
Rok 1999 
 
 Organizáciou spojených národov bol rok 1999 vyhlásený za Medzinárodný rok seniorov. 

  
Samospráva 

 Starostom obce v roku 1999 bol Jozef Serina. Zástupcom starostu Ján Ondruš a poslancami Štefan 
Andelek, Oľga Botteková, Ing. Iveta Černušková, Katarína Hačová, František Breck, Ľuboš Hačo, Ing. Jozef 
Halenár, Ľuboš Herceg, Miroslav Herceg, Štefan Horváth a Vojtech Škrabák. Pracovníčkami obecného úradu boli 
Anna Vitteková, ktorá pracuje ako samostatný odborný refernet a administratívna pracovníčka Oľga Herce-

gová. 
 V tomto roku sa do obce prihlásili 3 noví občania, narodil sa 1 chlapec, odhlásilo sa 11 občanov Bukovej 
a zomrelo tiež 11 obyvateľov našej obce (8 mužov a 3 ženy). V tomto roku 28.júla zomrel i bývalý starosta 
obce Ivan Krajčír. Predsedom vtedajšieho Miestneho národného výboru Buková bol od 1.10.1985. Na 
vykonávanie tejto funkcie bol uvoľnený zo svojho posledného zamestnania – Pozemné stavby Trnava. Funkciu 

predsedu MNV a starostu Obecn 
ého úradu Buková vykonával až do 29.júla 1993, kedy zostal kvôli chorobe práceneschopný. Stav obyvateľov 

má stále klesajúcu tendenciu a k 31.12.1999 bol 693.  
 

 Rozpočet 
 Rozpočet príjmov na rok 1999 bol 2 256 000,-- Sk a naplnený bol do výšky 2 263 846,33 Sk. Prijaté 
úroky z termínovaného vkladu a BÚ – 36 255,-- Sk; nájom za použitie KD od FO – 17 600,-- Sk; predaj 
pohľadníc a relácie MR 10 400,-- Sk; nájomné-bytovka – 7 548,-- Sk; ubytovacie služby v RO – 23870,-- Sk; 
služby domov smútku a cintorínske poplatky – 2 420,-- Sk; použitie Avie-od FO a PO – 74625,-- Sk; za smetné 
nádoby od FO a PO – 42 170,-- Sk; daň z príjmov FO – 767 267,-- Sk; daň z nehnuteľností-pozemky od FO a 
PO – 398 251,-- Sk; daň z nehnuteľností-stavby od FO a PO – 87 974,-- Sk; za psa – 2 720,-- Sk; poplatok 

z predaja alk.nápojov a tab.výrobkov – 6619,-- Sk; za užívanie VP – 60200,-- Sk; správne poplatky od FO a PO 
– 82 400,-- Sk; daň z príjmov PO – 72 100,-- Sk; za ubytovaciu kapacitu od PO – 29 740,-- Sk; PO-cestná daň 
– 84 837,-- Sk; nájom za poľovné pozemky – 6518,-- Sk; dotácia zo ŠR na samosprávne funkcie – 167 080,-- 
Sk; prevody z cestného fondu – 131 086,-- Sk; príjmy z úradu práce – 27 600,-- Sk; príjmy z predaja 

pozemkov a nehnuteľností – 43 120,-- Sk; nájom za pozemky – 8 498,-- Sk; príspevok od akciových 
spoločností – 10 709,-- Sk; ostatné príjmy – 11 034,-- Sk a nájom za užívanie nebytových priestorov – 49 
911,-- Sk. 

