
Rok 1994 
 
 Rok 1994 bol vyhlásený OSN a pápežom Jánom Pavlom II. za Rok rodiny. 
 

 Samospráva 
 V septembri 1994 sa konala príprava parlamentných volieb, komunálnych volieb a referenda. 
 Obec až do volieb do samosprávy viedol zástupca starostu Jozef Serina. Dňa 18.a 19.11.1994 sa konali 

voľby do samosprávy – za starostu kandidoval Jozef Serina a Igor Vittek. Jozef Serina získal 273 hlasov a Igor 
Vittek 135 hlasov. Starostom obce sa teda stal Jozef Serina, ktorý sa narodil 6.4.1949 v Bukovej. Je ženatý, 
má tri deti. Naposledy pracoval ako elektrikár u Kameňolomov a štrkopieskov, š.p. Bratislava, závod Trstín. 
Pracovníčkami obecného úradu v tomto roku boli Anna Vitteková-samostatný odborný referent, ktorá pri konci 
roka nastúpila na materskú dovolenku a zastupovala ju počas nej Zuzana Detková, a Oľga Hercegová – 
administratívna pracovníčka. 
 Obecné zastupiteľstvo sa skladá z 12-ich poslancov. Za poslancov boli zvolení: 

Ing. Jozef Adamec-238 hlasov; Ľuboš Herceg-198 hlasov; Anna Mušková-176 hlasov; Pavol Detko-171 hlasov; 
Ing. Iveta Černušková-170 hlasov; Pavol Hačo-170 hlasov; Ján Ondruš-169 hlasov; Anna Molnárová-167 

hlasov; Jozef Pavlík-164 hlasov; Jozef Krajčír-162 hlasov; Vladimír Vittek-162 hlasov a Štefan Andelek-160 
hlasov. 
Ďalší kandidáti získali toto poradie: 
Štefan Horváth-155 hlasov; Pavol Dobrovodský-146 hlasov; Miroslav Herceg-144 hlasov; Jozef Herceg-143 

hlasov;, Vojtech Škrabák-120 hl.; Ing. Lýdia Poláková-119 hl.; Zuzana Vitteková-100 hl.; Ing. Rastislav Detko-
99 hl.; Magdaléna Kemková-97 hl.; Milan Jaraba-96 hl.; Ing. Jozef Halenár-93; Jozef Gažo-89 hl.; Ľudmila 
Lipárová-71 hl. a Oliver Vittek-70 hlasov. 
 Stručné životopisy poslancov: 
1. Ing. Jozef ADAMEC – sa narodil 17.1.1944 v Bukovej. Je ženatý a má dve dospelé deti. Je súkromným 

podnikateľom v oblasti chémie. Výrazne pomáha pri akciách v obci, hlavne sponzorsky. 
2. Ľuboš Herceg – sa narodil 29.12.1965 v Smoleniciach. Je slobodný a pracuje ako robotník – šofér na 

miestnom poľnohospodárskom družstve. 
3. Anna Mušková – sa narodila 24.9.1939 v Bukovej. Je vydatá a má dvoch dospelých synov. Je ekonómkou 

na PD Buková. Je aktívna v kultúrnom a spoločenskom živote obce. 
4. Pavol Detko – narodený 26.6.1942 v Bukovej. Je ženatý a spolu s manželkou vychoval dvoch, dnes už 

dospelých synov. Je súkromným podnikateľom – podniká v oblastí vŕtania studní. 

5. Ing. Iveta Černušková – sa narodila 17.2.1968 v Smoleniciach. Je vydatá a má jedného syna.  
Vyštudovala vysokú školu poľnohospodársku. V súčasnosti je na materskej dovolenke. 

6. Pavol Hačo – sa narodil 28.6.1936 v Bukovej. Je na starobnom dôchodku a má dvoch dospelých synov. 
Naposledy pracoval v Kameňolome, š.p. Buková. 

7. Ján Ondruš – narodený 3.6.1948 v Bukovej bol zvolený za zástupcu starostu spomedzi poslancov. Je ženatý 
a má dve deti. Pracuje v a.s. Multichem Senica. 

8. Anna Molnárová – narodená 14.1.1947 v Bukovej. Je vedúcou miestnej pošty v obci. Je vydatá a spolu 
s manželom vychovala troch synov. 

9. Jozef Pavlík sa narodil 19.12.1941 v Bukovej. Pracuje v Západoslovenských kameňolomoch a štrkopieskoch, 
š.p. Trstín. Je ženatý a má dvoch dospelých synov. 

