
Rok 1996 
 

OSN vyhlásila rok 1996 za Medzinárodný rok za odstránenie biedy. 

 
Samospráva 
V tomto roku bol starostom obce Jozef Serina. Zloženie Obecného zastupiteľstva Buková ostalo tiež 

nezmenené. Pracovníčkami obecného úradu boli Anna Vitteková a Oľga Hercegová. 
V roku 1996 sa do obce prihlásilo 15 obyvateľov, narodilo sa 6 detí (5 chlapcov a 1 dievča; z toho jedny 

dvojičky – Tomáš a Peter Detkoví), odhlásilo sa 13 obyvateľov a zomrelo 7 žien a 3 muži. K 31.12.1996 bol stav 

obyvateľov našej obce 724. 
 

Rozpočet 
Plnenie príjmov bolo oproti rozpočtu v tomto roku na 99,88 % - rozpočtované príjmy boli čiastkou 7 538 

000,-- Sk a ich plnenie bolo 7 529 247,24 Sk. 
Za dopravu od FO a PO sa vyiinkasovalo 51 948,-- Sk, za nájom svadobky od FO a PO 9 237,-- Sk. Poplatky za 

MR – 2 680,-- Sk, bytovka nájom – 10 368,-, za ubytovanie v bunkách RO – 15 085,-- Sk. Tržby HaK – 35 
318,-, tržby sauna – 7 718,-- Sk. Cintorínske poplatky + poplatky za dom smútku – 1 770,-- Sk. Za uloženie 
odpadu FO a PO sa vyiinkasovalo 21 170,-- Sk. Daň z príjmov FO 614 194,-- Sk, daň z nehnuteľností – FO 123 

268,-- Sk, za psa 3 160,-- Sk, z predaja alkohol.náp. a tab.výrobkov – FO – 18 583,- Sk; poplatok za rekreačný 
pobyt (ubytovaní v RO Hrudky – autokemping) 42 260,-- Sk; za užívanie VP 2 180,- Sk; FO – správne poplatky 
1 820,-- Sk. 
Daň z príjmov PO 105 803,-- Sk; daň z nehnuteľností od PO 389 912,-- Sk; podiel z výhry hracích automatov 1 
588,-- Sk; podiel na cestnej dani 65 413,-- Sk; správne poplatky od PO 160 350,-- Sk. V tomto roku sme 
obdržali dotáciu zo štátneho rozpočtu na samosprávne funkcie (pre obce do 1000 obyvateľov) vo výške 92 
750,-- Sk. Nakoľko sa v tomto roku financovala II. etapa plynofikácie našej obce, z rezervného fondu bolo 

prevedených 2 324 031,-- Sk. Z cestného fondu bolo prevedených 21 757,-- Sk, na obecné oslavy bolo 
použitých 95 943,-- Sk (vo veľkej miere boli finančné prostriedky poskytnuté od sponzorov). Na financovanie 
plynofikácie obce prispel Slovenský plynárenský podnik čiastkou 3 000 000,-- Sk. Úroky z našich vkladov 
v banke predstavovali čiastku 89 737,46 Sk (z toho z termínovaného vkladu 68 301,-- Sk). Od ZMOS J. 
Bohunice obec v tomto roku obdržala príspevok 100 000,-- Sk. Príjmy z úradu práce použité na financovanie 

robotníkov na verejno-prospešných prácach predstavovali 44 769,-- Sk. Za nájom pozemkov obec obdržala 8 
322,-- Sk a za nájom budov 52 805,-- Sk. 

