
                                                      

 

 Z á p i s n i c a 

 

 
 zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17. 02. 2017   v zasadačke obecného 

úradu v Buclovanoch. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (doložená k zápisnici).  

 

Program zasadnutia: 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice    

3. Kontrola  plnenia  uznesení z predchádzajúceho OZ 

4. Správa o FK k 31.12.2016, Správa o kontrolnej činnosti obce za 

rok 2016, Dôvodová správa HK ku kontrolnej činnosti obce za 

rok 2016  

 

5. Vodovod obce Buclovany III. stavba ,  

6. Rôzne –Rekonštrukcia vestibulu KSB a chodby, plán prác na 

rok 2017, jarná brigáda, Stolnotenisový turnaj obce Buclovany, 

dotácie (individuálne potreby obce), atď. 

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 Matúš Ondusko a overovatelia zápisnice Lukáš 

Remeta a Miroslav Kucharik. 

 

 

3. Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva sa priebežne 

plnia. 

 

4. Starosta obce Ing. Sabol poslancov Obecného zastupiteľstva informoval  

predniesol Správu o FK k 31. 12. 2016, Správu o kontrolnej činnosti obce za rok 



                                                      

2016 a Dôvodovú správu HK ku kontrolnej činnosti obce za rok 2016. Po 

preštudovaní OZ berú na vedomie predložené správy. 

 

5. Zastupiteľstvu bol predložený návrh  Zámeru previesť majetok kupujúcemu VVS, 

a.s. Košice v rozsahu častí stavby realizovaných zo zdrojov obce Buclovany . 

Celková dĺžka kupovanej vodovodnej siete je 3.243,89 m v zmysle porelizačného 

zamerania stavby. Po kompletnom preštudovaní OZ prijalo návrh Zámeru 

previesť majetok kupujúcemu. 

Starosta obce Ing. Sabol OZ predniesol aj návrh zmluvy o budúcej zmluve na 

pozemky v rámci stavby Sedliská-kanalizácia a ČOV. Predmetom budúcej kúpnej 

zmluvy sú pozemky a objekty stavby  v určenom rozsahu.  

  

6. Rôzne- starosta obce Ing. Miroslav Sabol oboznámil o postupe a ďalších 

nasledujúcich krokov pri podávaní žiadosti o individuálne potreby obce. Obecné 

zastupiteľstvo navrhuje podať žiadosť Hlavný vchod do KSB obce Buclovany 

a úpravy okolia. OZ bolo informované o stave na účtoch a pokladni obecného 

úradu. Starosta predniesol návrh Rekonštrukcie vestibulu KSB a chodby kde 

poslanci tento návrh odobrili. 

Starosta obce  a OZ vytvorili a schválili Plán prác na rok 2017 ktorý tvorí Čistenie 

potoka Koprivnička ktoré spravuje Povodie Bodrogu. Dalším krokom je 

dokončenie autobusovej zastávky pri futbalovom ihrisku, dokončenie 

hospodárskej budovy pri evan. kostole podbitia presahu strechy a postaviť 

zábranu na futbalovom ihrisku. Medzi plán na rok 2017 je zahrnuté aj udržiavanie 

zelene v obci Buclovany, čistenie hospodárského dvora a zvolanie jarnej brigády. 

Medzi hlavný bod bolo zahrnuté aj čistenie Omloša od náletových drevín a oživiť 

ho. 

OZ sa dohodlo na organizovaní Stolnotenisového turnaja dňa 25.03.217 zo 

začiatkom o 15:30 hod. v KSB obe Buclovany. 

  

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  OZ  

a následného ho ukončil.   

 

V Buclovanoch, dňa 17. 02. 2017 

 

 

zapisovateľ:   Matúš Ondusko                                                                ....................................... 

   

overovatelia: Lukáš Remeta                                                                   ....................................... 

           

                   Miroslav Kucharik                                                              ....................................... 

         

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

 

 

 



                                                      

 

                                                            Uznesenie č. 56/2017 

                                                zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

                                         ktoré sa konalo dňa 17. 02. 2017 v Buclovanoch.  

 

   

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  v  Buclovanoch :   

 

Schvaľuje 

 

- zapisovateľ Matúša Ondusko 

- overovatelia Lukáš Remeta a Miroslav Kucharik 

 

 

berie na vedomie 

 

- Plnenie uznesenia z predchádzajúceho  zasadnutia OZ 

- Správu o FK k 31. 12. 2016 

- Správu o kontrolnej činnosti obce za rok 2016 

- Dôvodovú správu HK ku kontrolnej činnosti obce za rok 2016 

                         

                        

 

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  17. 02. 2017                                                Ing. Miroslav Sabol 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

 

                                            Uznesenie č. 57/2017 
                                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

                               ktoré sa konalo dňa 17. 02. 2017 v Buclovanoch.  