10. Jozef Krajčír – najmladší zo zvolených poslancov – sa narodil 14.2.1971 v Smoleniciach. Je súkromným 
podnikateľom. Podniká v reštauračných službách a v maloobchode. Je slobný a v obci žije spolu so svojimi 
rodičmi. 

11. Vladimír Vittek – nar. 13.11.1942 v Bukovej. Pracuje v Kameňolome, š.p. Buková. Je ženatý a má tri deti. 
12. Štefan Andelek sa narodil 28.3.1962 v Smoleniciach. Pracuje v Kameňolome Buková a je ženatý. Má dve 

školopovinné deti. 
 

Ustanovujúce zasadnutie OZ Buková sa konalo 23.11.1994. Na tomto zasadnutí zložili všetci poslanci i 
starosta obce slávnostný sľub. 

K 31.12.1994 bol stav obyvateľov v obci 709. V priebehu roka sa prihlásilo k trvalému pobytu 21 
nových obyvateľov, odhlásilo sa 14 obyvateľov. Narodilo sa 6 detí – 3 chlapci a 3 dievčatá; zomrelo 12 ľudí 
– 8 mužov a 4 ženy. 

 

Rozpočet 
 Príjmy v tomto roku boli rozpočtované na 1 491 000,-- Sk a skutočné plnenie príjmov bolo 2090000,-- 
Sk. 
 Za dopravu od obyvateľstva a od PO bolo prijatých 6 tis. Sk. Za použitie svadobky od FO i PO 10 tis.Sk. 
Nájom za bytovku a za ubytovacie služby v RO sa spolu prijalo 23 tis. Sk. Na daniach a poplatkoch od FO a PO 
sa spolu zinkasovalo 1 695 tis. Sk., pričom najväčší podiel na uvedených príjmoch bol na dani z príjmov F0 zo 
ZČ – 477 tis. Sk, daň z nehnuteľností – 123 tis., daň z príjmov FO z podnikania – 30 tis., popl.za ubytovaciu 

kapacitu – 45 tis. Sk. Od PO daň z príjmov – 200 tis. Sk, daň z nehnuteľností PO – 484 tis. Sk, cestná daň – 38 

tis., správne poplatky – 200 tis.Sk, doplatky na daniach z minulých rokov – 46 tis. Sk. Dotácia zo ŠR na 
samosprávne účely na rok 1994 predstavovala 82 tis. Sk. Úroky z bankových účtov boli 189 tis. Sk, pretože boli 



určité finančné prostriedky (500 000,-- Sk) uložené na termínovanom vklade. Príjmy z prenájmu nehnuteľného 

majetku obce predstavovali 25 tis. Sk. 

 Výdavky v roku 1994 boli rozpočtované na 1 491 000,-- Sk a skutočné plnenie výdavkov bolo 
1175000,-- Sk. 
 Na vodovod Tatarička sa použilo 8 tis. Sk, na dopravu 52 tis. Sk, na PO v obci 14 tis. Sk. Na služby a 
práce nevýrobnej povahy sa použilo 6 tis. Sk. Obec podporila miestnu TJ 13 tis. Sk. Na kultúru bolo 
vyčerpaných 73 tis. Sk – z toho na kultúrny dom 45 tis. Sk, na MĽK 10 tis. Sk. Dôchodcom sa poskytli 

nepeňažné dary vo výške 29 tis. Sk. Verejné osvetlenie obec stálo 41 tis. Sk, služby miestneho hospodárstva 
172 tis. Sk, na vývoz komunálneho odpadu a údržbu skládky KO a nákup eko-kontajnerov sa použilo 77 tis. Sk. 
Na mzdy starostu a odmenu poslancov sa vyčerpalo 138 tis. Sk, na prevádzku obecného úradu spolu so 
mzdami dvoch pracovníčok OcÚ sa vyčerpalo 438 tis. Sk. Na obecný úrad sa zakúpila kopírka a faxový 
telefónny prístroj. 
 Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.1994 bol na bežnom účte 2 258 346,94 Sk. 
 