 Čerpanie výdavkov – rozpočet 7 538 000,-- Sk, plnenie 7 248 835,38, t.j. na 96,16 %. 
Vodovod Tatarička (Kopanice) – 8 674,-- Sk; Doprava – údržba ciest a MK stále obec 21 757,-- Sk. Prevádzka 
Avie a traktora odčerpala z obecného rozpočtu čiastku 134 852,-- Sk, poplatky banke 14 881,-- Sk. Na požiarnu 
ochranu (DPZ Buková) obec vynaložila čiastku 17 024,-- Sk, na MŠ 2 776,- Sk a ZŠ 1 152,-- Sk. Za školenia 
zamestnancov sa zaplatilo 3 210,-- Sk. TJ – 14 579,-- Sk. Prevádzka KD 134 157,-- Sk. Obecné oslavy stáli 
obec 63 390,-- Sk (v tom financovanie erbu, zástavy a pečate obce – insígnií čiastkou 27 122,-- Sk. Na MĽK 

Buková sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 12 250,-- Sk. MR – 8 014,-- Sk. Zdravotníckemu zariadenie 
MUDr. Kočanovej prispela obec na vykurovanie jednorazovou fin.čiastkou vo výške 4625,-- Sk. Výstavba plynu 
– projektová dokumentácia 178 814,-- Sk, realizácia výstavby 5325217,-- Sk. Obecná bytovka odčerpala 
z rozpočtu 154 124,-- Sk, pretože sa plynofikovala (138035,-- Sk). Služby miestneho hospodárstva (jeden 
údržbár – Jozef Petrovič + pomocní robotníci pracujúci na dohody o vykonaní práce) – 187 575,-- Sk. Zimnú 
údržbu MK previedla obec za 12 279,-- Sk. Úprava skládky a vývoz PDO – 118 461,-- Sk (z geologický 
prieskum skládky 64 949,-- Sk, účelová mapa 25 334,-- Sk). Obec pomohla farnosti čiastkou 8 607,-- Sk, 

z čoho 5 651,-- Sk predstavovala čiastku za plynofikáciu fary. Poslancom OZ boli vyplatené v roku 1996 

odmeny vo výške 22 298,-- Sk. Správa obecného úradu – 664 286,60 Sk (platy, odmeny, príplatky, odvody do 
fondov – 532 427,-- Sk, elektr.energia 13 750,-- Sk, telefón 22 187,-- Sk, poštovné známky 5441,-- Sk, 
kanc.potreby 4 580,-, kanc.papier 1248,- Sk, tlačivá 1860,- Sk, knihy,nov.,časopisy 9920,- Sk, materiál na 
údržbu 6 951,-- Sk, údržba VT 3 920,- Sk, údržba kopírky 3 095,- Sk, reprezent. výdavky 7082,-, propagácia a 
reklama spojená s obecnými oslavami 12 100,-, odmeny za práce 3 794,-, tvorba SF 3 835,-- Sk, členské 
ZMOS 2 812,-- Sk). 

 Zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte k 31.12.1996 bol 698 926,88 Sk. 
 

 Ekonomika 
V obci v tomto roku vyvíjali podnikateľskú činnosť: 
 Mária Škrabáková, REGIA-L – nezávislý distribútor; 
 Pavol Hlavatý – Hlavatý a syn – cestná motorová doprava, veľkoobchod a spostredkovanie obchodu; 
 Záviš, č. 206 – Autodoprava – cestná motorová doprava a verejná cestná doprava; 
 Silvester Kováč – AUTO SIKO, č. 136 – podnikanie ukončil 1.10.1996; 
 DELICATES, Erika Škrabáková – v novembri tohto roku sa firma rozšírla o jednu predajňu a pohostinstvo 

(Buková č. 33). Majiteľkou bola Erika Škrabáková, spolumajiteľom Tibor Škrabák – švagor majiteľky. 
Podnikanie prevádzali za pomoci svojich manželov. V novoprevádzkovanej predajni boli evidované 4 
pracovné sily, v pohostinstve 2 pracovné sily. Druhá firma dostala názov DELICATES I. 

 BOMILTRANS, Milan Študenc, Buková 54 – Autodoprava; 



 MIRROR´S, Miroslav Škrabák, Buková č. 303 – Drevovýroba (výroba zrkadiel) – výrobu postupne rozširuje; 

 Pavol Detko, Buková č. 26 – Studniarstvo s výnimkou zriaďovania studní banským spôsobom; 

 Poľnohospodárske družstvo Buková – malo v tomto roku 104 členov. Predsedom PD v tomto roku bol Ing. 
Rudolf Kucharovič, funkciu ekonómky vykonávala Anna Mušková. 

