Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.02.2019
v kancelárií 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. GDPR ochrana osobných údajov-poslanci obce, modernizácia
miestnej územnej samosprávy
5. Stolnotenisový turnaj obce Buclovany
6. Rôzne –Zimná údržba obce, SÚOOBJ
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

1. Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce
Mgr. Michaela Sabolová, ktorá 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 bol ustanovený Matúš Ondusko a overovatelia zápisnice Slavka
Katuščaková a Milan Katuščák
3. Uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva sa priebežne
plnia.
4. Mgr. Michaela Sabolová poslancom obecného zastupiteľstva predložila GDPR
(ochrana osobných údajov) kde po preštudovaní ho poslanci podpísali na znak
Súhlasu. Poslanci obecného zastupiteľstva poskytli svoje mailové adresy združeniu
ZMOS aby sa mohli dostatočne vzdelávať a boli dostatočne informovaný
o modernizácií miestnej územnej samosprávy.

5. Starostka obce Mgr. Michaela Sabolová predložila Návrh na 6. ročník
Stolnotenisového turnaja a s poslanci sa zhodli na 13.04.2019 zo začiatkom
o 15:30 a na podávaní guľášu všetkým zúčastnením zdarma.
6. K bodu Rôzne poslanci a starostka obce prediskutovali zimnú údržbu obecných
komunikácií a chodníkov po obci, kde poslanci sľúbili pomoc pri ich údržbe.
Poslanci prediskutovali aj situáciu ktorá nastala v SÚOOBJ. Ďalej starostka
informovala poslancov o žiadosti ktorú poslala na MF SR na rekonštrukciu
kuchyne kultúrneho domu, o nákupe do inventáru kuchyne, nákupe reproduktora.
Tiež starostka obce predniesla žiadosť VVS o spoluprácu pri informovaní občanov
o pripojení na vodovod.
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
10. Na záver starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí OZ a
následného ho ukončil.
V Buclovanoch, dňa 14.02.2019
zapisovateľ: Matúš Ondusko
overovatelia: Slavka Katuščaková
Milan Katuščák
starostka obce: Mgr. Michaela Sabolová

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

Uznesenie č. 15/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 14.02.2019 v Buclovanoch.

k bodu: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
plnenie uznesení z predchádzajúceho OZ

Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch :

schvaľuje:
-

zapisovateľa Matúš Ondusko
overovatelia Slavka Katuščaková a Milan Katuščák

berie na vedomie
kontrolu uznesení z predchádzajúceho OZ

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: Slavka Katuščaková, Matúš Ondusko, Milan Katuščák, Lukáš Remeta a Ing. Miroslav
Sabol
Za: 5
Neprítomní: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Buclovanoch, dňa 14.02.2019

.................................
Mgr. Michaela Sabolová
starostka obce

Uznesenie č. 16/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 14.02.2019 v Buclovanoch.

k bodu: GDPR a Modernizácia miestnje územnej samosprávy
Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch :

schvaľuje:
- predložený súhlas GDPR
- poskytnutie mailových adries

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: Slavka Katuščaková, Matúš Ondusko, Milan Katuščák, Lukáš Remeta a Ing. Miroslav
Sabol
Za: 5
Neprítomní: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Buclovanoch, dňa 14.02.2019

.................................
Mgr. Michaela Sabolová
starostka obce

Uznesenie č. 17/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 14.02.2019 v Buclovanoch.

k bodu: Stolnotenisový turnaj
Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch :

schvaľuje:
6. ročník Stolnotenisového turnaja ktorý sa koná 13.04.2019 o 15:30 hod v kultúrnom dome
obce Buclovany

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: Slavka Katuščaková, Matúš Ondusko, Milan Katuščák, Lukáš Remeta a Ing. Miroslav
Sabol
Za: 4
Neprítomní: 1
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Buclovanoch, dňa 14.02.2019

.................................
Mgr. Michaela Sabolová
starostka obce

Uznesenie č.18/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 14.02.2019 v Buclovanoch.

k bodu: rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Buclovanoch :

berie na vedomie:
-

zimná údržba obce
SÚOOBJ
VVS žiadosť o spoluprácu
žiadosť o dotáciu od MF SR na rekonštrukciu kuchyne

Hlasovanie poslancov:
Prítomní: Slavka Katuščaková, Matúš Ondusko, Milan Katuščák, Lukáš Remeta a Ing. Miroslav
Sabol
Za: 5
Neprítomní: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Buclovanoch, dňa 14.02.2019

.................................
Mgr. Michaela Sabolová
starostka obce

