Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.07.2018
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. Individuálna výročná správa Obce Buclovany za rok 2017
5. Záverečný účet Obce Buclovany a rozpočtové hospodárenie za rok
2017, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu
za rok 2017.
6. Návrh na počet poslancov obce Buclovany na nové volebné
obdobie r. 2019-2022.
7. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Buclovany
na nové volebné obdobie r. 2019-2022
8. Rôzne – Nohejbalový turnaj, rekonštrukcia obecného úradu,
MAS,...
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. 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 Mgr. Michaela Sabolová a overovatelia zápisnice
Matúš Ondusko a Miroslav Kucharik.
3. Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva sa priebežne
plnia.

4. Ing. Miroslav Sabol poslancom obecného zastupiteľstva predložil Individuálnu
výročná správa Obce Buclovany za rok 2017. Poslanci po hlbšom preštudovaní ju
schválili bez výhrad.
5. Starosta obce Ing. Miroslav Sabol k bodu Záverečný účet Obce Buclovany a
rozpočtové hospodárenie za rok 2017, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
Záverečného účtu za rok 2017. Poslanci OZ schválili predložené materiály bez
výhrad.
6.

K bodu Návrh na počet poslancov obce Buclovany na nové volebné obdobie r.
2019-2022. Po preštudovaní zákona sa poslanci jednohlasne zhodli na počte 5
poslancov.

7. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Buclovany na nové
volebné obdobie r. 2019-2022. V zmysle § 11 ods. 4 písm. i. zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov je OZ vyhradené určiť
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie
starostu. S prihliadnutím na uvedené dal starosta návrh výkonu úväzku 70%.
Poslanci plne súhlasili z navrhnutým úväzkom.
8. Starosta obce a OZ prebrali rekonštrukciu obecného úradu a následne aj vonkajšie
úpravy pozemku pred vstupom do KSB obce Buclovany. Tiež na dohodli na
krokoch práce ohľadom verejnej zelene, čistenie potokov v obci. Starosta obce
Ing. Miroslav Sabol informoval o možnostiach ktoré ponúka MAS Sekčov Topľa.
Na základe písomnej žiadosti ktorá bola osobne predaná starostovi obce od pána
Slavomíra Paľu o prejednanie žiadosti na vydanie súpisného čísla pre stavbu sýpka
na parcele CKN č. 201. Poslanci prebrali možnosti ohľadne žiadosti pána Paľu
a berú na vedomie.
9.

Diskusia. Do diskusie sa zapojili všetci poslanci - diskutovali o programe a
problémoch všetci zúčastnení poslanci, a dospeli k vzájomnej prediskutovanej
dohode so starostom obce.

10. Za uznesenia hlasovali všetci prítomný poslanci
11. Na záver starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ a
následného ho ukončil.
V Buclovanoch, dňa 25.07.2018
zapisovateľ: Mgr. Michaela Sabolová

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

overovatelia: Matúš Ondusko

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

Miroslav Kucharik
starosta obce: Ing. Miroslav Sabol

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

Uznesenie č. 92/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 25.7.2018 v Buclovanoch.

k bodu: určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch:
Schvaľuje:
zapisovateľ

Mgr. Michaela Sabolová

overovatelia Matúš Ondusko
Miroslav Kucharik

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 25.7.2018

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

Uznesenie č. 93/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 25.7.2018 v Buclovanoch.
k bodu:
 Individuálna výročná správa Obce Buclovany za rok 2017
 Záverečný účet Obce Buclovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch:
schvaľuje:
 Individuálna výročná správa Obce Buclovany za rok 2017
 Záverečný účet Obce Buclovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
berie na vedomie:
•

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 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 25.7.2018

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

Uznesenie č. 94/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 25.7.2018 v Buclovanoch.

k bodu: Návrh na počet poslancov obce Buclovany na nové volebné obdobie r. 2019-2022.
Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch:

schvaľuje:
Obecné zastupiteľstvo Obce Buclovany v súlade § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení. n. p. schvaľuje počet poslancov Obce Buclovany v novom
volebnom období r. 2019-2022 – 5 (päť) poslancov
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 25.7.2018

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

Uznesenie č. 95/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 25.7.2018 v Buclovanoch.

k bodu: Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Buclovany na nové
volebné obdobie r. 2019-2022
Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch:

schvaľuje
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov je OZ vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.
S prihliadnutím na uvedené dal starosta návrh na úväzok 70%(sedemdesiat percent).
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 25.7.2018

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

Uznesenie č. 96/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 25.7.2018 v Buclovanoch.

k bodu: rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch:
schvaľuje



Nohejbalový turnaj dňa 28.7.2018 o 14:00 hod.





Rekonštrukciu KSB
informácie MAS Sekčov Topľa
žiadosť p. Slavomíra Paľu žiadosť o prejednanie žiadosti na vydanie
súpisného čísla pre stavbu sýpka na parcele CKN č. 201

berie na vedomie

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 25.7.2018

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

