
Rok 1998 
 

 Samospráva 
 Starostom obce v tomto roku bol Jozef Serina. Poslancami OZ do samosprávnych volieb boli Ing. Jozef 
Adamec, Ľuboš Herceg, Anna Mušková, Pavol Detko, Ing. Iveta Černušková, Pavol Hačo, Ján Ondruš, Anna 
Molnárová, Jozef Pavlík a Jozef Krajčír. 
 25.9. a 26.9.1998 sa konali Voľby do NR SR. 18.12. a 19.12.1998 sa v obci konali voľby starostu obce a 

voľby poslancov do obecného zastupiteľstva. 
Zapísaných voličov bolo 556, volieb sa zúčastnilo 413 voličov, teda 74,28 %. Platných hlasovacích lístkov pre 
voľby poslancov bolo odovzdaných 399 a pre voľbu starostu 406. 
Za poslancov Obecného zastupiteľstva Buková boli zvolení títo poslanci: 

- Ing. Iveta Černušková 276 ; Ján Ondruš 238; Ing. Jozef Halenár 229; Štefan Anadelek 228; 
František Breck 225; Štefan Horváth 221; Vojtech Škrabák 218; Ľuboš Herceg 206; Miroslav Herceg 
180; Ľuboš Hačo 169; Oľga Botteková 162 a Katarína Hačová 159 hlasov. 

- Ďalšie poradie volených poslancov: Anna Mušková 152; Pavol Hačo 147; Jozef Herceg 137; Ivan 
Škrabák 128; Jozef Matula 126; Jozef Vittek (č.271) 112;  Marián Kopúnek 93; Milan Jaraba 81; 

Jozef Gažo 80 a Jozef Drozd 32 hlasov. 
Za starostu kandidovali 3 kandidáti a voľby dopadli nasledovne: 

- Jozef Serina  283 hlasov 
- Oľga Botteková    40 hlasov 

- Ing. Rastislav Detko 83 hlasov 
Na ustanovujúcom zasadaní nového OZ Buková určil starosta obce za svojho zástupcu Ján Ondruša. 
 Obecný úrad v tomto roku zabezpečil na požiadania Krajské správy SŠÚ Trnava sčítacích komisárov, 
ktorí v mesiacoch november a december previedli sčítanie hospodárskych zvierat a ovocných stromov. 
 V roku 1998 sa do obce Buková prihlásilo 17 obyvateľov, z trvalého pobytu sa odhlásilo tiež 17 
obyvateľov. Narodili sa 2 deti (1 chlapec a 1 dievča) a zomrelo 11 obyvateľov (7 mužov-zomrel i Rudolf Lantoš, 
nar. 24.4.1907, ktorého sme nazývali pamätníkom našej obce, pretože vedel veľa dôležitých a starých 

informácií o obci  a 4 ženy). Stav obyvateľ k 31.12.1998 bol 711. 
 

 Rozpočet 
 Z rozpočtu sa najviac finančných prostriedkov použilo na dofinancovanie II.etapy plynofikácie v obci. 

Ďalej sa plynofikovala i budova obecného úradu a kultúrneho domu a začalo sa s úpravou chodníkov v obci, 
ktoré boli zničené pri výkopových prácach pri plynofikácii. V priebehu roka sa previedla i údržba kabín TJ na 
ihrisku. 
 V príjmovej časti bol rozpočet 3 878 000,-- Sk a tento bol splnený na 3 960 493,21 Sk, teda na 102,13 
%. Príjmy za prenájom Avie FO a PO 25 980,-- Sk, prijaté úroky z VÚB 7 169,-- Sk, za prenájom svadobky od 

