
                                                                          Zápisnica  

z rokovania Obecného zastupiteľstva  Bukovce  konaného dňa 11.09.2020. 

 

 

 

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, Cyril Burák. 

 

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 : 

 

Obec dostala dotáciu z Prešovského samosprávneho kraja na rekonštrukciu detského ihriska 

v sume 3 000,00 € + 600,00 € je spolufinancovanie z vlastných zdrojov, ďalej z Ministerstva 

vnútra na dokončenie požiarnej zbrojnice 11 000,00 € + 3 100,00 € spolufinancovanie 

z vlastných zdrojov. 

 

K bodu č. 6 : 

 

V tomto bode starosta obce podal informáciu ohľadom výstavby nájomných bytov – 10 bj. 

 

 

K bodu č. 7 

 

 

V tomto bode predložil starosta obce žiadosť pani Marty Bartkovej o odkúpenie pozemku – 

doložená ku zápisnici, žiadosť bola jednohlasne schválená. 



 

Starosta informoval poslancov o návratnej finančnej výpomoci, ktorá tvorí výpadok 

podielových daní za rok 2020 v dôsledku COVIDU 19, o túto návratnú finančnú  výpomoc je 

potrebné požiadať Ministerstvo financií so splátkou na štyri roky, táto návratná finančná   

výpomoc je bezúročná.   

 

Ďalej starosta obce predložil zmenu Územného plánu obce, po pripomienkovaní poslancami 

bola zmena schválená. 

 

 

 

 K bodu č. 8 : 

 

Poslanec Marek Bartko navrhoval prístrešok pri požiarnej zbrojnici s izolačných panelov. 

 

Poslanec Burak Cyril navrhoval k novopostavenému rodinnému domu Matúša Šlepeckého 

postaviť elektrický stĺp s verejným osvetlením a taktiež je potrebné opraviť most na cintorín. 

 

Hančáková Darina – je potrebné vyčistiť priekopu pri rodinnom dome Heleny Lubčákovej 

a takisto orezať stromy v tejto časti. 

 

Stanislav Bučko – je potrebné vyčistiť , vysekať priekopu pri rodinnom dome č. 124 je tam 

prechod do rieky Chotčanky. 

 

Ing. Alexander Palička upozorniť občanov na pálenie plastov pri rieke. 

 

 

K bodu č. 9 :   

 

 

Predseda návrhovej komisie predložil Návrh na uznesenie, ktorý bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu č. 11: 

 

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapísala:                                                                                     

 

Darina Hančáková 

 

 

                                                                                                Za správnosť: 

 

                                                                                               Jaroslav Palička 

                                                                                                 starosta obce     

 

 

 


