
Rok 1995 
 

Rok 1995 bol OSN vyhlásený za Rok tolerancie. 
 

Samospráva 
Starostom obce bol Jozef Serina. Obecné zastupiteľstvo sa skladalo z 12-ich poslancov (Ing. Jozef 

Adamec, Ľuboš Herceg, Anna Mušková, Pavol Detko, Ing. Iveta Černušková, Pavol Hačo, Ján Ondruš, Anna 

Molnárová, Jozef Pavlík, Jozef Krajčír, Vladimír Vittek, Štefan Andelek). 
Obecný úrad zabezpečoval vybavovanie potrebných dokladov pre občanov; údržbu obce, cintorína, 

skládky PDO a hlavne vybavovanie I.etapy plynofikácie obce. Referentku obecného úradu zastupovala počas 
materskej dovolenky v priebehu tohto roka Zuzana Detková, po nej – od apríla 1995 Ing. Lýdia Poláková a od 
októbra nastúpila na svoje miesto Anna Vitteková. Ako administratívna pracovníčka pracovala na úrade Oľga 
Hercegová. 

K 31.12.1995 bol stav obyvateľov obci 726. V priebehu roka sa do obce k trvalému pobytu prihlásilo 22 

nových občanov, narodilo sa 12 detí (8 chlapcov a 4 dievčatá). 12 ľudí sa z trvalého pobytu odhlásilo a 5 (1 
muž a 4 ženy) občanov zomrelo. 

 

Rozpočet 
Rozpočet príjmov na rok 1995 bol 1 442 000,-- Sk a jeho plnenie predstavovalo 3 milióny 679 898,26 

Sk. Za dopravu – za použitie Avie a traktora prijala obec 24 179,-- Sk; za použitie svadobky 9 752,-- Sk; za 
miestny rozhlas 2 630,-- Sk. Nájom za užívanie obecných bytov (nájomníci Jarmila Nádaská a Margita Fíborá) 
bolo prijatých 14 351,-- Sk a za ubytovanie v rekreačnom zariadení v R0 Hrudky (priehrada), ktoré vlastní obec 
17 592,-- Sk. Príjmy od FO a PO predstavoval 115 755,-- Sk. Daň z príjmov FO zo závislej činnosti 

predstavovala 463 077,15 Sk; daň z nehnuteľností od FO 117 869,-- Sk; správne poplatky od FO 4 340,-- Sk; 
poplatok za kúpeľný a rekreačný pobyt (stanovanie a ubytovanie rekreantov v chatkách v RO Hrudky, ktoré 
pravádzkovala Karpatia, a.s. Trnava 43 690,-- Sk; poplatok za psov 3 080,-- Sk; za užívanie VP 2 490,-- Sk; za 
ubytovaciu kapacitu 5 440,-- Sk a poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov od FO 41 
687,-- Sk.  
Daň z príjmov PO predstavovala čiastku 195 224,-- Sk; daň z nehnuteľností od PO 276 846,70 Sk. Podiel na 

cestnej dani odvádzaný mesačne z Daňového úradu Trnava činil 61 544,-- Sk. Správne poplatky od PO 
predstavoli, hlavne kvôli vydaniu rozhodnutí na povolenie prevádzkovania hracích automovat, 62 278,-- Sk. 

Poplatok z predaja alkoholických nápoj.a tabakov.výrobkov od PO činili 94809,20 Sk (Karpatia, a.s. Trnava za 
prevádzkovanie bufetov v RO hrudky). Zo štátneho rozpočtu obdržala naša obec (do 1000 obyvateľov) dotáciu 
vo výške 84 360,-- Sk, ktorá bola do konca kalendárneho roka vyčerpaná na samosprávne účely. Prevody 
prostriedkov kvôli financovaniu I. etapy plynofikácie predstavovali 1 788 767,50 Sk; ostatné a náhodné príjmy 
7 478,-- Sk; úroky z bankových účtov 209 498,81 Sk. Príjmy z prenajatého nehnuteľného majetku (t.j. nájom) 

25 074,40 Sk. 
Výdavky na rok 1995 boli rozpočtované sumou 1 422 000,-- Sk a čerpané vo výške 1 822 028,50 Sk. 