Rok 1996 bol nepriaznivým rokom hlavne pre nadmernú vlahu v nepriaznivom čase. Ozimný jačmeň a 
raž boli napadnuté hubovými chorobami. Obiloviny boli obsiate na výmere 240 ha nasledovne: pšinica 
ozimná 80 ha, raž ozimná 20 ha, jačmeň ozimný 30 ha, tritikale 110 ha. Celkový výmlat bol 1046,5 t, čo 

predstavuje 4,36 t na 1 hektár. Žatvu obilovín PD zabezpečilo 3 ks vlastných kombajnov a dvoma 
kmbajnami z Brezna.  

Z celkovej výmery lúk a pasienkov bolo zvezených 334,1 ton sena. Najproblémovejšou plodinou boli 
zemiaky. Sadenice boli kvalitné, ale zberové práce boli sťažené nepriaznivým počasím. Úroda bola 
nadpriemerná – celkove bolo zobratých 580 ton – a spôsobila problémy v odbyte a nízku realizačnú cenu na 
úrovni 3,50 Sk – 4,-- Sk. 

Na úseku mechanizácie boli zakúpenie tri nové stroje – sejačka na kukuricu s presným výsevom Becker 

(160 000,-- Sk), otočný pluh VOGEL NOOT (302 000,-- Sk) a zemiakový kombajn BOLKO Z 643 (267 000,-
- Sk). Nákup strojov PD zrealizovalo z dotácie a úveru (291 660,-- Sk + úveru 291 660,-- Sk s 5 %-ným 
úrokom) a z vlastných prostriedkov 145 680,-- Sk. 

Priemerné stavy dobytka sa počas roka pohybovali na úrovni 705 ks, z toho 101 ks kráv. Ročná dojivosť 

na kravu predstavuje 4527 l mlieka, produkcia mlieka bola 455 700 l, pričom do TAMILK, a.s. Trnava sa 
realizovalo 426 700 l mlieka (98 % Q trieda, 2 % neštandard). 
Chov býkov bol nerentabilný a neuspokojivé výsledky PD dosiahlo i v odchove teliat. Stavy u ošípaných boli 

947 ks, z toho 67 ks prasníc. 
Počas roku boli vykonané všetky druhy povinného školenia a to školenie traktoristov, opravárov a 

stavebnej čaty; pracovníkov pri chemickej aplikácii; pracovníkov ŽV; pracovníkov zastupujúcich v ŽV; 
pracovníkov pri odrohovaní zvierat; poľnej stráže; k žatevným prácam; kombajnistov a školenie kuričov na 
plynovú kotolňu. 

V tomto roku bola dodávateľsky vybudovaná plynofikácia v náklade 507 tis. Sk.  

Jednotlivé ukazovatele v oblasti ekonomiky PD boli nasledovné: 
- tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 137 tis. Sk, 
- výroba spolu 20 888 tis. Sk, z toho ostatné výnos.položky 3 477 tis. Sk, 
- súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov 24 365 tis. Sk, 
- materiálové a energetické náklady 11 427 tis. Sk, 
- osobné náklady včetne sociálneho zabezpečenia 7 386 tis. Sk, 

- ostatné nákladové položky 3 353 tis. Sk. 

Hospodársky výsledok bol dosiahnutý vo výške 179 tis. Sk – rentabilita celkového kapitálu bola 0,38 % 
oproti roku 1995 (1,21 %), ktorý bol ponechaný ako nerozdelený zisk pre rok 1997.  

 Slovenská správa ciest Trnava, š.p.,  cestmajsterstvo Buková – do 1.12.1996 bol vedúcim Miroslav Bednár, 
od tohto dňa nastúpil na uvedenú funkciu Peter Gergely. Počet zamestnancov v tomto roku bol 25. 

