Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke,
konané dňa 28.02.2013
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
Ing. Gabriela Fábiánová – hlavná kontrolórka
Marta Veselková
Ján Ľupták
Ondrej Cibuľa
Mgr.art. Radoslava Cibuľová

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa z uznesenia
4. Správa o čerpaní rozpočtu za štvrtý štvrťrok 2012
5. Schválenie VZN o miestnych daniach
6. Schválenie záverečného účtu za rok 2012
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. 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.
Program bol doplnený o bod informácia o príprave osláv k 90 výročiu osídlenia obce.
Poslanci program jednomyseľne schválili.

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

3/ Správu z uznesenia minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítala Marcela
Matúšková.
4/ Správu o čerpaní rozpočtu pripravila a okomentovala Marcela Matúšková. K čerpaniu
rozpočtu ako aj k úprave za štvrtý štvrťrok 2012 sa mohli prítomní poslanci vyjadriť. Poslanci
nemali pripomienky k čerpaniu rozpočtu a schválili potrebné úpravy rozpočtu
bez
pripomienok.
5/ Záverečný účet obce bol pripravený a prítomní poslanci si ho mohli prezrieť. Pani
kontrolórka navrhla poslancom záverečný účet obce ako aj celoročné hospodárenie obce
schváliť bez výhrad. Prebytok rozpočtového hospodárenia navrhla pani kontrolórka rozdeliť
400,00 € do rezervného fondu a do mimorozpočtového fondu 3529,24 €.
6/ Prehodnotenie ponechania hasičskej Ávie predniesol pán starosta. Stojí v garáži a je
nepotrebná, navrhol predať ÁVIU a za peniaze kúpiť kvalitné čerpadlo. Hasičské družstvo
v našej obci sa nedá založiť.
8/ K doplnenému bodu príprava osláv 90 výročia osídlenia obce, prítomní poslanci s hosťami
sa zhodli na termíne 10. augusta 2013. Na oslavy by boli pozvaní všetci obyvatelia obce,
ďalej obyvatelia ktorí sa z našej obce odsťahovali, ale stále s radosťou spomínajú na
Bukovinku a Šiatoroš. Uvažuje sa o pozvaní aspoň troch súborov z Hriňovej, Šoltýsky
a Detvy. Počnúc dnešným zastupiteľstvom sa bude organizačný výbor osláv pravidelne
schádzať a organizovať túto prípravu.
7/ Prítomná pani kontrolórka prečítala správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 a plán
kontrolnej činnosti na rok 2013.
10/ Diskusia:

- pán starosta povedal k téme financovanie Centier voľného času,
obec je povinná financovať centrá na území svojej obce. Ak Centrá
voľného času nemá na území obce nemá povinnosť ich financovať.
- ďalej pán starosta informoval o nutnosti výmeny dverí a okien na
klubovni v kultúrnom dome, nakoľko sú tam cvičiace stroje
- pán starosta informoval poslancov o zlom stave garáží vo dvore
bývalej policajnej budovy

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

V Šiat. Bukovinke dňa 28.02.2013

Juraj Badinka
Starosta obce Šiatorská Bukovinka

I. Overovateľ: Ján Gažo

II. Overovateľ: Jozef Gondáš