 Rozpočet vo výdavkovej časti predstavoval čiastku 2 256 000,-- a vyčerpaný bol vo výške 1 990 832,64 
Sk. Vodovod Tatarička – 22 849,-- Sk; miestne komunikácie-materiál, údržba chodníkov – 135 091,-- Sk; 
poplatky banke – 6 350,-- Sk; požiarna ochrana-el.energia, zákonné poistné vozidiel, údržba pož.zbrojnice, 
občerstvenie – 19 236,-- Sk; školenia zamestnancov – 6 530,-- Sk; TJ-el.energia, voda, materiál, 
reprezentačné výdavky, pranie dresov – 25 089,-- Sk; KD-el.energia, plyn, voda, rôzne vybavenie, materiál, 
čistiace a hygienické prostriedky, pranie obrusov, údržba, nákup ozvučovacej techniky (23 980,-- Sk) - 153 

429,-- Sk; MĽK-dohody o činnosti, knihy – 9 868,-- Sk; MR-MG,CD kazety, údržba – 24 828,-- Sk; sociálna 
starostlivosť (zamestnanci na verejno-prospešných prácach) 60 334,-- Sk; ubytovacie služby v RO-el.energia, 
materiál, pranie bielizne, údržba, zakúpenie troch nových buniek od Kameňolomov a štrkopieskov v likvidácii, 
š.p. Trstín (40600,-- Sk) – 86 178,-- Sk; VO-el.energia, údržba – 52 757,-- Sk; cintorín-el.energia, voda, 
materiál, údržba domu smútku (21 122,-- Sk); údržba cintorína – 55 303,-- Sk; ostatné služby MH – 102 472,-
- Sk; verejná zeleň – čistenie VP a nákup kosačky – 34 068,-- (z toho kosačka 31 228,-- Sk); komunálny 
odpad-odvoz odpadu, údržba skládky, poplatok za uloženie odpadu – 98 016,-- Sk; príspevok cirkvi -  9 000,-- 

Sk; príspevok MŠ – 11 582,-- Sk; príspevok ZŠ  7 529,-- Sk; poslanci OZ – materiál a odmeny – 17 200,-- Sk; 
správca OcÚ-platy, odmeny, odvody do fondov – 737 348,-- Sk, cestovné 29 542,-- Sk, el.energia 11 319, plyn 
55 626,-- Sk, telefón 29 435,50 Sk, pošt.známky+poštovné,poukazovačné 4 372,-- Sk, kanc.potreby 2 588,-- 
Sk, tlačivá, knihy, noviny, časopisy – 22 852,-- Sk, materiál, čistiace prostriedky – 13 256,-- Sk, stravovanie – 
17 531,-- Sk, údržba kancelárií a ich vybavenie (stropný obklad v kanceláriách) – 22 978,-- Sk, údržba výpoč-
tovej techniky – 5740,-- Sk, reprezentačné výdavky – 11 706,-- Sk, zákonné poistné – 15 496,-- Sk, tvorba 
sociálneho fondu – 6 237,-- Sk, dohody mimo pracovného pomeru – 31 219,-- Sk, členského ZMOS 2 501,-- 

Sk; preprava autobusom 24 960,-- Sk. 
 Zostatok finančných prostriedkov na konci kalendárneho roka bol na bežnom účte 646 204,33 Sk, 
z toho na termínovanom účte 400 000,-- Sk. 
 

 Ekonomika 
 V tomto roku podnikali títo podnikatelia z obce Buková: 
 Rudolf Švec, Združenie TIRŠ, č. 67 – kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja; natieračské, zváračské 

práce; zámočníctvo; vykonávanie montáže, rekonštrukcie, opravy a údržba plynových zariadení; montáž 

vodomerov na teplú a studenú vodu; montáž meračov tepla; 

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



 Erika Škrabáková, DELICATES, č. 49 – kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja; maloobchod a 

veľkoobchod; pohostinská činnosť – v tomto roku začali splácať úver, ktorý si zobrali za účelom kúpy 

nehnuteľnosti.  
 Tibor Škrabák, DELICATES I., č. 33 – kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja; maloobchod a 

veľkoobchod; pohostinská činnosť – predajňa potravín a pohostinstvo v prenajatých priestoroch od Jednoty, 
SD Trnava; 

 Patrik Hlavatý, č. 72 – zváračské práce, zámočníctvo, kovovýroba, maliarske a natieračské práce, 

maloobchod a veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť; 
 Pavol Hlavatý – HELATRANS, č. 72 – veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s alkoholickými a 

nealkoholickými nápojmi, cestná motorová doprava – verejná nákladná doprava, vykonávanie murárskych 
prác – podnikateľskú činnosť začala v treťom štvrťroku tohto roka; 

- podnikanie v tomto roku zrušili: 
 Ing. Rastislav Detko, RADEX, č. 26; 
 Kolníková – JASKO, č. 245. 