 Kameňolom, štátny podnik Buková – v tomto roku výroba takmer úplne poklesla, pretože sa čaká, ako 
rozhodne Ministerstvo pre privatizáciu a komu bude odpredaný alebo prevedený majetok Kameňolomu, š.p. 
Buková. Naša obec požiadala o privatizáciu Kameňolomu Buková. Ku koncu roka prišlo na obecný úrad 

oznámenie z Ministerstva pre privatizáciu, že Kameňolom, š.p. Buková bol prevedený vopred určenému 
záujemcovi. 
SÚKROMNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍCI: 

- Rastlinná a živočíšna výroba: Anna Medovičová, Paulína Kiripolská, Milan Herceg, Emil Kiripolský a Mikuláš 
Hercek. 

- Pestovateľké práce v lese: Mária Dobrovodská, Vilma Švecová, Margita Vitteková – registrácia zrušená 

3.12.1996; Daniela Jarabová, Marek Medvecký, Ľudmila Jarabová, Marta Medvecká – registrácia SHR 
zrušená 13.5.1996; Jana Kolníková. 

 

Výstavba 
V januári bola skolaudovaná I. etapa plynofikácie. V lete tohto roka boli začaté výkopové práce na II. 

etape plynofikácie obce. 
 

Doprava 
Doprava z obce Buková bola zabezpečená kombinovaním autobusovej a vlakovej dopravy. Priame 

autobusové linky do Trnavy a z Trnavy premávajú jedenkrát za deň. 
 

Spolky a združenia 
- Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kamenec Buková – 
- Dobrovoľný požiarny zbor Buková – veliteľ Rajmund Vittek. I v tomto roku bol počet jeho členov 28. 

- Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Buková – i v tomto roku mala 11 členov. Predsedom je 
Jozef Gažo, podpredsedom Pavol Hačo a pokladníkom Štefan Oravský. 

- Jednota, SD Trnava – členská základňa Buková – má 39 členov. Výbor pracoval v zložení: Irena Serinová – 
predseda, Anna Detková – člen, František Nádaský – člen. 

 



Zdravotníctvo, sociálna sféra 
Detská poradňa bývala v obci pravidelne jedenkrát za mesiac. Niektorí pacienti patria MUDr. 

Stipanitzovi v Smoleniciach, resp. MUDr. Kočanovej v Trstíne. V Smoleniacich je zriadená i očná ambulancia – 

MUDr. Stipanitzová, ženský lekár – MUDr. Jankovský. Zubná lekárka pre obyvateľov našej obce je v Chemolaku 
Smolenice – MUDr. Smutná, v Smoleniacich – MUDr. Zamborská a v Horných Orešaných – MUDr. Zvonár, 
ktorého navštevujú hlavne starší občania. 

V júli bola v obci prevedená prevencia proti výskytu moru včiel. V novembri bolo vydané mimoriadne 
veterinárne opatrenie proti klasickému moru ošípaných. 

V decembri tohto roka boli obyvateľom obce nad 65 rokov zakúpené balíčky a poslancami OZ boli pred 
vianočnými sviatkami odovzdané spolu s blahoželaním šťastných sviatkov. 

 

Školstvo 
Deti ZŠ a MŠ mali v kultúrnom dome 18.februára karneval. Na deň matiek pripravili deti ZŠ a MŠ 

spoločný kultúrny program, ktorý sa uskutočnil druhú májovú nedeľu v KD. Na začiatku júna sa zúčastnili výletu 
do Trenčína. Deň detí oslávili spolu s pani učiteľkami v priestoroch školy a na školskom ihrisku. Všetkých 26 
detí postúpilo do ďalšieho ročníka. 28.júna bol ukončený školský rok. Začiatok nového školského roka bol 

2.septembra. I. trieda – 1. ročník: 8 detí, 3. ročník: 5 detí (učiteľka – Magdaléna Kemková) ; II. trieda – 2. 
ročník – 6 detí, 4. ročník – 11 detí (učiteľka Anna Hercegová). V októbri nastúpila na PN-ku učiteľka Magdaléna 
Kemková, ktorú počas nej zastupovala Ľudmila Žideková – učiteľka na dôchodku z Trstína. V novembri sa žiaci 

zúčastnili divadelného predstavenia v Trnave „Valčík pre Popolušku“.  
V materskej škole bolo zapísaných 19 detí. Od 14.októbra prepukla u detí slintačka.  
 

