Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke,
konané dňa 22.04.2015
I.
Počet poslancov : 5
Prítomní :
Juraj Badinka – starosta obce
Renáta Spodniaková
Vladimír Ševčík - poslanec
Jozef Gondáš - poslanec
Zuzana Budáčová – poslankyňa
Ján Ľupták - 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 platu starostu na rok 2015
5/ Schválenie členstva v združení Tri chotáre
6/ Informácia o národnom projekte DCOM ( Dátové centrum obcí a miest)
7/ Informácia o možnosti čerpania finančných prostriedkov na projekty.
8/ Príprava volejbalového turnaja pod hradom Šomoška 8. mája
9/ Diskusia a organizačné veci, rôzne,
10/ Uznesenie,
11/ Záver,
Bod č. 1
II.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Juraj Badinka a privítal všetkých prítomných.
Doplnenie do programu je informácia ponuky na prestavbu bývalej policajnej budovy na
nájomné byty.
Bod č. 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Juraj Badinka určil za zapisovateľku Marcelu Matúškovú a za overovateľov zápisnice
Jozef Gondáš a Renáta Spodniaková

.

Bod č. 3
Správu z uznesenia minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítala Marcela
Matúšková
Bod č. 4
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2014 bola
v sume 858,00 €. Poslanci schválili plat starostu podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Zz
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona
154/2011 Z.z. a plat sa zvyšuje podľa §4 ods. 2 zákona o 25 %
Výpočet mesačného platu starostu obce:
858,00
priemerná mesačná mzda zamestnanca
v národnom hospod. za predchádzajúci rok

x 1,49
koeficient

+ 25%
zvýšenie

858,00 € x 1,49 = 1278,42
zvýšenie o 25% = 319,60 €
1598,02
Plat starostu je mesačne s účinnosťou od 1.01.2015 1599,00 € plat sa zaokrúhľuje na celé
euro nahor.
Bod č. 5
V združení Tri chotáre budú obce Rdzovce, Čakanovce, Ratka a Šiatorská Bukovinka. Budú
sa dať podávať projekty jeden za Obec Šiatorská Bukovinka a jeden za združenie Tri chotáre
napríklad na prestavbu škôlky alebo na miestne komunikácie. Mohlo by sa požiadať na
opravu cesty na hrad Šomoška, pri Žilíkovcoch prielom Spätná erózia.
Poslanci vstup do členstva schválili.
Bod č. 6
Zámerom projektu je vybudovať špecializované Datacentrum pre obce a mestá, v ktorom
bude sústredená infraštruktúra a softvérové vybavenie potrebné na sprístupnenie
elektronických služieb samosprávy občanom.
Datacentrum bude poskytovať samospráve softvérové riešenia spôsobom „softvér ako služba“
(tiež známy ako Software as a Service - „SaaS“), ktorý umožní zamestnancom obecných
a mestských úradov používať softvérové aplikácie bez potreby inštalácie špecializovaného
softvéru v úradoch. V rámci projektu je plánovaných celkovo 138 služieb pre verejnosť.
Cieľom projektu nie je vytvárať nové informačné systémy obecných úradov (ISO), ale
vybrať osvedčených dodávateľov, ktorí by rozšírili ponuku aplikácií Datacentra. Informačný
systém DCOM bude plne integrovaný s ďalšími modulmi Ústredného portálu verejnej správy
(ÚPVS), registrami a ďalšími Informačnými systémami verejnej správy (ISVS).
Súčasťou DCOM projektu je aj dodávka potrebnej IT techniky pre obecné a mestské úrady
a jej následná údržba a starostlivosť. Obce a mestá tak budú mať k dispozícii komplexný balík
služieb, ktorý pokryje ich potreby a odbremení ich od výraznej časti starostlivosti o IT zdroje.
Výška poplatku za tieto služby bude porovnateľná so súčasnými nákladmi obce na IT zdroje,
pri podstatne vyššej kvantite a kvalite poskytovaných služieb.

Bod. č. 7
Informácia o čerpaní finančných prostriedkov na projekty.
Bývalá policajná budova sa dá prerobiť na nájomné byty nízkeho štandardu. Žiadosť
o odpredaj nehnuteľnosti súpisné číslo 53 na parcele č. 1477 sme dostali od firmy BEST
ESTATE, s. r. o. Lučenec, za účelom výstavby 13 bytov nižšieho štandardu, ktoré budú po
realizácii ponúknuté na základe predkupného práva obci Šiatorská Bukovinka.
Prítomní poslanci zobrali na vedomie ponuku firmy BEST ESTATE, s. r. o. Lučenec.

Bod č. 8
8 mája sa uskutoční pod hradom Šomoška tradičný volejbalový turnaj pri príležitosti osláv
Víťazstva nad fašizmom. O občerstvenie bude postarané a pán starosta poprosil prítomných
poslancov o pomoc pri príprave turnaja.
31. mája sa bude stavať máj o 18.00 hod na Bukovinke
Bod č. 11
Diskusia:
Do diskusie sa nikto neprihlásil preto sa pán starosta poďakoval prítomným poslancom aj
prítomným hosťom a ukončil schôdzu.
V Šiat. Bukovinke dňa 22.04.2014

Juraj Badinka
Starosta obce Šiatorská Bukovinka

I. Overovateľ: Jozef Gondáš

II. Overovateľ: Renáta Spodniaková