FO a PO 17 498,-- Sk, za relácie v MR a predaj pohľadníc 5 990,-- Sk, nájomné obecnej bytovky 7 834,-- Sk, za 
ubytovacie služby v RO 14 010,-- Sk, za služby domov smútku a cin-torínske poplatky 2 640,-- Sk, za smetné 
nádoby FO a PO 26 250,-- Sk, daň z príjmov FO 742 699,-- Sk, daň z nehnuteľností – pozemky FO a PO 325 
194,-- Sk, daň z nehnuteľností – stavby od FO a PO 98 748,-- Sk, za psa 2 640,-- Sk, z predaja alk.nápojov a 
tab.výrobkov od FO a PO 20 550,--, za užívanie VP 7 650,-, správne poplatky od FO a PO 81 450,-- Sk, daň 
z príjmov PO 134 327,-- Sk, za ubytovaciu kapacitu 14 400,-- Sk, za rekreačný pobyt 5 831,-- Sk, cestná daň 
od PO 84 777,-- Sk, za pokuty 800,-- Sk, dotácia zo ŠR na samosprávne funkcie 168 250,-- Sk, prevody 

z rezervného fondu  514 187,-- Sk, z cestného fondu 46 630,-- Sk, dotácia zo ŠFŽP na plynofikáciu 1 400 040,-
- Sk, príjmy z úradu práce 62 928,-- Sk, príspevok z Chemolaku 1 500,-- Sk, nájom za pozemky od 
poľovn.združenia 6 518,-- Sk, ostatné príjmy 35 309,-- Sk, ostatné príspevky 26 773,-- Sk a nájom budov a NP 
58 009,--. 

 Výdavky boli rozpočtované sumou 3 881 000,-- Sk a vyčerpané boli vo výške 3 739 788,-- Sk. Vodovod 
Tatarička 11 972,-- Sk; miestne komunikácie – údržba 36 470,-- Sk; doprava-materiál, palivo, náhr.diely, 

zákonné a havarijné poistné, poplatky – 81 983,-- Sk; poplatky banke 4 884,-- Sk; požiarna ochrana – odmena 
za požiarny zása, el.energia, časopisy, materiál, poh.hmoty, zák.poistné, údržba pož.zbrojnice, poplatky – 9 
883,-- Sk; MŠ – príspevok – 3 657,-- Sk; ZŠ – príspevok 4 810,-- Sk; školenia zamestnancov 7 480,-- Sk; TJ – 
el.energia, voda, materiál, údržba kabín (11 584,-- Sk), reprezentačné výdavky, pranie dresov, príspevok – 28 
695,-- Sk; KD – el.energia, voda, rôzne vybave-nie, čistiace prostriedky, materiál, pranie, palivá, údržba, 
repr.výdavky, geodetické práce + plynofikácia (205 362,-- Sk) – 271 287,-- Sk; MĽK – dohoda o pr.činnosti, 
knihy 8 783,-- Sk; MR – údržba 12 625,-- Sk; starostlivosť o starých občanov-vecné dary – 23 910,-- Sk; 

výstavba plynu – 1914187,-- Sk; ubytovacie služby – 8 551,20 Sk (zakúpenie chladničky); služby MH – plat, 
poistné – 12 360,-- Sk; VO – el.energia, materiál, údržba – 37 836,-- Sk; cintorín – el.energia, voda, materiál – 
24 220,-- (z toho kosačka 18 920,-- Sk); verejná zeleň – pracovníci na verejno-prospešných prácach – 85 
500,-- Sk; zimná údržba miestnych komunikácií – 10 545,-- Sk; komunálny odpad – odvoz, údržba skládky, 
poplatok za uloženie odpadov – 50 517,-- Sk; príspevok cirkvi – 6 900,-- Sk; poslanci OZ – odmeny – 32 965,-- 
Sk; správa OcÚ – platy, príplatky, odmeny, poistné, cestovné, stravovanie, el.energia, voda, telefón, rozhlas, 

pošt.známky + pošt.poplatky, kanc.potreby, papier, čist.prostriedky, tlačivá, knihy,noviny, časopisy, materiál, 

údržba VT a kopírky, aktualizácia softwaru, reprezentačné výdavky, zákonné poistné, tvorba sociálneho fondu, 
poplatky, členské ZMOS – 1 033 824,-- Sk (z toho zakúpenie kopírovacieho stroja 30 012,-- Sk, osobného 
počítača 25 000,-- Sk, tlačiarne k počítaču 18400,-- Sk a plynofikácia budovy 76 143,-- Sk). 



