Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 07. 05. 2015 na obecnom úrade
v Buclovanoch.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (doložená k zápisnici).
Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
4. Informácie o konferencií ZMOS- voľba predsedov ZMOS
5. Voľba hlavného kontrolóra obce- otváranie obálok prihlásených
6. Rôzne- DCOM dátové centrum miest a obcí
PHSR plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Hospodárenie obce,.....
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
1. Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Miroslav
Sabol, ktorý všetkých prítomných privítal. Úvodom skonštatoval, že nakoľko sa
jedná o zasadnutie OZ, bude sa postupovať podľa metodického návodu MV SR
z 20. októbra 2014.
2. Za zapisovateľa bola ustanovená Michaela Sabolová a overovatelia zápisnice
Matúš Ondusko a Milan Katuščák.
3. Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva sa priebežne
plnia.
4. Starosta obce Ing. Sabol poslancov Obecného zastupiteľstva informoval
o konferencii ZMOS ktorá sa konala v dňoch 28. a 29. Apríla v Bratislavskej
Inchebe. Bol to snem, ktorý sa konal po komunálnych voľbách a v súlade so
stanovami ZMOS . Bol to snem, na ktorom sa volili nový predsedovia ZMOS,
zaoberali sa ekonomickou, sociálnou oblasťou a priblížili legislatívne procesy
k minuloročným zákonom. Poslancov OZ starosta obce oboznámil s oficiálnymi
výsledkami.
5. Starosta obce a OZ schválili výberové konanie dňa 28.02.2015 a dohodli sa na
podmienkach na výber hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór sa vyberá podľa
podmienok zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a podmienok. Na post hlavného kontrolóra obce Buclovany sa prihlásili dvaja

kandidáti. Po otvorení obálok, si každý poslanec OZ preštudoval podklady ktoré
boli povinnou prílohou. Po tajnom hlasovaní Obecné zastupiteľstvo za hlavného
kontrolóra obce zvolili pani Miladu Guľovú , ktorá získala nadpolovičný počet
hlasov.
6. Rôzne. Starosta obce informoval OZ o projekte DCOM kde ich informoval a ciele
projektu a prínos pre obec. OZ informoval o PHSR a o vypracovaní nového ktorý
bude platiť 2015-2021. Ďalej OZ bolo informované o hospodárení obce
Buclovany. Poslanci prediskutovali aj návrh na Multifunkčné ihrisko , kde sa
dohodli na ďalšom postupe. Starosta obce oboznámil poslancov aj o Miestnej
akčnej skupine. Starosta obce oznámil výsledok žiadosti ktorá bolo odoslaná
Povodiu Bodrogu o čistení miestneho koryta a následnej obhliadky. Starosta obce
požiadal poslancov o pomoc pri čistení miestnej vodnej nádrže a miestneho
cintorína. Poslanci OZ sa dohodli na osvetlení betónového ihriska a pristavením
grilu k altánku pri ihrisku. Starosta obce a OZ sa zhodli pri kúpe malotraktorovej
kosačky ktorú následne odsúhlasili.
7. Diskusia. Do diskusie sa zapojili všetci poslanci - diskutovali o programe a
problémoch všetci zúčastnení poslanci, a dospeli k vzájomnej prediskutovanej
dohode so starostom obce.
8. Za uznesenia hlasovali všetci prítomný poslanci
9. Na záver starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí
a následného ho ukončil.

V Buclovanoch, dňa 07. 05. 2015
zapisovateľ: Michaela Sabolová
overovatelia: Milan Katuščák
Matúš Ondusko

starosta obce: Ing. Miroslav Sabol

.......................................
.......................................
.......................................

.......................................

OZ

Uznesenie č. 14/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 07. 05. 2015 v Buclovanoch.

Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch :
schvaľuje:
za zapisovateľa Michaelu Sabolovú
overovateľov zápisnice Matúš Ondusko a Milan Katuščák
berie na vedomie
- Plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
- Informácie o konaní konferencie ZMOS, projekt DCOM a PHSR

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: Lukáš Remeta, Matúš Ondusko, Milan Katuščák, Slavka Katuščaková, Miroslav
Kucharik
Za: 5
Neprítomní: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Buclovanoch, dňa 07.05.2015

.................................
Ing. Miroslav Sabol
starosta obce

Uznesenie č. 15/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 07.05.2015 v Buclovanoch.

k bodu: Voľba hlavného kontrolóra obce- otváranie obálok prihlásených

Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch:
schvaľuje
za Hlavného kontrolóra obce Buclovany pani Miladu Guľovú

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: Lukáš Remeta, Matúš Ondusko, Milan Katuščák, Slavka Katuščaková, Miroslav
Kucharik
Za: 5
Neprítomní: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Buclovanoch, dňa 07.05.2015

.................................
Ing. Miroslav Sabol
starosta obce

Uznesenie č. 16/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 07.05.2015 v Buclovanoch.

k bodu:

Zakúpenie malotraktorovej kosačky

Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch:
Schvaľuje
Zakúpenie malotraktorovej kosačky

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: Lukáš Remeta, Matúš Ondusko, Milan Katuščák, Slavka Katuščaková, Miroslav
Kucharik
Za: 5
Neprítomní: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Buclovanoch, dňa 07.05.2015

.................................
Ing. Miroslav Sabol
starosta obce

