Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke,
konaného dňa 14. 12. 2011.
____________________________________________________________
I.
Počet poslancov :

5

Prítomní :

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

Ostatní prítomní :

Marcela Matúšková - zapisovateľka - pracovníčka OcÚ
Bc. Miroslav Barančík
Bc. Radoslava Cibuľová
Mgr. Marek Cibuľa
Ing. Gabriela Fábiánová

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa z uznesenia
4. Schválenie VZN pre chov a držanie psov
5. Úprava daní a poplatkov na rok 2012
6. Schválenie členstva v Oblastnej organizácii cestovného ruchu
7. Schválenie rozpočtu na rok 2012
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 sú prítomní všetci
poslanci a zastupiteľstvo je uznášania schopné, predložil k schváleniu program rokovania,
ktorý bol doplnený o bod: schválenie prenájmu nebytových priestorov na predaj pyrotechniky
v bývalej budove PZ v dňoch 26.12. - 31.12.2011.
Poslanci program jednomyseľne schválili.

2/

Boli určení overovatelia zápisnice a to: Jozef Gondáš a Zuzana Budáčová
Za zapisovateľku bola určená: Marcela Matúšková - pracovníčka obce.

3/
Správu z uznesenia č. 5/2011 obecného zastupiteľstva prečítala Marcela Matúšková zapisovateľka

4/
VZN obce Šiatorská Bukovinka o chove a držaní psov bolo zverejnené na
pripomienkovanie v tlačenej forme v obchode na Bukovinke a na obecnom úrade v Šiatoroši a
bolo zverejnené aj na webovej stránke obce, kde mohli občania podať pripomienky.
Pripomienky k tomuto VZN boli od poslancov, aby sa vložilo do Čl. 2 bod 1 - Chovať a držať
psa na území obce môže každá právnická a fyzická osoba, ktorá má v obci sídlo alebo trvalý a
vložené aj prechodný pobyt... Ešte Čl. 4 bod 3 - Vstup so psom na vôdzke sa zakazuje:
/vypustilo sa autobusové zastávky, železničné stanice/.

5/
VZN obce č. 1/2009 a Dodatky č. 1 a 2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šiatorská Bukovinka sa mení.
Poslanci navrhli zvýšiť poplatok za odpad na celý kalendárny rok na jedného obyvateľa zo
7,00 € na 8,00 €.
FO - podnikateľ 1 kuka nádoba z 53,00 € na 60,00 € za kalendárny rok.
PO - 1 kuka nádoba z 95,00 € na 100,00 € za kalendárny rok.
Záhradná rekreačná chata - z 10,00 € na 11,00 €.
Daň za psa sa zvyšuje z 3,32 € na 4,00 €.
Daň zo stavieb, daň z pozemkov a všetky ostatné dane a poplatky sa zvyšujú o 10 %.
Poslanci schválili zvýšenie daní a poplatkov Všeobecne záväzným nariadením obce Siatorská
Bukovinka č. l/20l2.

6/
Prvého decembra nadobudol účinnosť zákon o podpore cestovného ruchu. Je to vôbec
prvý zákon, ktorý má systematicky podporovať rozvoj turizmu na území Slovenska. Na
základe jeho ustanovení môžu mestá a obce, podnikatelia a občianske združenia i fyzické
osoby v jednotlivých regiónoch Slovenska vytvárať oblastné organizácie na podporu rozvoja
turizmu, ako hospodárskeho odvetvia, ktoré by mohlo podporiť hospodársky rast a vytvoriť
medzirezortnú podporu. Registráciu týchto inštitúcií eviduje Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja. Ministerstvo dopravy bude registrované oblastné organizácie
podporovať každoročne sumou rovnajúcou sa výške vyzbieraných členských príspevkov.
Dôvodnú správu o vstupe do oblastnej organizácie ,,Turistický Novohrad“ prikladáme v
prílohe k zápisnici .
Poslanci schválili vstup do oblastnej organizácie ,,Turistický Novohrad“.

7/
Rozpočet na rok 2012 bol poslancom predložený v tlačenej forme, ktorá je prílohou
zápisnice. K pripravenému rozpočtu pani kontrolórka Ing. Gabriela Fábiánová vypracovala
stanovisko hlavného kontrolóra. Pri zohľadnení uvedených skutočností odporučila poslancom
rozpočet na rok 2012 podľa predloženého návrhu schváliť.
Príjmy bežného rozpočtu sú 70 068,00 € a výdaje bežného rozpočtu sú 70 068,00 €.

8/
Dňa 8.12.2011 obdržala obec ponuku na prenájom nebytových priestorov v obci
Šiatorská Bukovinka (budova bývalej policajnej stanice) za účelom predaja pyrotechniky.
Ponúkané nájomné vo výške 100 € za dobu 26.12. - 31.12.2011 a vyplatenie spotrebovanej
elektrickej energie. Poslanci túto ponuku schválili.

9/
Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu. Vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby vzniesli svoje
príspevky do diskusie.
-

Renáta Spodniaková navrhla zakúpenie evidenčných známok pre
psov, pre lepšiu evidenciu,
- ďalej navrhla pani Spodniaková predeliť kultúrny dom závesom
na dve časti aby bolo teplejšie, keď sú menšie akcie ako Mikuláš
či cvičenie Zumby...
- v miestnej knižnici bude potrebné zrekonštruovať elektrické
vedenie,
- pán starosta informoval poslancov o možnosti podať žiadosť o
podporu ,,Náš vidiek“, ktorá je financovaná z rezervy
predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej. Žiadosť by sme podali
na výmenu okien na kultúrnom dome v Šiatorskej Bukovinke,
- pani Budáčová podala návrh či by sa nedala podať žiadosť na
rekonštrukciu hradu z Ministerstva kultúry,
- pán starosta sa poďakoval za zorganizovanie Mikuláša pre deti v
Šiatorskej Bukovinke.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil, preto sa pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj
prítomným hosťom a ukončil schôdzu.

V Šiatorskej Bukovinke dňa 14.12.2011

Juraj Badinka
Starosta obce Šiatorská Bukovinka

I. overovateľ : Jozef Gondáš

II. overovateľ : Zuzana Budáčová