 K 31.12.1998 mal obecný úrad na bežnom účte zostatok finančných prostriedkov vo výške 501561,54 

Sk. 

 

 Ekonomika 
 Súkromní podnikatelia: 

- Združenie TIRŠ, Rudolf Švec č. 67 – kúpa tovaru za účelom jeho predaja; natieračské práce, 
zváračské práce, zámočníctvo; montáž, rekonštrukcia, opravy a údržby plynových kotlov; 

- BOMILTRANS – Autodoprava, Milan Študenc č. 54 – cestná motorová doprava – verejná nákladná 
doprava; 

- DELICATES, Erika Škrabáková – v tomto roku odkúpili od Jednoty, SD Trnava budovu predajne a 

pozemok. Zamestnali o jednu pracovnú silu viac v potravinách i pohostinstve. Od tohto roku 
zamestnávali 7 ľudí. 

- DELICATES I., Tibor Škrabák – predajňa potravín a pohostinstva č. 33 prenajatá od Jednoty. 
- Patrik Hlavatý, č. 72 – zváračské práce, zámočníctvo, kovovýroba, maliarske a natieračské práce, 

maloobchod a veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť. 
- Ing. Detko RADEX, č. 26 

Súkromne hospodáriaci roľníci:: 

- Rastlinná a živočíšna výroba: Anna Medovičová, Paulína Kiripolská, Emil Kiripolský a Milan Herceg. 
- Pestovateľské práce v lese: začiatok evidencie máj – Margita Vitteková, Vilma Švecová, Marta 

Medvecká, Ľudmila Jarabová -  koniec ich evidencie v novembri. 
  
Podniky, družstvá, spol. s r.o.: 
- MIRROR´S, s.r.o., Miroslav Škrabák č. 303 – maloobchod a veľkoobchod, sprostredkovateľ-ská 

činnosť; reklamná a propagačná činnosť; sklenárske práce a stolárstvo – priemerne ročne 
zamestnáva 4 zamestnancov a jeho výroba predstavuje 400 – 500 ks zrkadiel mesačne. Výrobky 
predáva i do cudziny a propaguje na výstaviskách v Brne. 

- Výroba kameňa a pieskov, s.r.o. Buková – výroba kameňa a kameniva banským spôsobom, 
prevádzka generálnych opráv a výroba z tenkých plechov – riaditeľom je Ing. Ludvig a štatutárnym 
zástupcom spoločnosti Milan Zachar – konateľ. Priemerný počet zamestnancov 19. 

- Okresná správa ciest, š.p., cestmajsterstvo Buková – priemerný počet zamestnancov 24, vedúci 

Peter Gergely. Zabezpečujú údržbu 166 km ciest (z toho III/50214 9,7 km). 
- Poľnohospodárske družstvo Buková – do 27.2.1998 bol predsedom družstva Ing. Rudolf Kucharovič. 

V tento deň sa uskutočnila výročná členská schôdza, ktorá na obdobie päť rokov zvolila nového 

predsedu PD Ing. Jozefa Halenára s počtom hlasov 3 658. Ing. Rudolf Kucharovič dostal 2 951 
hlasov. Rastllinná výroba, podobne ako v minulých rokoch, sa i v tomto roku zaoberala výrobou 
obilovín, zemiakov, repky olejnej a krmovín pre živočíšnu výrobu. Osev bol nasledovný: pšenica 

ozimná 103 ha; jačmeň jarný 115 ha; triticale 103 ha; raž ozimná 10 ha; repka jarná 50 ha; 
zamieka 15 ha; kukurica silážna 132 ha a lucerna 30 ha. Vo výrobe obilovín dosiahlo PD nasledovné 
úrody: pšenica ozimná – 5,5 t/ha (celkovo 567 t); jačmeň jarný – 4,3 t/ha (celkovo 495 t); raž 
ozimná – 4,8 t/ha (celkovo 48 t) a triticale – 4,9 t/ha (celkovo 505 t). Pri zemiakoch sa zozbieralo 
328 t, pričom bola dosiahnutá veľmi priaznivá výťažnosť veľkých konzumných zemiakov – až 85 %. 
Priemerná úroda z ha bola 23,4 t. Priemerná úroda u silážnej kukurice bola 32 t/ha, celkovo 3 829 
t. Na zúrodňovanie piesočnatých a na živiny chudobných pôd na ploche 200 ha obdržalo PD dotáciu 