Na vodovod Tatarička bolo použitých 6 980,-- Sk. Na dopravu – hlavne pohonné hmoty – sa vyčerpalo 77 
827,70 Sk; na požiarnu ochranu 2 265,-- Sk a na telovýchovu 1 727,-- Sk. Na prevádzku kultúrneho domu sa 
vyčerpalo 53 693,30 Sk (v tomto roku sa nainštalovali do kultúrneho domu drevené obklady) a na prevádzku 
MĽK 8 167,-- Sk (z toho na knihy 6 684,60 Sk). Na zdravotnícke zariadenie v obci sa použilo 5 151,-- Sk. 
Dôchodcom sa zakúpili vecné dary v hodnote 29 542,70 Sk. Na výstavbu plynu sa preinvestovalo 616 326,50 

Sk (geodetické práce, zmluva o združení prostriedkov s obcou Prievaly, zadanie stavby). Verejné osvetlenie 
obec stálo 26 720,20 Sk; údržba cintorína a domu smútku 3 603,70 Sk. Na verejno-prospešné služby, z ktorých 
boli financovaní pracovníci na verejno-prospešných prácach, obec preinvestovala 39 006,10 Sk. Služby 
miestneho hospodárstva, z ktorých bol financovaný údržbár obecného úradu Jozef Petrovič, vyčerpali čiastku 

277 017,-- Sk. Na údržbu skládky KO sa použilo 14 937,-- Sk a na rôzne finančné výdavky ohľadom skládky 
PDO 40 600,-- Sk. Na prevádzku obecného úradu, odmeny poslancov a mzdy zamestnancov obecného úradu sa 

použilo 631 222,90 Sk (z toho materiál 21 438,60 Sk; nákup kníh, novín a časopi-sov 21 962,50 Sk; služby a 
práce nevýrobnej povahy 31 268,90 Sk; výkony spojov 17 605,20 Sk; cestovné 16 712,-- Sk; odvody do 
poisťovní 134 199,--Sk a mzdy zamestnancov 356 959,-- Sk a odmeny poslancov 14 996,-- Sk. 

Zostatok na účte finančných prostriedkov k 31.12.1995  bol 2 769 665,20 Sk. 
 

Ekonomika 
V tomto roku v obci podnikali títo občania: 

- Marián Pist, Buková č. 92 – Ubytovacie služby – Penzión; Reklamná a propagačná činnosť; Fotografovanie a 
natáčanie videokamerou; 

- Jozef Krajčír – JOKRA, Buková č. 140 – Maloobchod; Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja; 
Sprostredkovateľská činnosť; 

- Ing. Jozef Adamec – AD-Chémia, Buková č. 275 – Prieskum trhu; Poradenská a konzultačná činnosť 
v oblasti chémie; Sprostredkovateľská činnosť; Obchod a podnikateľské poradenstvo; 

- Miloš Detko – DM-data, Buková č. 296 – Sprostredkovanie obchodu s výpočtovu technikou – 
automatizované spracovanie dát; Veľkoobchod s VT; Poskytovanie software – predaj hotových programov; 

- Zuzana Detková – INGOM, Buková č. 296 – Sprostredkovanie obchodu s VT – automatizované spracovnie 

dát; Veľkoobchod s VT; Poskytovanie software – predaj hotových programov; 



V tomto roku podnikanie ukončili: 

- Erentová – bufet Hrudky; 

- František Breck – Nákupné centrum LIPA, Buková č. 70; 
- Milan Jaraba, Buková č. 178 – Ťažba dreva; 
- Miroslav Škrabák, MIRROR´S, Bytové doplnky – pokračuje vo výrobe zrkadiel a rozširuje ju. V tomto roku 

zamestnával priemerne 5 zamestnancov. So svojimi výrobkami sa zúčastnil výstavy v Brne; 
- DELICATES, Erika Škrabáková, Tibor Škrabák – predaj potravinárskeho tovaru. 

Súkromne hospodáriaci roľníci: Anna Medovičová, Milan Herceg, Paulína Kiripolská, Emil Kiripolský a 
Mikuláš Hercek. V oblasti „Pestovateľské práce v lese“ podnikali Margita Vitteková, Vilma Švecová, Mária 
Lipárová č. 158, ktoré svoju živnosť ku koncu roka zrušili. 

Podniky a družstvá: 
 Poľnohospodárske družstvo Buková – v tomto roku malo PD 117 členov. Predsedom PD bol Ing. Rudolf 

Kucharovič, ekonómkou Anna Mušková, mechanizátorom Ing. Jozef Halenár. V predstavenstve PD 
pracovali: Vladimír Oravský, Ľuboš Herceg, Anna Škrabáková, Miroslav Medvecký, Božena Kopúnková, 

Mária Krátka a ako náhradník Jozef Švec.; členovia revíznej komisie: Irena Serinová, Milan Denkóci, Ján 
Ambra, Eva Oravcová, Viktor Detko, náhradník Pavol Lipár.  

