Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva Bukovce konaného dňa 17.11.2020.

Program: Podľa pozvánky
Prítomní : Viď prezenčná listina
K bodu č. 1:
Rokovanie obecného zastupiteľstva, otvoril a viedol starosta obce Jaroslav Palička, ktorý
pred schválením programu privítal na rokovaní všetkých prítomných.
Program rokovania obecného zastupiteľstva predložený starostom obce bol schválený
všetkými prítomnými poslancami.
K bodu č. 2 :
Informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúceho rokovania zastupiteľstva predložil
starosta obce Jaroslav Palička, ktorý konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho rokovania
OZ boli splnene.
K bodu č. 3 :
Za overovateľov zápisnice z rokovania boli predsedajúcim doporučení poslanci Darina
Hančáková, Galajda Peter.
K bodu č. 4
Za členov návrhovej komisie na návrh starostu obce boli verejným hlasovaním schválení
poslanci: Ing Palička Alexander, Bartko Marek, Bučko Stanislav.
K bodu č. 5 :
V tomto bode hlavný kontrolór obce pán Radačovský predniesol stanovisko hlavného
kontrolóra k rozpočtu na rok 2021 – doložený ku zápisnici.
K bodu č. 6 :
Pracovníčka obecného úradu p. Vachaľová Mária oboznámila poslancov obecného
zastupiteľstva s Návrhom rozpočtu na rok 2021 – doložený ku zápisnici.
K bodu č. 7
Starosta obce oboznámil poslancov so Všeobecne záväzným nariadením obce č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Bukovce , kde sa zmenil § 19 odst. 6 – Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm. b/ zákona o odpadoch, na základe ktorej obec
preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad.

K bodu č. 8 :
Starosta obce podal informáciu o podaných žiadostiach na rozvoj obce a okolia.
Bola podaná žiadosť na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o regionálny príspevok –
Vybudovanie altánku a prístrešku nad prameňom, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
– Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách, Nadácia – SLSP –
Nákup smetných košov.
K bodu č. 9 :
V tomto bode starosta informoval poslancov o výstavbe bytovej jednotky.
Začali sa prípravy s výstavbou, ale v prvom rade je potrebné vysporiadať pozemky, Obec
požiada Slovensky pozemkový fond o prevedenie pozemkov na obec, sú tam aj vlastníci,
ktorí sa rozhodli predať obci pozemky, p. Slivková Mária – 307 m2 po 9,00 € = 2 763,00 €
A Murdziková Mária – 614 m2 = 6 140,00 €.
K bodu č. 10:
V diskusii vystúpili poslanci:
Hančáková Darina – keďže v tomto roku kvôli pandémii COVIDU 19 sa nekonali žiadne
obecné akcie, navrhla zakúpiť darčeky pred vianočnými sviatkami do každého domu, poslanci
s jej návrhom súhlasili. Vzhľadom na súčasný stav pandémie zabezpečiť rozvoz darčekov po
domoch na deň 06.12.2020.
Poslanci navrhli starostovi obce po dobu troch mesiacov navýšiť osobné hodnotenie o 30 %
a taktiež pracovníčkam obecného úradu p. Vachaľovej Márii a pani Paličkovej Irene odmenu
za rok 2020 po 250,00 €.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s Mandátnou zmluvou – príprava žiadosti na
výstavbu bytovej jednotky .
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala:
Vachaľová Mária
Za správnosť:
Jaroslav Palička
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Darina Hančáková
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