vo výške 1 931 000,-- Sk. 
Stavy hospodárskych zvierat v tomto roku boli nižšie, čím bola ovplyvnená celková pro-dukcia 
mlieka a mäsa. Hovädzieho dobytka bolo 461 ks (z toho 97 kráv), ošípaných 742 ks (z toho 56 
prasníc). PD vyrobilo 424 tis. litrov mlieka (95 % PD realizovalo do TAMILKU Trnava – 96 % bolo 
zatriedených vo výberovej a I.akostnej triede); 85,3 t hovädzieho a 114,5 t bravčového mäsa. 

Zníženie mliekovej produkcie (cca o 46 tis. litrov) bolo zapríčinené nižším telením v prvej polovici 
roka a nižšími stavmi kráv ako PD plánovalo. Počas roka PD nakúpilo 100 odstavčiat, 103 teliat, 34 

plemenných prasničiek a 5 jalovičiek – kríženiek mäsového plemena. Od jednej prasnice odchovalo 
17,84 ks odstavčiat a od jednej kravy nadojilo PD 4347 l mlieka za rok. 
Na úseku mechanizácie za PD zameralo na zabezpečenie prevádzky stárnucej techniky so zreteľom 
na zníženie nákladov pohonných hmôt. Zber obilovín robilo PD svojimi dvoma kombajnami 4-512, 
dvoma 4-517 z PD J.Bohunice, jedným 4-517 z PD Viničné, jedný ks JOHN DEERE z Agroslužby 
Kysucké Nové Mesto a 1 ks MASSEY FERGUSON z PD Trnava. Za kombajnovú žatvu od cudzích 

družstvo zaplatilo 417 000,-- Sk. Tieto prostriedky sa im vrátili za lisovanie lisom HESTON 4700 na 
PD Veselé, PD J.Bohunice, Branko Nitra, PD Jablonica a Agropartner Pl.Podhradie. Zber zemiakov sa 
riešil dvoma kombajnami Z 643 Bolko. V tomto roku PD zakúpilo nový traktor Z 16245 Super, na 
ktorý získalo priamu dotáciu 483 000,-- Sk a výhodnú pôžičku s 5 % úrokom z Podporného fondu 
Ministerstva pôdohospodárstva.  
Investičnú výstavbu možno charakterizovať dvoma menšímí akciami: - úpravou kôlne na stroje pre 
potreby skladovania obilovín a komponentov do křmnych zmesí (100 tis. Sk) a rekonštrukcou 

zábran a napájania vodou OMD 500 v spodnej časti s nákladom 95 tis. Sk. 

V priebehu roka boli vykonané všetky druhy povinného školenia ako OBP, tak i PO. PD zaznamenalo 
počas roka jeden pracovný úraz na úseku živočíšnej výroby.  
Výnosové položky, včetne vnútropodnikových, dosahujú 32,832 tis. Sk; nákladové položky 36,522 
tis. Sk. Z výnosových položiek dostalo PD nižšie dotácie o 516 tis. Sk, čo boli nevyplatené dotácie za 



mlieko a hospodárenie v horších podmienkach za IV. štvrťrok. V mzdovej oblasti bolo čerpanie 

nákladových odmien celkom 5633 tis. Sk oproti zámeru 5500 tis. Sk. Priemerný počet pracovníkov 

bolo 50 a bol dosiahnutý priemer na jedného pracovníka 9 388,-- Sk, čo je 10,4 % zvýšenie.  
Evidencii pozemkov bola naďalej venovaná pozornosť, Predkladaním nových dokladov sa 
usporadúvajú majetkové vzťahy, o čom svedčia novovytvorené nájomné zmluvy na pozemky, ktoré 
PD obhospodaruje a ďalšie spracované družstevné podielové listy členom a oprávneným osobám 
v zmysle zákona. 