- Ďalej v roku 1999 podnikali v katastri našej obce tieto s.r.o., podniky a družstvá: 
 MIRROR´S, spol. s r.o., Miroslav Škrabák, č. 303 – stolárska výroba a výroba zrkadiel, ktorú každoročne 

zvyšuje. Zamestnával 2 stálych zamestnancov a 3-5 sezónnych zamestnancov. Svoju výrobu roz-šírili i 
v zahraničí – v Českej republike. Svoje výrobky predal do mnohých miest sveta, napr. do Kyjevu, Viedne, 

do miest v štáte Izrael, do Tel Avivu. Pravidelne svoje výrobky reklamuje na výstavách v Brne. 
 Výroba kameňa a pieskov, s.r.o. Buková – riaditeľom podniku bol asi polovicu tohto roka Ing. Ludvig, po 

ňom sa stal vedúcim firmy Ján Jakubec. Konateľom firmy a zároveň štatutárnym zástupcom bol i v tomto 

roku Milan Zachar. Predmetom podnikania bola výroba kameňa a kameniva banským spôsobom, 
prevádzanie generálnych opráv a výroba z tenkých plechov; 

 Miešanie kŕmnych zmesí, s.r.o. (MKZ), č. 270 – sprostredkovateľská činnosť, výroba kŕmnych zmesí a 
premilov, výroba hotového krmiva pre hospodárske a domáce zvieratá – podnikanie začali v druhom 
štvrťroku roka 1999; 

 Okresná správa ciest, š.p., Cestmajsterstvo Buková – údržba 9,7 km cesty III/50213 a 156 km ostatných 

ciest. Vedúcim cestmajsterstva bol Peter Gergely. Priemerný počet zamestnancov v tomto roku bol 2... 
 Poľnohospodárske družstvo Buková – predsedom družstva bol Ing. Jozef Halenár. Dňa 5.marca 1999 sa 

uskutočnila Výročná členská schôdza, ktorá okrem iného, schválila zmenu v Obchodnom registri zápisom 
v predmete činnosti: vykonávanie murárskych a údržbárskych prác. Členská schôdza zvolila za členov 
predstavenstva na obdobie ďalších 5-ich rokov Ing. Petra Durana za podpredsedu predstavenstva PD; Irenu 
Serinovú, Máriu Krátku, Ľuboša Hercega, Miroslava Medveckého a Jozefa Kovárika za členov a Petru Janiga 

za náhradníka. Ďalej zvolila členov revíznej komisie: Jozef Švec – predseda, Ján Ambra, Viktor Detko, Milan 

Denkóci, Emília Švecová a náhradník Ladislav Oravský. 
ÚSEK RASTLINNEJ VÝROBY – PD Buková hospodári v lokalite, ktorá sa zaraďuje k oblastiam s najhoršími 
prírodnými a poveternostnými podmienkami trnavského okresu, o čom svedčí i jeho zaradenie na najnižšie 
miesto spomedzi poľnohospodárskych podnikov okresu v cenovej skupine 12. Priemerná úradná cena pôdy 
je najnižšia v okrese a pohybuje sa na úrovni 31 100,-- Sk/ha. PD obhospodaruje 740 ha poľnohos-
podárskej pôdy, z čoho je ornej pôdy 530 ha. PD zasialo iba 47 % plánovaných plôch ozimnými obilninami a 
neobsiate plochy bolo nútené obsiať náhradnými jarnými obilninami. Osev bol nasledovný: pšenica ozimná 

