinky.
Prítomní poslanci schválili sumu na zakúpenie koberca od 150,00 do 200,00€.

7/ Diskusia:

- pán Barančík upozornil na neporiadok za striedačkou na futbalovom
ihrisku
- Jozef Gondáš požiadal osadenie umývadla na futbalovom ihrisku čo
je podmienkou pre fungovanie športového klubu,
- pán Cibuľa upozornil na znečistené rigoly, ktoré neodtekajú a sú na
viacerých miestach poškodené a novo opravená miestna
komunikácia praská na viacerých miestach

-

pán Cibuľa ešte žiadal osloviť príslušné organizácie na odstránenie
neporiadku pri vodnej nádrži
pani Budáčová navrhla zakúpenie prívesného vozíka za auto pre
obec, nakoľko pán starosta používa na prevoz a zvážanie svoj
súkromný prívesný vozík.

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

V Šiat. Bukovinke dňa 12.09.2012

Juraj Badinka
Starosta obce Šiatorská Bukovinka

I. Overovateľ: Ján Gažo

II. Overovateľ: Zuzana Budáčová