Vzhľadom na stratu Predstavenstvo PD Buková doporučilo členskej schôdzi, aby časť bola hradená 
nerozdeleným ziskom minulých rokov vo výške 218 tis. Sk a zostatok – 3 472 tis. Sk ponechať 
nerozdelený. 

 

Výstavba 
 V tomto roku bol zbúraný jeden rodinný dom a skolaudovaných bolo 5 rekreačných chát. Chaty však 

boli postavené v minulých rokoch, ale až teraz si ich vlastníci zlegalizovali ich užívanie. Obyvatelia si riešia 
svoju bytovú otázku i nadstavbami a prístavbami existujúcich rodinných domov, hoci je záujem z ich strany o 
výstavbu nových rodinných domov. Preto obec požiadala Arcibiskupský úrad Trnava (29.1.) o predaj „farských“ 

pozemkov vedľa cintorína, ktoré by boli ideálne na výstavbu nových rodinných domov. Bola nám zaslaná 

záporná odpoveď. Preto sme opätovne (30.3.) ponúkali ďalšiu možnosť – zámenu „farských“ pozemkov za 
obecné s lepšou bonitou, ktoré však nie sú vhodné na výstavbu rodinných domov. Ani tejto požiadavke 
Arcibiskupský úrad Trnava nevyhovel. 

Ďalej bola splynofikovaná II. etapa „Plynofikácie obce Buková“. 
 

Doprava 
Doprava do Trnavy a z Trnavy je zabezpečená dvakrát denne priamymi autobusovými spojmi – 

dopoludnia o 7.00 hod. a o 10.00 hod. a popoludní z Trnavy o 12.30 a 15.30 hodine. Ďalšie autobusové spoje 

sú kombinované so železničnou dopravou.  
16.9.1999 bola uzatvorená zmluva medzi Obcou Buková a Chemolakom, a.s. Smolenice o preprave 

zamestnancov z nočnej smeny v akciovej spoločnosti Chemolak, podľa ktorej polovicu nákladov za prepravu 
znáša obec a polovicu Chemolak, a.s. Smolenice – odborová organizácia.  

 

Spolky a združenia 
- Dobrovoľný požiarny zbor Buková – 28 členov, veliteľ Rajmund Vittek, strojník Vladimír Herceg ml., 

pokladník Ján Herceg, preventívár Ľuboš Stach. 23.4. a 24.4. bola I. časť základnej prípravy 
veliteľov DPZ organizovaná Okresným úradom Trnava, odborom PO. 

- Poľovnícke združenie Kamenec Buková - ???????????????? 
- Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Buková – 12 členov, predseda Jozef Gažo, 

podpredseda Pavol Hačo, pokladník Ferdinand Oravský; 
- Jednota, Členská základňa Jednoty Buková – počet členov 38. Predsedom dozorného výboru bola 

Anna Závišová. 
 

Zdravotníctvo, sociálna sféra 
Zdravotnícke služby sú mesačne poskytované v priestoroch Domu služieb Buková a to pre dospelých 

obyvateľov MUDr. Kočanovou z Trstína a pre deti MUDr. Kaderovou zo Smoleníc. Ostatní dospelí obyvatelia 

navštevuje všeobecného lekára v Smoleniciach MUDr. Stipanitza alebo MUDr. Ku-čavíka v Chemolaku 
Smolenice. Na zubné ošetrenie chodia občania našej obce do Smoleníc MUDr. Zamborskej, do H.Orešian MUDr. 
Zvonárovi alebo do Chemolaku Smolenice MUDr. Smutnej. V Smoleniciach je i očná ambulancia MUDr. 
Stipanitzovej a ženský lekár MUDr. Jankovský. 

Dňa 8.augusta bol obecným úradom zorganizovaný zájazd pre dôchodcov našej obce do Rajeckej 
Lesnej, kde si pozrely známy drevený pohyblivý betlehem. Ďalej navštívili rázovitú slovenskú dedinku Čičmany, 
mesto Trenčín a na spiatočnej ceste sa zastavili na pomníku Bradlo. Táto akcia sa vydarila – zo strany tých, čo 

sa jej zúčastnili mala veľmi priaznivý ohlas. 
 