– 20 ha; triticale – 45 ha; jačmeň ozimný – 14 ha; repka ozimná – 70 ha; jačmeň jarný – 98 ha; ovos siaty 
– 10 ha; zemiaky – 25 ha; kukurica silážna – 112 ha a lucerna siata – 30 ha. Úroda bola nasledovná: 
pšenica ozimná – 4,1 t/ha (celkovo 81,7 t); pšenica jarná – 3,7 t/ha (celkovo 209,6 t); jačmeň jarný – 3,6 
t/ha (celkovo 350,7 t); jačmeň ozimný – 3,3 t/ha (celkovo 46,2 t); triticale – 2,9 t/ha (celkovo 130,2 t); 
ovos siaty – 3,6 t/ha (celkovo 36 t); repka olejná – veľmi slabá úrada 1,67 t/ha (celkovo 116,9 t); zemiaky 
– odroda Livera 18 t/ha, Lipta 40,2 t/ha a Rosara 35,3 t/ha (pričom celoslovenský priemer úrod zemiakov 

tohto roka bol okolo 18 t/ha) a pri silážnej kukurici bola úroda 19,5 t/ha (celkovo 1994 t). 
ÚSEK ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY – v tomto roku sa situácia v tejto oblasti stabilizovala. Priemerné stavy u 

hovädzieho dobytka boli 449 ks (z toho 98 kráv) a pri ošípaných bolo 680 ks (z toho 64 prasníc). Napriek 
tomu, že PD chovalo v tomto roku nižší počet hospodárskych zvierat, mäsa a mlieka vyrobilo viac - celkom 
450 tis. litrov mlieka a 208,9 t mäsa. Priemerná úžitkovosť u hospodárskych zvierat sa zvýšila – vo výkrme 
býkov zo 620 g (r.98) na 910 g (r.99) a v predvýkrme a výkrme ošípaných z 567 g (r.98) na 600 g (r.99). 
V priebehu roka PD nakúpilo 31 teliat, 13 ks dobytka a 30 ks plemenných prasničiek. Insemináciu u 

hovädzieho dobytka robili býkmi HFR a BDV. PD robí prevodné kríženie už siedmy rok z pôvodného stáda 
červenostrakaté HFR plemeno a začalo aj s prevodným krížením BDV – mäsovým dobytkom. Pretože chce 
PD vyrábať jatočné ošípané zatrieďované v systéme EUROP vo vyšších triedach, PD bolo nútené zaviesť 
insemináciu, pri ktorej používa kancov plemena YORKSHIRE.  
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A POŽIARNA OCHRANA – v dňoch 15.2. a 16.2. vykonal Okresný úrad Trnava, 
odbor požiarnej ochrany komplexnú kontrolu. 28.7. vykonal tématickú previerku Okresný úrad v Trnave, 
odbor požiarnej ochrany, ktorá bola zameraná na obdobie so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom pri 

zbere hustosiatych obilovín.V priebehu roka PD zabezpečilo vykonanie všetkých druhov školení i preškolení 
z OBP a PO. Počas tohto roka zaznamenali 2 pracovné úrazy – jeden v živočíšnej výrobe a jeden na 
zemiakovej linke. 
ÚSEK EKONOMIKY – výroba tohto roka  predstavuje sumu 20 281 tis. Sk, z toho tržby z predaja vlastných 

výrobkov a služieb 18 366 tis. Sk a ostatné výnosové položky 3 377 tis. Sk. Súčet prevádzkových, 
finančných a mimoriadnych výnosov je 23 mil. 595 tis. Sk. Materiálové a energetické náklady boli čerpané 

vo výške 11 866 tis. Sk, osobné náklady včetne sociálneho zabezpečenia 7 550 tis. Sk, odpisy majetku boli 
1913 tis. Sk a ostatné nákladové položky 2 350 tis. Sk. Súčet prevádzkových a finančných nákladov 



predstavuje sumu 23 mil. 527 tis. Sk.Dotácie k tržbám za rok 1999 získalo PD v sume 2 467 tis. Sk. 