 
 

 Ekonomika 
 V našej obci podnikali v tomto roku títo podnikatelia: 
- Tibor Škrabák – Verejné stravovanie-Denný bar; Výroba a predaj zmrzliny 
- Božena Boháčková, Smolenice, SNP č. 57 – Maloobchod s textilom a iným tovarom, Buková 136 
- Katarína Kováčová – Pohostinská činnosť a sprostredkovanie obchodu, Buková č. 136 
- Stanislav Záviš – Demolačné a zemné práce; Cestná motorová doprava, Buková č. 206 
- Tibor Vittek, VBK Reviseservice Trnava – vykonávanie opráv, revízií a revíznych skúšok; montáž, opravy a 

údržba elektrických zariadení, bleskozvodov; školiteľská činnosť; inžinierska činnosť v elektrotechnike; 
projektovanie elektrických zariadení – Buková č. 95 

- Pavol Hlavatý, HELATRANS – Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu; Cestná motorová doprava 
- Milan Študenc, BOMILTRANS - Autodoprava 
- Mária Novotná – Automotoklub SR BMX Buková – Reklamná a propagačná činnosť 
- Pavol Detko, Buková č. 26 – Studniarstvo s výnimkou zriaďovania studní banským spôsobom 
- Miroslav Škrabák, MIRROR´S – Bytové doplnky – výroba zrkadiel 

- DELICATES – Erika Škrabáková a Tibor Škrabák s manželmi – predaj potravín;  
SHR – Anna Medovičová, Milan Herceg, Paulína Kiripolská, Emil Kiripolský a Mikuláš Hercek 
ŠTÁTNE PODNIKY a DRUŽSTVÁ: 

- Poľnohospodárske družstvo Buková – v tomto roku malo PD 117 členov. Predsedom PD v tomto roku bol 
Ing. Rudolf Kucharovič, ekonómkou Anna Mušková, mechanizátorom Ing. Jozef Halenár. Na výročnej 
členskej schôdzi 4.3.1994 bolo  verejným hlasovaním zvolené predstavenstvo a revízna komisia na 5-ročné 

volebné obdobie.Za členov predstavenstva boli navrhnutí: Vladimír Oravský, Ľuboš Herceg, Anna 
Škrabáková, Miroslav Medvecký, Božena Kopúnková, Mária Krátka a ako náhradník Jozef Švec.; za členov 
revíznej komisie: Irena Serinová, Milan Denkóci, Ján Ambra, Eva Oravcová, Viktor Detko, náhradník Pavol 
Lipár. Členovia predstavenstva a revíznej komisie boli zvolení na 5-ročné volebné obdobie. 

- Kameňolom, štátny podnik Buková – ťažba kameňa a výroba štrkov a pieskov, počet zamestnancov v tomto 
roku začal klesať; priem.počet zamestnacov 18; riaditeľ podniku:Ján Jakubec, vedúci výroby: Robert Plevka 

- Slovenská správa ciest,š.p., Cestmajsterstvo Buková – vedúcim i v tomto roku bol Miroslav Bednár, 

priemerný počet zamestnancov bol 27. I v tomto roku pravidelne cestmajsterstvo zabezpe-čovalo údržbu 
ciest v katastri obce Buková a ďalších 156 km ciest I. triedy. 

 

Výstavba 
Na Poľnohospodárskom družstve Buková bola prevedená zmena dokončenej stavby ovčína na kravín (na 

výrobné poľnohospodárske účely, prvotnú výrobu mlieka /dojenie/, ošetrovanie mlieka a kŕmenie). V tomto 
roku bol skolaudovaný jeden rodinný dom (Ferdinand Bottek a manž. Mária, č. 294). 

Bola vypracovaná štúdia na plynofikáciu v obci. Vybudovaná bola regulačná stanica plynovodu medzi 
obcou Prievaly a Buková, ktorú v 1/2-ici financovala obec Buková. 

Zo strany obyvateľov obce bol veľký záujem o výstavbu nových rodinných domov a zo strany OcÚ 
Buková zasa veľká snaha vybaviť tzv. „farské pozemky“ pri cintoríne, čím by sa pokryl záujem stavebníkov. 
Obec mala záujem pozemky odkúpiť od cirkvi, vybaviť zameranie a všetky potrebné veci k výstavbe a potom 
odpredať záujemcom. Arcibiskupský úrad však žiadosť OcÚ  nevybavil kladne. 

 

Doprava 
V obci je zabezpečená doprava do vedľajších obcí a do okresného mesta Trnava autobusovou dopravou 

a autobusovou dopravou kombinovanou s dopravou železničnou. Priamy autobusový spoj je zabezpečený 
dvakrát za deň do Trnavy a späť. 

 

Spolky a združenia 
V obci sú organizovaní športovci – futbalisti Telovýchovnej jednoty buková. Trénerom je Miroslav 

Herceg, jeho asistentom Ivan Škrabák. V mesiaci júl sa konal futbalový turnaj „Memoriál Ivana Škrabáka“. 
Futbalisti TJ Buková zorganizovali v tomto roku jednu tanečnú zábavu. 