Školstvo 
 Od januára tohto roka nastúpila na miesto školníčky materskej školy po Margite Fíbovej, ktorá išla do 

dôchodku, Ingrid Palkovičová. Vo februári bola škôlka dva týždne zatvorená z dôvodu chrípkových prázdnin. 
Deti 7.mája pripravili a vystúpili s kultúrnym programom pre ženy-matky na poľnohospodárskom družstve pri 
príležitosti Dňa matiek. 10.júna navštívili deti ZOO v Bratislave. Prevádzka MŠ skončila 26.6.1998.  
Nový školský rok začal 2.9.2002. Do škôlky sa prihlásilo 21 detí, z toho 10 v predškolskom veku.  26.októbra sa 
deti pobavili v Trnavskom divadle na veselohre „Zlaté kura“. Aj 1.decembra navštívili deti zo škôlky spolu so 

žiakmi ZŠ a učiteľkami divadelné predstavenie v Trnavskom divadle „Šťastný princ“. 8.decembra bolo pre deti 
pripravené posedenie pod stromčekom, na ktoré samozrejme prišiel tradične Mikuláš s darčekmi. 
 Školáci i škôlkári mali spoločný karneval 15.2.1998, ktorý bol v tomto roku v školskej telocvič-ni. 

V apríli prebehlo na škole školské kolo „Hollého pamätníka“. Dňa 7.mája – na Deň matiek žiaci ZŠ i MŠ prispeli 
k oživeniu osláv svojím vystúpením. Na Deň detí mali deti ZŠ zábavné popoludnie na školskom dvore. 24.júna 
boli žiaci na školskom výlete v Bratislave, kde navštívili hrad a boli na prehliadke loďou. 26.júna bol ukončený 
školský rok a všetci boli odmenení vysvedčeniami. Každý zo žiakov postúpil do vyššieho ročníka. 



Nový školský rok začínal 2.9.1998. I. trieda – 1. ročník 8 žiakov + 2.ročník 8 žiakov, t.j. 16 žiakov – triedna 

učiteľka Mgr. Ivona Kiripolská; II. trieda – 3.ročník 9 žiakov + 4.ročník 6 žiakov, t.j. 15 žiakov – triedna 

učiteľka Mgr. Anna Hercegová. Vychovávateľkou v školskom klube bola Gabriela Javoroková. Počas roka žiaci 
zozberali žiaci školy 1 000 kg papiera, za ktorý boli kúpené knihy do škol-skej knižnice. Pred zimnými 
prázdninami sa žiaci zúčastnili Mikulášskeho posedenia. 
 

 Kultúra 
 V januári tohto roku Vincentskú zábavu prvýkrát zorganizovalo PZ Kamenec Buková. Účasť na zábave 
bola veľká – takmer nepostačovala kapacita. Mala veľmi priaznivý ohlas. Vo februári – na sviatok sv.Valentína – 
patróna zamilovaných bola Valentínska zábava, ktorú organizoval Pavol Novák zo Smoleníc. Táto však nesplnila 

očakávanie usporiadateľa, pretože sa jej zúčastnilo veľmi málo ľudí. Cez letnú sezónu sa mladí ľudia z obec i 
rekreanti mohli prísť zabaviť na diskotéky, ktoré organizoval Vober D-J Team Slovakia. Ani na týchto 
diskotékach nebola dostatočná účasť. 
 Veľmi vydarenou kultúrnou akciou tohto roka bolo vystúpenie dychovej hudby Záhorienka, ktorej 
hosťom bol známy Jozef Zíma. Kultúrna akcia bola usporiadaná na počesť bukovských žien a matiek k ich 
sviatku Dňa matiek 7.mája. Diváci si spoločne s Jozefom Zímom i zaspievali a odchádzali v dobrej pohode a 

nálade. 