Realizačné ceny výrobkov rastlinnej a živočíšnej výroby boli nasledovné: - predaj mlieka 8,95 Sk/liter 

(včetne dotácie), predaj bravčového mäsa v priemere 40,60 Sk/kg, hovädzieho dobytka v priemere 43,60 
Sk/kg. Pri predaji zemiakov za 796 ton PD utŕžilo 3 715 tis. Sk (v priemere 474,-- Sk/1 q). Finančné 
prostriedky PD použilo na spolátku úveru vo VÚB, ktorý bol splatený vo výške 1 600 tis. Sk, čím bolo 
zlikvidované zaťaženie družstva a v hodnote 930 tis. Sk boli zakúpené stroje a zariadenie do skladu 
zemiakov. V mzdovej oblasti bolo čerpanie nákladových odmien 5 571 tis. Sk. 

Priemerný počet pracovníkov v roku 1999 bol 44 a priemerná mzda na jedného pracovníka 10 551,-- Sk. 
Oproti roku 1998 nárast o 11,2 %. 
V zmysle zákona o usporiadaní majetkových vzťahov medzi družstvom a oprávnenými osobami, boli zo 
Strediska cenných papierov Bratislava vydané výpisy z účtu, ktoré zobrazujú hodnotu napočítaného 
majetkového podielu. 
Vykázaný hospodársky výsledok vo výške 67 532,31 Sk navrhlo predstavensto PD rozdeliť nasledovne: 
10000,-- Sk dotovať rezervný fond a 57 532,31 Sk do fondu na vytvorenie rezervy v prípade vzniknutých 

škôd v rastlinnej výrobe. 
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA – bola prevedená úprava oplotenia strediska pri administratívnej budove (20 tis. 
Sk), výmena stĺpov a osvetlenia na prístupovej komunikácii s pomocou Obecného úradu Buková (18 tis. Sk) 
a najväčšou akciou bolo zahájenie výstavby „prestavba a prístavba kôlne na sklad zemiakov“ (na tejto akcii 

bolo v tomto roku preinvestovaných 691 tis. Sk). 
- V tomto roku boli v evidencii súkromne hospodáriacich roľníkov zapísaní títo občania našej obce: Anna 

Medovičová, Paulína Kiripolská, Emil Kiripolský a Milan Herceg, ktorý svoje podnikanie v rastlinnej a živočíšnej 

výrobe ukončil k 21.12.1999. Pestovateľské práce v lese prevádzali Margita Vitteková, Marta Medvecká a Vilma 
Švecová, ktoré svoje podnikanie ukončili 10.mája. 

 
 

Výstavba 
V tomto roku boli skolaudované štyri rodinné domy (Miroslav Herceg a manž., Ing. Henrich Černuško a 

manž., Pavol Greguš a manž., Marián Adamec a manž.). Ďalej bolo skolaudovaných 8 rekreačných chát. Z nich 
však iba jedna bola novovybudovaná. Ostatné rekreačné chaty boli postavené ešte v 70-80 rokoch. V tomto 
roku začal obecný úrad prideľovať rekreačným chatám súpisné čísla. Tieto možno prideliť budove iba na základe 

kolaudačného rozhodnutia. Preto sú prinútení skolaudovať rekreačné chaty i tí majitelia, ktorí tak doteraz 
nemali urobené.  

Ďalšou stavbou bola Základňová stanica a RR bod Buková, umiestnená na jestvujúcom objekte 

televízneho prijímača Buková na parc.č. 2581/2 v KÚ Buková pre EUROTEL, a.s. Bratislava – 1 ks antény GSM, 
1 ks parabolickej antény RR. 

Miestne poľnohospodárske družstvo urobilo prestavbu a prístavbu kôlne na sklad zemiakov. 

Západoslov. energetické závody, š.p. Bratislava dokončili stavbu „Buková – rekonštrukcia VN“: vzdušné 
vedenie vysokého napätia, lano AlFe + izolované vzdušné vedenie. 

