Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva Bukovce konaného dňa 04.03.2022.

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
Kontrola plnenia uznesení z minulého zastupiteľstva – uznesenia boli 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, Majurník Róbert a Burák Cyril.
K bodu č. 5 :
V tomto bode starosta obce predniesom informáciu o podaných žiadostiach :
Žiadosť podal Futbalový klub Bukovce o dotáciu na jarnú časť sezóny 2021/2022 –
doložená ku zápisnici.
Žiadosť – Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci
Bukovce – doložená ku zápisnici.
Ďalej bola podaná obcou žiadosť o dotáciu na Veľvyslanectvo Ruskej federácie SR –
dokončenie oplotenia cintorína – doložená ku zápisnici.
Obec podala žiadosť na Prešovský samosprávny kraj podľa VZM PSK č. 78/2019 na
rekonštrukciu šatní FK Bukovce – doložená ku zápisnici.
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Zníženie energetickej
náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce – doložená ku zápisnici.

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na rekonštrukciu MŠ Bukovce –
doložená ku zápisnici rámci podpory najmenej rozvinutých okresov.
Žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci programu „EURÁ z EURA“ – dobudovanie
amatérskej futbalovej infraštruktúry.
K bodu č. 6
Timea Gojdičová podala opätovne žiadosť o odpredaj parcely č. 88/36 o výmere
1620 m2 žiadosť je doložená ku zápisnici, poslanci po predchádzajúcom schválení
zámeru odpredaja jednohlasne schválili odpredaj pozemku po 0,60 € za meter
štvorcový. 1620 m2 x 0,60 = 972,00 €.
K bodu č.7:
Starosta obce podal informáciu o výstavbe bytovej jednotky – čaká sa na dokončenie
zmeny Územného plánu obce Bukovce a potom budeme pokračovať v žiadosti .
K bodu č. 8:
V diskusii poslanci diskutovali o podaných žiadostiach, ktoré podala obec na získanie
dotácie, ďalej diskutovali aj o likvidácii odpadu z čiernych skládok.
Poslanec Ing. Alexander Palička navrhol osadiť kontajnery 3 kusy , aby občania obce
ich mohli využiť na jarné upratovanie a zabezpečiť auto na ich odvoz na skládku
komunálneho odpadu.
Ďalej poslanci diskutovali o momentálnej situácii na Ukrajine, požiadali starostu obce
aby obec prispela k humanitárnej zbierke pre Ukrajinu čo sa týka finančného
príspevku, alebo zakúpením tovaru.
K bodu č. 9 :
V tomto bode predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol
jednohlasne schválený.
K bodu č. 10:
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

___________

