Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva Bukovce konaného dňa 23.09.2021.

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
V tomto bode starosta obce predložil kontrolu uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia – skonštatoval, že uznesenia sú splnené.
K bodu č. 3
Za overovateľov zápisnice z rokovania boli predsedajúcim doporučení poslanci Dari
na Hančáková a Stanislav Bučko.
K bodu č. 4
Za členov návrhovej komisie na návrh starostu obce boli verejným hlasovaním
schválení poslanci: Ing. Alexander Palička, Marek Bartko a Peter Galajda.
K bodu č.5 :
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o zmene Územného plánu obce
Bukovcemomentálne prebiehajú administratívne práce ohľadom zmeny, boli poslané výzvy
dotknutým organizáciám a obciam, ktoré posielajú svoje stanoviská. O ďalšom
priebehu zmeny Územného plánu bude starosta informovať priebežne.
K bodu č. 6
Začalo sa s projektom Oddychovej zóny pri prameni. V súčasnom období prebiehajú
práce na tomto projekte, bude vybudovaný altánok, nová konštrukcia na studničke
ako aj okolie oddychovej zóny.

K bodu č. 7 :
Starosta obce informoval poslancov o žiadosti o stanovisko k projektu optickej trasy –
vysvetlil poslancom trasu projektu ktorá je doložená ku zápisnici.
K bodu č. 8 :
Spoločenstvo vlastníkov bytov „Červený smrek“ podalo žiadosť o odpredaj parcely č.
217/1žiadosť je doložená ku zápisnici, poslanci jednohlasne schválili odpredaj pozemku po
0,60 € za meter štvorcový.
K bodu č. 9 :
Na obec Bukovce bola podaná žiadosť pána Tomáša Cimbalu, ohľadom
zabezpečenia osadenia verejného osvetlenia. Poslanci túto žiadosť schválili
jednohlasne, starosta zabezpečí
osadenie verejného osvetlenia po konzultácii s elektrikárom.

K bodu č. 10:
V diskusii najprv vystúpil starosta, ktorý informoval poslancov, že je možnosť
odpredať bubnovú kosačku, ktorá je ešte v dobrom stave. Poslanci sa dohodli, že je
potrebné dať oznam na obecnú nástenku, - cena za bubnovú kosačku 200,00 €.
Poslanci požiadali starostu obce upozorniť občanov na osade na nepálenie odpadu –
sťažujú sa občania ktorí bývajú na priľahlej ulici.
Upozorniť občanov na pobehovanie psov po obci.
Je potrebné vyčistiť všešportové ihrisko od buriny ako aj altánok, ktorý je pri ihrisku.
Poslanec Peter Galajda upozornil na poškodenie plota na cintoríne.
K bodu č. 11 :
Predseda Návrhovej komisie predložil Návrh na uznesenie, ktorý bol poslancami
jednohlasne schválený.

V závere starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala:
Vachaľová Mária

Za správnosť:
Jaroslav Palička
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Darina Hančáková

________________

Stanislav Bučko

_________________