 

Doprava 
Autobusová a železničná doprava z obce a späť, hlavne do zamestnania, už nie je využívaná tak často. 

Veľa ľudí cestuje do zamestnania vlastným automobilmi a zabezpečí dopravu i svojim známym i z toho dôvodu, 
že už neplatia žiadne zľavy na cestovnom pre pracujúcich. Zľavy majú iba žiaci a študenti. 

Od tohto roka mala byť zrušená autobusová doprava o 21.30 hod., ktorá zabezpečovala dovoz zo 
zamestnania z popoludňajších zmien. Obec spolu s odborovou organizáciou Chemolaku Smolenice uzatvorila 

dohodu, na základe ktorej bude polovicu nákladov na uvedenú dopravu hradiť obec Buková a druhú polovicu 
Chemolak Smolenice – odborová organizácia. 

 

Spolky a združenia 
Dobrovoľný požiarny zbor Buková má 28 členov. Veliteľom bol Rajmund Vittek, strojníkom Vladimír 

Herceg ml., pokladníkom Ján Herceg a preventivárom Ľuboš Stach.  
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Kamenec Buková ????????????????????? 
Slovenský zväz záhradkárov, miestna organizácia Buková – počet členov 11; predseda-Jozef Gažo, 

podpredseda-Pavol Hačo a pokladník-Štefan Oravský. 

Jednota, SD Trnava – členská základňa Buková – počet členov 38; výbor pracoval pod vedením 
predsedu Anny Závišovej. 

 

Zdravotníctvo, sociálna sféra 
Zdravotnícke služby pre dospelých i pre matky s deťmi sú pravidelne – jedenkrát v mesiaci – 

poskytované priamo v obci – v ambulancii domu služieb.  Pre deti a dorast fungovala i v tomto roku detská 
ambulancia MUDr. Kaderovej v Smoleniciach. V obci však poradňa v tomto roku kvôli malému počtu 
narodených detí nefungovala. Dospelí chodia na vyšetrenia k svojim obvodným lekárom do Smoleníc – MUDr. 
Stipanitzovi, do Chemolaku Smolenice – MUDr. Kučavíkovi alebo do Trstína – MUDr. Kočanovej. Zubné 

ošetrenia našich obyvateľov zabezpečovala MUDr. Zamborská v Smoleniciach, MUDr. Smutná v Chemolaku 

Smolenice alebo MUDr. Zvonár v Horných Orešanoch. V Smoleniciach možno využiť i očnú ambulanciu MUDr. 



Stipanitzovej. V obci Smolenice je zriadená i očná optika. O zdravie dievčat a žien sa stará i ženský lekár MUDr. 

Jankovský. 

V tomto roku sa veku 90 rokov dožili dvaja občania Bukovej – Štefan Velický a Anastázia Škrabá-ková, 
ktorým bol osobne zagratulovať starosta obce a odovzdal im malý darček. 11.decembra sa uskutočnilo tradičné 
posedenie s dôchodcami obce nad 60 rokov. Posedenie spríjemnili a spestrili svojím vystúpení deti základnej a 
materskej školy spolu s hudobnou skupinou Pavla Nováka zo Smoleníc, s ktorou si dôchodcovia i zaspievali. 
Z tohto stretnutia odchádzali všetci – organizátori i pozvaní - spokojní. 

 

Školstvo 
Zápis detí do materskej školy prebehol v marci tohto roka. 4.júna zorganizovali pedagógovia materskej 

školy spolu s rodičmi športové hry a súťaže na školskom dvore. 16.júna sa zúčastnili výletu na hrad Červený 
kameň. 30.júna bol ukončený školský rok a predškoláci dostali ako spomienkový darček knihu „Do školy“. 
2.septembra tohto roka bolo zahájenie nového školského roka, ktorého sa zúčastnil i starosta obce Jozef Serina 
a miestny kňaz Pavol Solčány. Do škôlky bolo zapísaných 20 detí, nastúpilo ich 19 (7 dievčat a 12 chlapcov, 
z toho 6 predškolákov). Pre deti bola v tomto roku zakúpená obecným úradom pekná šmykľavka. 