 OSC Trnava, cestmajsterstvo Buková – počet zamestnancov nepoklesol ani v tomto roku a vedúcim výroby 
bol Miroslav Bednár; 

 Kameňolom, š.p. Buková – v tomto roku poklesol počet výrobných robotníkov na 10, nevýrobných 
pracovníkov bolo 5. Počet zamestnancov klesol vzhľadom k tomu, že sa chystá privatizácia kameňolomu. 
Riaditeľom bol Ján Jakubec, vedúcim Robert Plevka. Nakoľko sa v tomto roku  pripravoval privatizačný 

projekt na privatizáciu Kameňolomu, š.p. Buková, Obec Buková odoslala žiadosť na Ministerstvo pre 
privatizáciu národného majetku Bratislava o bezodplatný prevod Kameňolomu, š.p. Bratislava do vlastníctva 
obce. 

 

Výstavba 
V tomto roku sa začalo s veľkou investičnou akciou – I. etapa „Plynofikácie obce“.  

18. mája bola uzatvorená „Zmluva o združení finančných prostriedkov“ medzi obcami Buková a Prievaly. Do 
15.8.1995 boli vypracované projekty na I. etapu „Plynofikácie obce“ a do 18.8.1995 bolo vydané územné 
rozhodnutie. 13.decembra prebehlo preberacie konanie I. etapy. 

 V obci bolo vybudovaných 97 plynových prípojok. 
 

 Doprava 
 Doprava z obce bola zabezpečovaná autobusovými spojmi a železničnou dopravou. Priamy spoj do 
Trnavy a z Trnavy bol zabezpečený dvakrát za deň. Autobusovú dopravu využívali hlavne žiaci 2.stupňa 
povinnej školskej dochádzky na cestovanie do Trstína, kde navštevujú základnú školu od 5. ročníka. 
Autobusovú dopravu a autobusovú dopravu kombinovanú so železničnou využívajú žiaci navštevujúci stredné 
školy a učilištia v Trnave a zamestnaní obyvatelia mimo obce. 
 

 

 Spolky a združenia 
 V obci i v tomto roku funguje Poľovnícke združenie Kamenec Buková, ktorého predsedom je Ladislav 
Vittek, tajomník Viliam Koprda, finančný hospodár Jozef Kovárik a poľovnícky hospodár Martin Žák. 
 Dobrovoľný požiarny zbor Buková mal v tomto roku 28 členov. Veliteľom DPZ bol Rajmund Vittek, 
strojníkom Vladimír Herceg ml., pokladníkom Ján Herceg a preventívárom Ľuboš Stach. 
 Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Buková mala v tomto roku 11 členov. Výbor 
pracoval v zložení: Jozef Gažo ako predseda, Pavol Hačo ako podpredseda a Štefan Oravský ako po-kladník. 

 Členská základňa Jednoty, SD Trnava, Buková – 39 členov. Výbor pracoval v zložení: Irena Serinová – 

predseda, Anna Detková a František Nádaský – členovia. Na výročnej členskej schôdzi boli ostatní členovia 
informovaní o vývoji SD Jednota Trnava. 
 

 Zdravotníctvo, sociálna sféra 
 Detskú poradňu v obci pravidelne každý mesiac vykonáva MUDr. Kaderová – detská lekárka zo 
Smoleníc. Na zubné ošetrenia chodia občania obce najčastejšie MUDr. Zamborskej do Smoleníc, MUDr. 
Kukučkovi do Chemolaku Smolenice, MUDr. Zvonárovi do Horných Orešian, resp. ďalším lekárom podľa miesta 
svojho zamestnania alebo podľa slobodnej voľby lekára. Ženským lekárom pre náš obvod je MUDr. Jankovský. 
Všeobecný lekár je v obci Smolenice MUDr. Stipanitz a v Trstíne MUDr. Kočanová, ktorá navštevuje ambulanciu 

v obci jedenkrát mesačne. 
 V máji tohoto roka bolo urobené očkovanie líšok proti besnote. 
 

 Školstvo 
 Materská škola – od 1.1.1995 začali rodičia prispeivať na čiastočnú náhradu neinvestičných výdavkov 

podľa Vyhlášky MŠaVSR č. 353/94 Z.z. o predškolských zariadeniach. Okrem platby za stravu musia rodičia 
uhradiť i určitú finančnú čiastku podľa toho, v akom veku je dieťa a či MŠ navštevuje samo alebo so 
súrodencom. Finančnú pomoc MŠ Buková poskytol Chemolak, a.s. Smolenice a Obecný úrad Buková. Stredisko 
služieb školám Trnava vykonalo v priebehu roka opravy stoličiek a odpadového potrubia. Deti – predškolácia 



dostali ako darček ku koncu školského roka 1994/95 knihu „Do školy“. Prevádza materskej školy trvala až do 

