Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke,
konané dňa 13.06.2012
I.
Počet poslancov :
Prítomní :
Juraj Badinka – starosta obce
Renáta Spodniaková – zástupkyňa starostu
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 prvý štvrťrok 2012
5. Vykopanie studne na cintoríne v Šiatoroši
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. Záver
II.
1/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných
poslancov, ako aj ostatných prítomných hostí. Konštatoval, že na zasadnutí všetci poslanci a
zastupiteľstvo je uznášania schopné, predložil k schváleniu program rokovania.
Poslanci program jednomyseľne schválili.

2/ Boli určení overovatelia zápisnice a to : Ján Lupták a Jozef Gondáš
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Marcela Matúšková – pracovníčka obce

3/ Správu z uznesenia č. 2/2012 obecného zastupiteľstva prečítala Marcela Matúšková
zapisovateľka.
4/ Správu o čerpaní rozpočtu za prvý štvrťrok 2012 pripravila k nahliadnutiu prítomným
poslancom Marcela Matúšková a k vytlačenej zostave čerpania výdavkov ako aj k príjmovým
položkám sa mohli vyjadriť. Čerpanie rozpočtu ako aj jeho úpravu poslanci schválili bez
pripomienok.

5/ Ďalším bodom programu bolo priviesť vodu na cintorín v Šiatoroši. Jedným riešením bolo
zviesť vodu samospádom, ale voda sa následkom sucha stratila, preto pán starosta navrhol
vykopanie studne na úžitkovú vodu. Poslanci schválili toto riešenie.

7/ Diskusia:
Starosta obce otvoril diskusiu, na ktorej začiatku sa poďakoval poslancom za pomoc pri
usporiadaní MDD a stretnutia Slovákov na Ratke.
Vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby vzniesli svoje príspevky do diskusie.
- pán starosta informoval poslancov že v tomto roku bude potrebné
spraviť audit na obecnom úrade
- vo dvore bývalej policajnej budovy sa nachádzajú garáže na ktorých
je rozpadnutá strecha a zateká do nich, aby sa predišlo ich úplnému
znehodnoteniu bude potrebná oprava
- pripomienky boli ku káblovke, namiesto stanice KIKA ktorá
nefunguje by mohla byť nejaká iná stanica
- pán starosta informoval o pripravovanej výzve na rozvoj vidieka,
podal by projekt na rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti
Šiatoroš
- pán Barančík upozornil že treba upraviť kocky v rigole nie ďaleko
od neho
- pán starosta informoval poslancov o tom že pri maľovaní kostola
a zatepľovaní sakristie pomáhali nezamestnaní
- ďalšia akcia bude sviatok sv. Petra a Pavla, nebude sa variť guľáš ,
bude stačiť občerstvenie v podobe nápojov
- pán Barančík ešte upozornil na chýbajúce dopravné značky
označujúce daj prednosť v jazde, ktoré už pán starosta mal
pripravené k osadeniu

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

V Šiat. Bukovinke dňa 13.06.2012

Juraj Badinka
Starosta obce Šiatorská Bukovinka

I. Overovateľ: Ján Lupták

II. Overovateľ: Jozef Gondáš