 

 Šport, turistika 
 Futbalisti Telovýchovnej jednoty Buková sa zúčastňovali zápasov jarnej i jesennej ligy, na ktorých sa im 
v tomto roku darilo. Prezidentom klubu je Ján Ondruš, manažérom Ivan Kopúnek . V tomto roku sa konal ďalší 
ročník futbalového turnaja „Memoriál Ivana Škrabáka“. 
 Dňa 4.4. a 10.4. sa turisti zúčastnili „Pochodu oslobodenia Trnavy“ a prešli pri ňom i kataster našej 
obce. 26.apríla Slovenský rybársky zväz Trnava tradične zorganizoval na Vodnej nádrži Hrudky Buková „Preteky 
v love rýb“. V auguste bolo zorganizované ďalšie turistické podujatie „S Betkou do Karpát“. 

 Nakoľko Karpatia, a.s. Trnava-Modranka  je už v likvidácii, letná turistická sezóna v tomto roku nebola 
vôbec organizovaná. Okolie priehrady bolo veľmi neudržované, odvoz odpadkov preto okrem Slovenského 
rybárskeho zväzu , mestská organizácia Trnava zabezpečoval aj obecný úrad Buková. Majetok Karpatie, a.s. je 
založený vo VÚB, a.s. Trnava a 14.októbra bola jeho prvá dražba . 
 

 Životné prostredie 
 Skládka pevného domového odpadu sa aj v tomto roku užívala iba dočasne za dodržiavania osobitných 

podmienok. 
 

 Cirkev, cirkevný život 
 Správcom farnosti v tomto roku bol dp. Pavol Solčány, ktorý pripravil 10 detí  3. a 4.ročníka na prvé 
sväté prijímanie, ku ktorému pristúpili v máji. V tomto roku bola splynofikovaná farská budova. Sväté omše boli 

slúžené pravidelne v nedeľu i vo všedný deň. Ak bol pán farár chorý, vždy zabezpečil za seba náhradu. 
 

 Politika 
 12.marca sa starosta zúčastnil VIII. snemu ZMOS, ktorý sa konal v Bratislave a riešil problémy 
samosprávy. 25.marca Únia miest a obci Slovenská zorganizoval demonštráciu pred Slovenským parlamentom 
proi schváleniu vládneho návrhu zákona o samospráve vyšších územných celkov. Od 1.júna tohto roka je 
registrovaná Obecná organizácia HZDS na OP HZDS Trnava. 13.júla sa pán starosta zúčastnil pracovného 
stretnutia s podpredsedníčkou vlády SR Katarínou Tóthovou na Krajskom úrade Trnava. V auguste sa konali 
Krajské oslavy 54.výročia SNP v obci Prašník. 

 V dňoch 25.9. a 26.9. okrem parlamentných volieb sa v nadväznosti na petičnú akciu konalo tretie 
celoštátne referendum, v ktorom sa mali občania odpovedať na otázku: „Ste za to, aby NR SR prijala ústavný 
zákon, ktorým sa zakáže privatizácia strategických podnikov:“ Išlo o podniky SPP, Slovenské elektrárne a a.s. 
Transpetrol Bratislava. Uvedené referendum nebolo právoplatné, pretože sa ho zúčastnilo 44,06 % 
oprávnených voličov. 
 

 Služby v obci 
 Obecný úrad pomohol občanom pri podávaní majetkových priznaní. Hlavne starším občanom pomohol 
pri ich vypĺňaní a odovzdal ich hromadne na Daňový úrad Trnava. 

 Miestne holičstvo a kaderníctvo prevádzkoval Obecný úrad Buková a kaderníčku v ňom robila Lucia 
Kolesárova z Plaveckého Mikuláša. 
 

 Zaujímavosti 
 V tomto roku vo vydavateľstve KARIER, s.r.o. Trnava vyšla kniha venová Miške Škrabákovej „Ocino, 
bude to bomba!“ od autorky Sabíny M. Zavarskej. Uvedená kniha je k dispozícii v knižnici i  na obecnom úrade. 

 V novembri tohto roka oslávila v našej obci 100 rokov svojho života rodáčka z Bukovej Terézia 
Škvorcová, rod. Štajgerová, ktorá sa narodila 11.11.1898. Za oslávenkyňu bola obetovaná i slávnostná svätá 
omša. 


