Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Bukovce konaného dňa 15.09.2022.

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 – viď pozvánka.
K bodu č. 2:
Za členov návrhovej komisie na návrh starostu obce boli verejným hlasovaním schválení poslanci:
Bučko Stanislav, Peter Galajda, Burák Cyril.
K bodu č. 3 :
Za overovateľov zápisnice z rokovania boli predsedajúcim doporučení poslanci Ing. Alexander Palička,
Marek Bartko.
K bodu č. 4 :
V tomto bode starosta obce podal informáciu o schválenej žiadosti – obstaranie techniky pre zber
a triedenie komunálneho odpadu , podanej žiadosti o regionálny príspevok – rekonštrukcia horných
priestorov obecného úradu.
Starosta podal informáciu o výmene pozemkov medzi obcou Bukovce a gréckokatolíckou cirkvou
Bukovce – žiadosť doložená ku zápisnici. Informoval takisto o vyjadrenie SPF o bezodplatnom prevode
pozemku – výstavba bytovej jednotky.
V tomto bode starosta obce navrhol odmeny pre poslancov po 400,00 € v čistom za účasť na obecnom
zastupiteľstve ako aj akciách ktoré pripravila obec poslanec Róbert Majurnik sa nezúčastňoval
pravidelne na zasadnutiach obecného zastupiteľstva ani na akciách stále bol ospravedlnený, bola mu
schválená odmena vo výške 100,00 € v čistom. Pre pracovníčky obecného úradu p. Vachaľovú Máriu
1 000,00 € v čistom odmenu za doterajšiu prácu z dôvodu odchodu do dôchodku, Irenu Paličkou vo
výške 400,00 € v čistom a pre starostu obce navýšiť osobné hodnotenie po dobu troch mesiacov o 20 %
.

K bodu č. 5
V diskusii poslanci diskutovali o nezakladaní čiernych skládok v extraviláne obce, o príprave volieb do
orgánov samosprávy ako aj volieb do VUC.
K bodu č.6

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol jednohlasne schválený.
K bodu č. 7:
V závere starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala:
Vachaľová Mária

Za správnosť:
Jaroslav Palička
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Alexander Palička
Marek Bartko

___________
___________