Kultúra 
Tento rok sa niesol kultúrny život v znamení osláv 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci Buková.  

Pri tejto príležitosti bolo požiadané o vydanie obecných insígnií, ktoré boli schválené Heraldickou komisiou. Pred 
zorganizovaním osláv sme oslovili sponzorov – občanov našej obce i rodákov a rôzne firmy a požiadali o 
sponzorské príspevky a dary. Štedrí sponzori boli zároveň na obecné oslavy pozvaní. 

Oslavy sa uskutočnili v dňoch 7. a 8.septembra 1996. V sobotu sa o 10.00 hod. konala slávnostná svätá 

omša, na ktorej boli posvätené obecné insígnie. Sprievod do kostola sprevádzala dychová hudba Lesanka 
z Trstína a sprievod tvorili takmer všetci občania našej obce zoradený podľa jednotlivých zložiek – poslanci OZ 
so starostom, členovia DPZ Buková, členovia PZ Kamenec Buková, pozvaní hostia. Na čele sprievodu išla 
krojovaná mlaď a mládež, ktorá niesla obecné symboly. Svätú omšu celebrovali kňazi pôsobiaci v Bukovej – 

d.p. Pavol Dubec, Dr. Karol Kolečanský z Prieval a Jozef Falat – súčasný správca farnosti. D.p. Ján Mikovič bol 
pozvaný, ale vzhľadom k jeho zdravotnému stavu sa ospravedlnil a neprišiel. 

Po svätej omši sa všetci zúčasnili hlavného kultúrneho programu v miestnom kultúrnom dome. Na začiatku 
vystúpili deti Základnej a Materskej školy Buková, potom s veľkým úspechom kvôli oslavám vytvorená „domáca 
spevácka skupina“ (Ľubomíra Denkóciová, Paulína Hlavatá, Margita Hercegová, Mária Krátka, Ľudmila Lipárová, 
Anna Molnárová-hovorené slovo, Terézia Vitteková, Anastázia Šteruská, Štefan Andelek, Štefan Horváth, Anton 
Herceg a Milan Krajčír) pod vedením harmonikára Pavla Nováka zo Smoleníc. Pripravili si staré ľudové piesne, 
ktoré pripomínali život v minulosti. Potom vystúpil súbor Chemolakár s aktuálnym programom, ktorý veľa 
hovoril o „vápenkároch“ z Bukovej. Kto mal záujem, mohol si pozrieť dobovo zariadenú izbu dočasne vytvorenú 

a zriadenú v priestoroch ambulancie v Dome služieb. Po kultúrnom programe sa až do rána konala veselica. 
Na druhý deň – v nedeľu obveseľovala účastníkov osláv hudobná skupina CADET II. z Trstína. Program 
pokračoval na miestnom ihrisku športovými hrami detí a kurióznym futbalovým zápasom starších pánov 
z Bukovej oproti internacionálom bývalého Spartaka Trnava. 
 Oslavy 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci Buková dopadli nad očakávanie. Jediné, čo celkom 
nevyšlo, bolo počasie.  

 Po oslavách boli zaslané ďakovné listy všetkým sponzorom, darcom, kňazom, ktorí sa zú-častnili 

dôstojných osláv. Pre tých, ktorí oslavy zorganizovali, bolo určené ďakovné posedenie v kultúrnom dome 
9.novembra. 
 
 V miestnej ľudovej knižnici bolo ku koncu roka 3585 kníh a k dispozícii pre čitateľov boli tiež 2 ks 
periodík (Život a Slovenka). Počas roka pri 520 návštevách previedlo 76 čitateľov (z toho do 14 rokov 27 
čitateľov) 1642 výpožičiek. Na MĽK bolo preinvestovaných 12204,-- Sk, z toho na nákup kníh 5325,-- Sk. 

30.mája sa pracovníčky Krajskej knižnice Trnava zúčastnili metodickej návštevy MĽK Buková.  
 V januári bola usporiadaná TJ Buková Vincentská zábava a v októbri TJ zorganizovala i hodovú zábavu. 
 