28. júla – prvýkrát v histórii MŠ Buková. 16. augusta sa začalo maľovanie triedy, spálne, jedálne, chodby, WC a 

vestibulu. 
V novom školskom roku bola vedúcou jedálne Martina Lipárová. Od 13.12. do 22.12.1995 bola chrípková 
epidémia. Od 22.12. až do konca roka nebola už materská škola v prevádzke. 
 So zachovaním základnej školy v obci boli v tomto roku problémy, pretože hrozilo, že bude zrušený 
3.a 4.ročník, preto bola rodičmi podpísaná petícia, ktorá vyjadrila nesúhlas s týmto rozhodnutím a bola 

vybavená výnimka na prevádzku našej školy s menším počtom detí, ako to predpi-suje vyhláška o školských 
zariadeniach. 
Žiaci školy spolu so žiakmi materskej školy mali spoločné akcie a tým bol: detský karneval, ktorý sa konal vo 
februári v kultúrnom dome; oslava Dňa matiek, ktorá sa konala presne na Deň matiek 14.mája v KD. 7.júna sa 
konal spoločný výlet žiakov a predškolákov zo škôlky do Bojníc. 
V auguste 1995 sa, podobne ako v MŠ, maľovali aj priestory základnej školy. 
Nový školský rok začal 4.9.1995. I.triedu – 1.ročník (6 detí) a 2.ročník (4 deti) učila Magdaléna Kemková a II. 

triedu – 3.ročník (11 detí) a 4.ročník (4 deti) učila riaditeľka školy Anna Hercegová. Spolu teda školu v tomto 
školskom roku navštevovalo 25 žiakov. 
V decembri spolu s materskou školou navštívili žiaci divadelné predstavenie v Trnave „Zlaté kura“. V tomto 
mesiaci zorganizovali i Mikulášsky večierok. 

Od 13.12. mali deti kvôli chrípkovému ochoreniu chrípkové prádzniny. 
 

 Kultúra 
 V roku 1995 sa v obci uskutočnili tradičné zábavy – Veľkonočná a Hodová. 
 28.októbra zabávala občanov obce v miestnom kultúrnom dome Spoločnosť umelcov VELTRA Bratislava. 

V tomto kultúrnom programe vystúpili: Maja Velšicová s Mišom Slivkom, Jadranka Handlovská a spevák Zdeněk 
Sychra. 
 V prevádzke bola miestna ľudová knižnica, ktorej vedúcou bola Rozália Kiripolská. V knižnici bolo k 
31.12.1995 3 585 kníh, odoberali sa 2 periodiká. Za rok previedlo 68 čitateľov (do 14 r. 26) 1553 výpožičiek pri 
540-ich návštevách v priebehu roka. Nákup kníh i prevádzku MĽK finančne zabezpečoval obecný úrad. 
 

 Šport 
 Futbalisti TJ Buková pokračovali i v tomto roku v súťaži III. triedy, skupiny A. V júli zorganizovali ďalší 
ročník futbalového turnaja „Memoriál Ivana Škrabáka“. Okrem pravidelných zápasov jarnej a jesennej súťaže sa 

futbalisti zúčastnili i turnajov v okolitých obciach i priateľských zápasov. 
 

 Cirkev, cirkevný život 
 Správcom farnosti v tomto roku bol dôstojný pán Ján Mikovič. Sväté omše boli slúžené pravidelne každý 
deň – v pondelok až piatok na večer, v sobou o 8.00 ráno a v nedeľu o 8.00 a o 10.00 hod. Na veľké cirkevné 
sviatky boli slúžené slávnostné sväté omše, ozdobené zvonivým spevom miestneho farára. Na sviatok „Božieho 
tela“ boli vyzdobené štyri oltáriky pri sochách svätých v obci a vykonaná bola procesia k jednotlivým oltárom. 
 V tomto roku uzatvorili manželstvo 2 manželské páry (Štefan Herceg + Eva Jarabová; Pavol Greguš + 
Anetta Adamocová), bolo pokrstených 13 detí (z toho 3 nebukovské deti) a pochovaných 5 občanov. 

 

 Služby v obci 
 V tomto roku boli rozšírené telefónne služby v obci zavedením 80 nových telefónnych prípojok. Stále je 
v prevádzke Holičstvo a kaderníctvo, kde kadernícke služby poskytovala Vladimíra Holická. Zabezpečovala i 
sociálne služby tým, že chodila starých nevládnych ľudí strihať priamo do ich domácností. 
 

 Zaujímavosti 
 V tomto roku navštívil samostatné Slovensko pápež Ján Pavol II. Navštívil Bratislavu, Nitru, Šaštín, 
Levoču, Prešov a Košice. Súkromne vycestoval i do Vysokých Tatier. Bola to jeho druhá návšteva na Slovensku 
– prvá však bola ešte v bývalom Česko-Slovensku v roku 1990. 
 