 

   

 

k bodu: Vodovod obce Buclovany III: stavba 
 

Obecné zastupiteľstvo  v  Buclovanoch:   

 

 Schvaľuje: 

 

 

- ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – VVS, a.s. Košice, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov a to: 

 

1.1 Rozsah časti stavby zrealizovaný zo zdrojov obce Buclovany 

Prívodné potrubie  PVC DN 110    v dĺžke 1.226,90 m 

   (z VDJ Abrahámovce po VDJ Buclovany) 

 Zásobné vodovodné potrubie PVC DN     v dĺžke    623,05 m 

- armatúrna šachta   

 Vodojem 150 m3 + budova manipulačnej komory 

 Odpad z VDJ  PVC DN 150  v dĺžke  46,36 m   

 Elektrická NN prípojka k VDJ Buclovany  v dĺžke 635,25 m 

Rozvodné vodovodné potrubia obce Buclovany  v dĺžke 1.307,94 m 

- vetva „1“  PVC DN 110   (z cel. dĺžky 651,83 m) v dĺžke     633,83 m 

- vetva „1-1“ PVC DN 110      v dĺžke     295,05 m 

- vetva „1-2“ PVC DN 110     v dĺžke       79,68 m 

- vetva „2“  PVC DN 110   (z cel. dĺžky 268,88 m) v dĺžke     200,88 m 

- vetva „2-1“ PVC DN 110     v dĺžke       98,50 m 

Vodovod zrealizovaný zo zdrojov obce    o dĺžke  3.157,89 m 

 

1.2  Rozsahom kúpy je 95 % majetkový podiel obce zrealizovaný v zmysle dotácie     

      z EF  v roku 2008 (Zmluva o združení finančných prostriedkov č. 628/169/2005/IÚ zo  

      dňa 22.7.2005) na nasledovnom objekte: 

      Rozvodné vodovodné potrubia obce Buclovany   

- vetva „1“ PVC DN 110   (z cel. dĺžky 651,83 m) v dĺžke       18,00 m 

- vetva „2“ PVC DN 110   (z cel. dĺžky 268,88 m) v dĺžke       68,00 m   

Vodovod vybudovaný z dotácie z EF  s p o l u :  v  dĺžke     86,00 m 

 

 Celková dĺžka kupovanej vodovodnej siete je 3.243,89 m, dĺžky sú v zmysle 

porealizačného zamerania stavby. 

 

 

 

Odpredaj verejného vodovodu do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s. IČO 36570460, so sídlom Komenského 50,  042 48 Košice za kúpnu cenu    1,03 € z 



                                                      

dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami 

hospodárenia s majetkom obce Buclovany. 

 

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  17. 02. 2017                                                                Ing. Miroslav Sabol 

                                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

 

 

 

                                             Uznesenie č. 58/2017 
                                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

                               ktoré sa konalo dňa 17. 02. 2017 v Buclovanoch.  

 

   

 

k bodu:    Vodovod obce Buclovany III.Stavba 

 

 

Obecné zastupiteľstvo  v  Buclovanoch:   

 

 Schvaľuje  

                             

- Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky v rámci stavby „Sedliská – kanalizácia a 

ČOV“ podľa § 289 a následne Obchodného zákonníka medzi budúcim predávajúcim: Obcou 

......................... a budúcim kupujúcim: Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 

Košice, v hodnote 1,- € 

 Predmetom budúcej kúpy sú pozemky a objekty neskolaudovanej stavby v nasledovnom 

rozsahu: 

a) areál Vodojemu - pozemok 

Prevádzková budova Vodojemu, v areáli VDJ – nemá pridelené súpisné číslo  

parcela č. KN-C 240/3, o výmere 750 m2, Orná pôda 

parcela č. KN-E 672, o výmere 3272 m2, Orná pôda 

b) prístupová cesta k VDJ  

parcela č. KN-C 240/2 o výmere 159 m2, zastavané plochy a nádvoria  

c) armatúrna šachta - pozemok 

parcela č. KN-C 309/3 o výmere 1553, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 190,  

parcela č. KN-C 319/2 o výmere   117, vodné plochy, LV č. 190 

 

Budúci predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí zriadenie vecného bremena „In rem“ v trase 

vedenia nižšie uvedených stavebných objektov po vyhotovení geometrického plánu: 

a) Elektrická NN prípojka k VDJ Buclovany  v dĺžke 635,25 m  

b) Odpad z VDJ  PVC DN 150   v dĺžke  46,36 m   

 

Budúci predávajúci sa zaväzuje, že majetkoprávne vysporiadanie predmetu budúcej kúpnej 

zmluvy uvedeného v Článku I. bod 1. písmeno a), b) a c) a zriadenie vecného bremena 

uvedené v Článku IV. bod 1. písmeno a) a b) tejto zmluvy, zabezpečí v termíne do: 31.7.2017. 

 

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  17. 02. 2017                                                            Ing. Miroslav Sabol 

                                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

                                                 Uznesenie č. 59/2017 
                                               zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

                                        ktoré sa konalo dňa 17. 02. 2017 v Buclovanoch.  

 

   

 

k bodu:  rôzne  

 

 

Obecné zastupiteľstvo  v  Buclovanoch:   

 

 Schvaľuje a berie na vedomie 

 

- rekonštrukciu vestibulu KSB a chodby 

- Plán úloh na rok 2017 

- Podanie žiadosti na individuálne potreby obce 

- Stolnotenisový turnaj obce Buclovany dňa 25.03.2017 zo začiatkom o 15.30 

hod  

       

 

 

 

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  17. 02. 2017                                                                Ing. Miroslav Sabol 

                                                                                                                         starosta obce 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                 

 