 Šport, životné prostredie 
 Na deň 8.9.1996 bola naplánovaná akcia, ktorá sa mala uskutočniť na cyklotriálovej dráhe v našej obci 
– „O majstra Slovenska“, ktorá sa však kvôli tragickej udalosti, neuskutočnila. 19.4.1996 tragicky zahynula 
Miška Škrabáková, ktorá veľmi úspešne reprezentovala nielen našu obec, ale celé Slovensko.  
Miška sa narodila 14.mája 1987 v Trnave. Je dcérou Tibora Škrabáka – bukovčana a Gabriely Škrabákovej, rod. 
Urbanovej z Križovian n/Dudváhom. Bikros začala trénovať v Bukovej na novovybudovanej bikrosovej dráhe. 

Ako 6-ročná sa už stala majsterkou Slovenska v bikrose. Majsterkou Slovenska sa stala ešte dvakrát (raz 

majsterkou bývalej ČSFR) a bola štvornásobnou majsterkou Európy (prvé ME boli v r.1992 v Taliansku – 



v Padove, druhé vo Švédsku, tretie v Rakúsku a posledné pre Mišku vo Francúzsku). Na majstrovstvách sveta 

v Holandsku skončila na druhom mieste. 

V Miške sme stratili veľkú nádej bikrosového športu. Stratu pocíti nielen Buková, ale celé Slovensko. Nech nás 
potešuje tá skutočnosť, že za svoj krátky život dosiahla naozaj veľa. 
 Futbalisti TJ Buková hrali i v tomto roku jarnú i jesennú futbalovú súťaž. Prezidentom klubu bol Ján 
Ondruš, manažér klubu Ivan Kopúnek, trénerom mužstva bol Miroslav Herceg a asistentom trénera Ivan 
Škrabák. Činnosť TJ, okrem iných, podporoval i obecný úrad. V mesiaci júl bol zorganizovaný ďalší ročník 

„Memoriálu Ivana Škrabáka“ (dedka Mišky Škrabákovej, ktorý za svojho života veľa urobil pre rozvoj futbalu 
v našej obci). 
 V auguste tohoto roka bolo obci z Krajského úradu, odboru životného prostredia Trnava doručené 
oznámenie zámeru vyhlásiť Prírodnú rezerváciu Záruby za chránené územie.  
 

 Cirkev, cirkevný život 
 V tomto roku začiatkom roka vykonával kňažské služby formou zastupovania Dr. Karol Kolečanský 
z Prieval, ktorý často chodieval na bohoslužby pešo „Cez babu“. Po odchode dlhoročného správcu farnosti dp. 
Jána Mikoviča do Charitného domu Pezinok vo februári tohto roka, zostala naša obec bez kňaza. Na opakované 

žiadosti (i zo strany poslancov OZ) pridelil arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Ján Sokol našej farnosti pred Veľkou 

nocou stáleho správcu farnosti dp. Jozefa Falata – rodáka z Vlčkoviec, ktorý napriek svojmu vysokému veku (71 
rokov) mal obec Bukovú ako svoju prvú samostatnú farnosť. Dp. Falat bol vysvätený za kňaza za totality a dlho 
pracoval vo výrobe.  
 V tomto roku bolo pokrstených 9 detí a 1 dospelá osoba. Manželstvo uzatvoril jeden manželský pár – 
Ľuboš Herceg a Irena Hlístová. Pochovaných bolo 10 občanov. 
 

 Služby v obci 
 I v tomto roku boli občanom našej obce poskytované holičské a kadernícke služby. V prevádzke bola i 

miestna sauna, ktorej prevádzka bola však veľmi nerentabilná. 
 

 Zaujímavosti 
 Tento rok bol charakteristický už spomínanými oslavami 740. výročia prvej písomnej zmienky o našej 
obci, ktoré vo všetkých, čo ich prežili, zanechali nezabudnuteľné spomienky. 
Pri príležitosti tohto výročia vydal obecný úrad pohľadnice obce Buková – štyri rozličné s použitím fotografických 
záberov občana našej obce Miloša Haču. 

 


