Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke,
konané dňa 25.02.2015
I.
Počet poslancov : 4
Prítomní :
Juraj Badinka – starosta obce
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/ Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
5/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014
6/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2015
7/ Schválenie zrušenia daňových subjektov
8/ Schválenie použitia rezervného fondu na kamerový systém.
9/ Schválenie dotácií pre žiadateľov
10 Diskusia a organizačné veci, rôzne,
11/ Uznesenie,
12/ Záver,
Bod č. 1
II.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Juraj Badinka a privítal všetkých prítomných.
Do programu zasadnutia bol doplnený bod Schválenie pôžičky od Grantprojektu vo výške
144 128,44 € na prefinancovanie Optickej siete.
Bod č. 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Juraj Badinka určil za zapisovateľku Marcelu Matúškovú a za overovateľov zápisnice
Jána Luptáka a Zuzanu Budáčovú
.
Bod č. 3

Správu z uznesenia minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítala Marcela
Matúšková

Bod č. 4
Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Novozvolený poslanec Vladimír Ševčík
zložil do rúk starostu obce Juraja Badinku zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil svojim
podpisom. Zároveň mu bolo odovzdané osvedčenie o zvolení za poslanca obecného
zastupiteľstva.
Bod č. 5
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014. Správu prečítala Marcela
Matúšková a prítomní poslanci ju zobrali na vedomie. Správa je prílohou zápisnice.
Bod č. 6
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2015. Plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky Ing. Gabriely Fábiánovej prečítala Marcela Matúšková. Plán
prítomní poslanci jednohlasne schválili a je prílohou zápisnice.
Bod. č. 7
Schválenie zrušenia daňových subjektov. Návrh na zrušenie sme dali na daňovníka Štefana
Babjaka, ktorý svoju podnikateľskú činnosť v obci ukončil a nezrušil daňové priznanie.
Prítomní poslanci so zrušením súhlasili.
Bod č. 8
Schválenie použitia rezervného fondu na kamerový systém. Kamerový systém v okolitých
obciach sa osvedčil a preto by sme dali nainštalovať aj do našej obce. Suma za kamerový
systém predstavuje sumu 4520,00 €. Poslanci schválili použitie rezervného fondu v sume
4520,00 €.
Bod č. 9
Schválenie dotácií pre žiadateľov. Žiadosti od žiadateľov o finančný príspevok boli doručené
od:
- KRIS – DENT s.r.o. Lučenec na prevádzku zdravotného strediska zubnej ambulancie
v Radzovciach za spotrebu plynu a elektriky vo výške 175,81 €
- VIVAXMED, s.r.o. na úhradu nákladov na energie, spotrebované v zdravotnom stredisku
v ambulancii praktického lekára pre dospelých v Radzovciach vo výške 334,00 €
- TJ SLOVAN Šiatorská Bukovinka na chod združenia vo výške 1960,00 €
- Priška Görčiová na palivové drevo
Prítomní poslanci schválili dotácie subjektom KRIS- DENT, VIVAXMED, TJ SLOVAN.
Neschválili žiadosť pani Prišky Görčiovej na palivové drevo z dôvodu že obec nemá vo
vlastníctve lesné pozemky a palivové drevo musíme kupovať. Obec poskytuje jednorázovú
pomoc len v prípade živelnej pohromy ako sú záplavy, víchrice, požiare a iné.
Bod č. 10
Schválenie pôžičky od Grantprojektu vo výške 144 128,44 € na prefinancovanie Optickej
siete. Pôžička je určená na úhradu faktúry za stavebné práce Výstavba širokopásmového

internetu – Šiatorská Bukovinka. Po preplatení z Pôdohospodárskej platobnej agentúry bude
pôžička vrátená Grantprojektu. Poslanci s pôžičkou súhlasili.
Doplnení bod schválenie úpravy rozpočtu, navýšenie príjmov o pôžičku 144 128,44 €
a potrebná úprava vyrovnanosti rozpočtu.
Bod č. 11
Diskusia:
- pán starosta informoval poslancov o požiarnej Ávii ak sa nepodarí predať za 2500,00
€ tak ju vyradíme
- bude potrebné zakúpiť nové uniformy pre pohrebníkov
- do Domu smútku by bolo dobré do lavíc na sedenie dať poťahy, hlavne v zimnom
období sú drevené lavice chladné
- pani Budáčová dala návrh na záclonky na okná do Kultúrneho domu
- pán Ševčík požiadal o prečistenie koryta potoka od mosta po bývalý štátny majetok
- na záver sa pán starosta poďakoval všetkým ktorí sa akýmkoľvek pričinením postarali
o zdarrný priebeh Fašiangového posedenia.

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

V Šiat. Bukovinke dňa 25.02.2014

Juraj Badinka
Starosta obce Šiatorská Bukovinka

I. Overovateľ: Ján Lupták

II. Overovateľ: Zuzana Budáčová