Dobrovoľní požiarnici sú organizovaní v DPZ Buková. DPZ Buková má 28 členov. Veliteľom je Rajmund 

Vittek. Počas roka sa zúčastnili viacerých súťaží a stráženia „Božieho hrobu“ v miestnom kostole počas Veľkej 

noci. Zorganizovali i jednu tanečnú zábavu. 
V obci funguje Poľovnícke združenie Kamenec Buková, ktorého predsedom je Ladislav Vittek. Tajomník  

je Viliam Koprda z Trnavy, finančný hospodár Jozef Kovárik z Trnavy a poľovnícky hospodár Martin Žák z D. 
Orešian. 

Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Buková – v tomto roku mala 11 členov. Predseda – 

Jozef Gažo, podpredseda – Pavol Hačo a pokladník – Štefan Oravský. 
Členská základňa Buková Jednoty, spotrebného družstva Trnava mala v tomto roku 40 členov.  Na 

začiatku kalendárneho roka sa konala výročná členská schôdza. 
Ku dňu transformácie v roku 1992 mala 43 členov. V roku 1993 mala 40 členov. Vo volebnom odbobí r. 1991-
1996 zastupoval členskú základňu 3-členný dozorný výbor v zložení: Irena Serinová-predseda a členovia Anna 
Detková, František Nádaský. Do roku 1992 Jednota prevádzkovala na Bukovej 4 prevádzkové jednotky v 2 
budovách. V roku 1992 bola odovzdaná do prenájmu staršia budova, v ktorej bola prevádzka mliekárne a mäsa 

a mäsových výrobkov. V roku 1993 bola daná do prenájmu budova s potravinami a pohostinstvom a od tohto 
roku Jednota neprevádzkuje v našej obci žiadnu prevádzkovú jednotku a z toho dôvodu sa činnosť členskej 
základne obmedzila. I v tomto roku sa konala výročná členská schôdza, na ktorej sú všetci prítomní členovia 
informovaní o výsledkoch činnosti Jednoty SD Trnava za uplynulé obdobie a o plánoch činnosti na nasledujúce 

obdobie. 
 

Zdravotníctvo, sociálna sféra 
Poradne pre deti do jedného roka priamo v obci sú zabezpečované jedenkrát do mesiaca návštevou 

detskej lekárky MUDr. Kaderovej. Obyvatelia a mamičky s deťmi do jedného roka si tieto služby veľmi 

pochvaľujú, pretože nemusia cestovať za lekárkou do Trstína a Smoleníc. 
Ošetrenie zubov obyvateľov obce zabezpečuje MUDr. Zamborská v Smoleniciach, MUDr. Zvonár 

v Horných Orešanoch a MUDr. Kukučka v Chemolaku Smolenice. Dospelí občania patria do obvodu všeobecného 
lekára v Smoleniciach – MUDr. Stipanitza, resp. MUDr. Kočanovej v Trstíne. Detskou lekárkou pre našu obec je 
MUDr. Kaderová v Smoleniciach. Ženským lekárom v obvode Smolenice bol do októbra MUDr. Červenka a po 
ňom MUDr. Jankovský. 

V obci boli ku koncu kalendárneho roka zakúpené balíčky pre dôchodcov nad 65 rokov, ktoré im 

poslanci OZ Buková poroznášali po domovoch a zaželali im príjemné vianočné sviatky. 
 

Školstvo 
V obci i v tomto roku fungovala materská škola, v ktorej bolo zapísaných 18 detí. V apríli sa začalo 

skúšobne zabiehať saunovanie detí, v ktorom sa však pre ochladenie nepokračovalo. Pri prí-ležitosti Dňa detí 
dostali deti darčeky od obecného úradu a urobili si vychádzku do prírody a učiteľky zorganizovali športové hry 
na obecnom ihrisku. 
5.marca bola na Školskej správe Trnava odoslaná petícia rodičov detí MŠ vyjadrujúca nesúhlas so zámerom ŠS 
Trnava skrátiť vyučovaciu dobu v MŠ Buková. 

Potrebné opravy v MŠ zabezpečil Chemolak, a.s. Smolenice a súkromný podnikateľ Miroslav Škrabák. 30. júna 
bola ukončená prevádzka materskej školy za školský rok 1993/1994. Deti-predškoláci dostali na pamiatku 
rokov prežitých v materskej škole knihu „Čo videlo slniečko“. 
Zahájenie nového školského roku prebeholo 4.9.1994. Zapísaných bolo opäť 18 detí. 

