Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke,
konané dňa 22.02.2012
I.
Počet poslancov :
Prítomní :
Juraj Badinka – starosta obce
Renáta Spodniaková – zástupkyňa starostu
Jozef Gondáš – poslanec
Zuzana Budáčová – poslankyňa

Ostatní prítomní:
Marcela Matúšková – zapisovateľka – pracovníčka OcÚ
Bc. Miroslav Barančík
Bc. Radoslava Cibuľová
Mgr. Marek Cibuľa

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa z uznesenia
4. Schválenie čerpania rozpočtu za 4 štvrťrok 2011 a záverečného účtu obce
5. Zrušenie členstva v Mikroregióne Medveš
6. Schválenie príspevkov pre žiadateľov o finančný príspevok
7. Informácia o projekte z úradu práce na podporu zamestnanosti
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, starosta predložil
k schváleniu program rokovania, ktorý bo doplnený o dva body: schváliť vyradenie
zaniknutej firmy FILAGRO s.r.o. z evidencie daňovníkov, schváliť oslobodenie od platenia
miestnych daní a poplatkov Júliusa Matúšku z dôvodu jeho duševnej choroby.
Poslanci program jednomyseľne schválili.

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

3/ Správu z uznesenia č. 6/2011 obecného zastupiteľstva prečítala Marcela Matúšková
zapisovateľka.
4/ Záverečný účet obce bol pripravený pre poslancov k nahliadnutiu a je prílohou zápisnice.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce prečítala zapisovateľka Marcela
Matúšková. Pani kontrolórka sa ospravedlnila že sa nemôže zúčastniť zastupiteľstva pre
nemoc. Čerpanie rozpočtu za rok 2011 bolo vytlačené pre poslancov k nahliadnutiu, ktoré je
tiež prílohou zápisnice. Prítomný poslanci čerpanie rozpočtu ako aj záverečný účet obce za
rok 2011 schválili bez výhrad.
Zapisovateľka Marcela Matúšková prečítala, správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
za rok 2011 Ing. Gabriely Fábiánovej aj plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012.
5/ Pán starosta predniesol poslancom návrh na zrušenie členstva v Mikroregióne Medveš. Na
zasadnutia Mikroregiónu Medveš je ďaleko cestovať a treba platiť ročný členský príspevok
112,00 €. Obec je členom Mikroregiónu Obručná, ktorý je k nám bližšie. Z týchto dôvodov
by sme chceli vystúpiť z členstva v Mikroregióne Medveš.
6/ Pani Helena Krahulcová požiadala pána starostu o finančný príspevok pre Klub dôchodcov
v Radzovciach, ktorý organizoval zájazd na vystúpenie Popoluška na ľade vo Zvolene.
Príspevok by sa poskytol dôchodcom s trvalým pobytom v Šiatorskej Bukovinke, ktorí sa
zúčastnili zájazdu.
Rodičia detí s trvalým pobytom v Šiatorskej Bukovinke, ktoré navštevujú Školský klub
detí a Materskú školu v Radzovciach požiadali o finančný príspevok. Poplatky sa im zvýšili
a to v ŠKD na 7,00 € a MŠ na 8,00 € mesačne. Prítomný poslanci im schválili navrhovanú
čiastku a to ŠKD 5,00 € a MŠ 4,00 € mesačne od začiatku kalendárneho roka 2012.
A Klub Lučenec ktorý je neziskovou organizáciou, dobrovoľné združenie abstinujúcich
alkoholikov. Tento klub požiadal našu obec o sponzorský príspevok. Organizujú slávnostné
stretnutie členov pri príležitosti 30 ročnej existencie tohto klubu. Poslanci im schválili
príspevok 10,00 €.
7/ Ďalším bodom programu je zrušenie už neexistujúcej firmy Filagro s.r.o., ktorú máme
v databáze daňovníkov a ich pohľadávky sú nevymožiteľné. Poslanci súhlasili zo zrušením
tohto daňovníka.
8/ Pán Július Matúška je duševne chorý človek, ktorý je tiež v databáze daňovníkov a jeho
pohľadávky sú nevymožiteľné. Z tohto dôvodu poslanci schválili pre neho oslobodenie od
platenia miestnych daní a poplatkov.

7/ Diskusia: - pán starosta informoval prítomných poslancov o upozornení z polície na
dopravné značenie obecných ciest z výjazdom na hlavnú cestu. Na týchto
bočných cestách chýbajú dopravné značky daj prednosť v jazde, ktoré bude
musieť obec osadiť,
- pani Spodniaková požiadal obec o byt v bývalej policajnej budove ktorý by si

chcela zobrať do prenájmu jej dcéra Soňa Spodniaková
- pani Budáčová opätovne požiadala obec o osadenie prístrešku na
zastávke autobusu pri bývalej škole,
- Radka Cibuľová požiadala obec o miesto na umiestnenie
predvolebného plagátu väčších rozmerov,
- Marek Cibuľa podal stručnú informáciu o webovej stránke obce,
ktorú spravuje,
- pán starosta ešte informoval poslancov že do budúcnosti by bolo
dobré prijať VZN obce o chove hospodárskych zvierat, na ktorých
miestach a za akých podmienok ich je možné chovať.....

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

V Šiat. Bukovinke dňa 22 02 2012

Juraj Badinka
Starosta obce Šiatorská Bukovinka

I. Overovateľ: Renáta Spodniaková

II. Overovateľ: Jozef Gondáš

