
                                                                 Zápisnica  
z  rokovania Obecného zastupiteľstva  Bukovce  konaného dňa 19.11.2021. 

 
 

 
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  
Darina Hančáková a Róbert Majurník.. 
 
 
K bodu č. 4 
 
Za členov návrhovej komisie na návrh starostu obce boli verejným hlasovaním 
schválení poslanci: Ing. Alexander Palička,  Peter Galajda a Burák Cyril. 
 
   
K bodu č.5 : 
 
V tomto bode starosta obce predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra k 
návrhu rozpočtu na rok 2022 a výhľadový rozpočet na roky 2023, 2024. 
 
K bodu č. 6 
 
Starosta obce v tomto bode predniesol na schválenie návrh rozpočtu na rok 2022 . 
Po diskusii poslanci Návrh rozpočtu na rok 2022 jednohlasne schválili. 
 
 
 
K bodu č. 7 : 
 
Poslancom bolo predložené Všeobecné záväzné nariadenie  o poplatku v MŚ a ŠKD. 
Po diskusii poslanci toto Všeobecné záväzné nariadenie jednohlasne schválili – 
doložené ku zápisnici. 



 
K bodu č. 8 :  
 
Starosta obce informoval poslancov o zmene Územného plánu obce. Zmena 
Územného plánu obce je už pred dokončením, bude dokončená do konca tohto roka. 
 
K bodu č. 9 : 
 
V tomto bode starosta obce informoval poslancov o projekte Oddychovej zóny pri 
prameni, ktorá je už pred dokončením a projekte Obecného domu – zaplatení 
stavebného dozoru, externého manažmentu, vyhotovenie energetického auditu 
a vyhotovenie verejného obstarávania. 
 
   
K bodu č. 10: 
 
Starosta obce informoval poslancov o osadení verejného osvetlenia. Verejné 
osvetlenie pri stavbe Tomáša Cimbalu je už osadené.  
 
 
K bodu č. 11 : 
  
 
V tomto bode najprv vystúpil starosta, ktorý predložil dve žiadosti, jednu podal 
Homza Jaroslav č.d. 20 na dôrazné upozornenie susedy Nadeždy Janočkovej na 
susedské spolunažívanie – žiadosť doložená ku zápisnici.  
 
Návrh na odkúpenie pozemku Timea Gojdičová – parcela č. 88/36 o výmere 1620 
m2 bola prejednaná. Žiadosť doložená ku zápisnici. Poslanci odpredaj zamietli s tým, 
že keď bude postavený rodinný dom až potom sa bude prejednávať  odpredaj.   
 
Starosta obce navrhol poslancom odmeny za rok 2021 vo výške 300,00 € v čistom, 
poslanci túto odmenu jednohlasne schválili. Poslanci navrhli a schválili pre starostu 
navýšenie osobného hodnotenia o 30 percent po dobu troch mesiacov, ďalej navrhli 
odmenu aj pre pracovníkov obecného úradu po 300,00 € v čistom. 
 
Poslanec Marek Bartko požiadal starostu obce aby dôrazne upozornil občanov obce 
na voľné pobehovanie psov po obci. Ďalej má podozrenie,  na založenie čiernej 
skládky v katastri obce Bukovce v hornej časti obce popri rieke Chotčianka. 
 
Poslanci navrhli zakúpiť darčeky pre občanov obce na Vianoce v hodnote 20,00 € na 
každú rodinu. 
 
Taktiež je potrebné zakúpiť dva darčekové koše pri dožití jubilea 90 rokov – 
Gojdičová Mária  Bukovce 11 a Šotik Ján st. Bukovce 51. 
 
 

Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „  Zníženie energetickej náročnosti 
budovy obecného domu v Obci Bukovce " realizovaného v rámci výzvy  OPKZP-PO4-



SC431-2021-68 , ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a 
platným programom rozvoja obce 

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške 33 233,69 EURZzabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu obce 

 
 
 
K bodu č. 12 : 
 
V tomto bode požiadal starosta obce predsedu návrhovej komisie p. Alexandra 
Paličku o predloženie Návrhu na uznesenie, ktorý bol po prečítaní jednohlasne 
schválený. 
 
 
K bodu č. 13: 
 
V závere starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Zapísala:                                                                                     
 
Vachaľová Mária 
 
 
 
 
 
                                                                                                Za správnosť: 
 
                                                                                               Jaroslav Palička 
                                                                                                 starosta obce     
 
 
 
     
Overovatelia zápisnice:  
 
Darina Hančáková                                                                   ________________ 
 
Róbert Majurnik                                                                       _________________ 
 
 
 
 