Základná škola spolu s materskou školou zorganizovala maškarný ples 10. februára. Dňa 
30.4.zabezpečili pedagogickí pracovníci so svojimi žiakmi kultúrny program k slávnostnému stavaniu mája. Dňa 

15.mája spolu so žiakmi materskej školy pripravili kultúrny program ku Dňu matiek, ktorého oslava sa konala 
v kultúrnopm dome. 23.6.sa konal školský výlet do Bratislavy, pri ktorom navštívili hrad Devín, plavili sa loďou 
po Dunaji a navštívili i bratislavskú ZOO. Pri príležitosti Dňa detí zorganizovali učiteľky deťom výlet na chatu 

Brezinky. 
Nový školský rok zahájili spoločne s materskou školou na školskom dvore. V novom školskom roku 

1994/1995 začalo školu navštevovať 24 žiakov, ktorí sa vyučovali v dvoch triedach – I.trieda (1. a 2. 
ročník)vyučovala Magdaléna Kemková (v novom školskom roku boli zapísaní do 1.triedy iba 4 prváci) a II. 

triedu-3.a4.ročník Anna Hercegová. Školský klub navštevovalo 19 žiakov a vedúcou vychovávateľkou bola 
Marianna Slobodová z Trstína. Pred zimnými prázdninami zorganizovali pani učiteľky žiakom pesedenie pod 
stromčekom. 

 

Kultúra 
V tomto roku boli v obci zorganizované tradičné tanečné zábavy – Veľkonočná a Hodová, ktoré 

zorganizovali TJ Buková a DPZ Buková. 
V obci i v tomto roku riadne fungovala Miestna ľudová knižnica, ktorá bola v prevádzke pra-videlne 

každý piatok v čase od 15.00 hod. do 17.30 hod. Vedúcou MĽK je Rozália Kiripolská. V tomto roku vlastnila MĽK 

3497 kníh, odoberala 2 periodiká. V priebehu roka 72 čitateľov (z toho 24 do 14 rokov) vykonalo 2015 
výpožičiek. 

 

 
 



Šport 
Futbalisti TJ Buková sa pravidelne zúčastňovali okresnej súťaže III. triedy – skupiny A počas jarného i 

jesenného obdobia. 

Miška Škrabáková, ktorá reprezentuje našu obce v bikrose, sa v júli 1994 zúčastnila Majstrovstiev sveta 
v bikrose v USA, na ktorých získala titul Majsterky sveta. 

 

Cirkev, cirkevný život 
Správcom farnosti po celý rok bol Ján Mikovič. Každý deň (pondelok – piatok) slúžil sväté omše 

v popoludňajších hodinách – čas určený podľa ročného obdobia, v sobou o 8.00 hod. ráno a v nedeľu a vo 
sviatky dve sväté omše – o 8.00 hod. a o 10.00 hod. V roku 1994 bolo uzatvorených 5 sobášov – Stanislav 
Andelek + Emília Bencová z Bukovej; Štefan Kiripolský z Pl.Mikuláša a Ivona Serinová z Bukovej; Milan Janáček 
zo Smoleníc a Milada Denkóciová z Bukovej; Jaroslav Kvasnička z Trnavy a Ľubica Hercegová z Bukovej a 

Radovan Jančík zo Skalice a Viera Hačová z Bukovej, pokrstených bolo 8 detí a pochovaných bolo 11 ľudí (z 
toho 1 nebol Bukovčan). 

 

Služby v obci 
V obci je možnosť využiť holičské a kadernícke služby v areále Domu služieb Buková, ktoré poskytuje 

Vladimíra Holická z Trstína. 
V marci 1994 bola nainštalovaná nová telefónna ústredňa a tým bolo zabezpečené lepšie tele-fónne 

spojenie z našej obce. V tomto roku sa zaviedlo veľa nových telefónnych prípojok. Zároveň bolo prevedené 
prečíslovanie telefónnych čísel – za trojčíslie 938 sa vložila 1, t.j. 9381... Napriek novej ústredni nebolo 

dostatočne kvalitné telefónne spojenie, o opravu ktorého OcÚ požiadal 20.júla. 
 

Zaujímavosti 
V tomto roku bol matrikárkou obce Smolenice Paulínou Hornáčkovou prevedený zápis štátneho 

občianstva do občianskych preukazov. Chýbajúce a sporné prípady boli zapísané na matrike v Trnave vedúcou 
matriky Gabrielou Mičkovou. 

V tomto roku sa uskutočnila v obci úspešná zbierka „Na pomoc Juhoslávii“, ktorá bola postihnutá 
vojnou. Prejavila sa tu veľká srdečnosť Bukovčanov a ich solidarita. Ľudia do zbierky odovzdali hlavne 
potraviny, niektorí prispeli i finančne. 