Pre školákov bol vo februári tohto roka zorganizovaný fašiangový maškarný ples v telocvični školy. 

V apríli odišla učiteľka Mgr. Ivona Kiripolská na materskú dovolenku. Prišla ju zastupovať bývala pani učiteľka 

Rozália Kiripolská, ktorá je už na dôchodku. Spoločne so žiakmi materskej školy sa žiaci zúčastnili kultúrneho 
programu ku Dňu matiek, oslava ktorého sa konala v druhú májovú nedeľu. 1.júna – na Deň detí boli žiaci 
spolu s učiteľmi na výlete v Trenčíne.  30.júna bol ukončený školský rok 1998/1999. 2.septembra bol zahájený 
nový školský rok – 1999/2000. Nastúpila nová zastupujúca učiteľka Mgr. Karin Chytilová., ktorá učila I.triedu – 
1.ročník (9 žiakov) a 2.ročník (6 žiakov). Ďalšiu – II. triedu učila Mgr. Anna Hercegová. Do 3.ročníka nastúpilo 
7 žiakov a do 4.ročníka prešlo 9 žiakov. Spolu bolo v tomto školskom roku na miestnej škole 31 žiakov. Funkciu 

riaditeľa od tohto školského roka vykonáva Mgr. Miroslav Počuch – riaditeľ ZŠ Trstín. ZŠ Trstín má právnu 
subjektivitu a naša škola prešla pod jej vedenie. 11.decembra na posedení s dô-chodcami vystúpili žiaci ZŠ a 
MŠ so svojím kultúrnym programom v kultúrnom dome.  

 

Kultúra 
Telovýchovná jednota usporiadal v januári tohto roka Vincentskú diskotéku. Vincentskú zábavu i 

v tomto roku usporiadalo na veľmi dobrej úrovni Poľovnícke združenie Kamenec Buková.  
V roku 1999 bola v prevádzke pravidelne každý piatok od 15.00 do 17.00 hod. miestna ľudová knižnica 

pod vedením Rozálie Kiripolskej, zamestnanej na 0,02 hodinový úväzok. V tomto roku bolo do knižnice 

zavedené plynové vykurovanie. V marci navštítili knižnicu deti z miestnej základnej a materskej školy a zároveň 
pribudli i noví čitatelia. V knižničnom fonde bolo ku koncu tohto roka 3562 kníh. Počas roka sa odoberali 2 
periodiká – Život a Slovenska. Prírastok za rok bol 48 kníh, úbytok 41 kníh. Registrovaných čitateľov bolo 72, 
z toho do 15 rokov 32. Počas roka čitatelia previedli 1547 výpožičiek. V mesiaci október sa pracovníčky Krajská 
knižnica J. Fándlyho Trnava zúčastnili metodicko-inštruktážnej návštevy MĽK Buková. 

 

Turistika a šport 
V máji sa uskutočnil turistický pochod i cez náš kataster – 16.ročník „S Betkou do Karpát“. V auguste 

tohto roka sa uskutočnil 43.ročník „Pretekov okolo Slovenska“.  

Futbalistom Telovýchovnej jednoty Buková sa v tomto roku naozaj darilo. V doterajšej súťaži – v III. 
triede, skupine A obsadili 1. miesto a postúpili do 7.triedy Oblastnej súťaže trnavskej skupiny A. Postup sa 
uskutočnil po 20-ich rokoch, preto bol o to vzácnejší. V mesiaci júl sa uskutočnil 1. ročník futbalového turnaja 
„O putovný pohár starostu obce Buková“, v ktorom si zmerali svoje sily domáci futbalisti s futbalovými celkami 
z okolitých obcí. Prezidentom klubu i v tomto roku bol Ján Ondruš, trénerom a manažérom Ivan Kopúnek, 
masérom Cyril Janiga a technickým vedúcim mužstva Štefan Horváth. 

 

Životné prostredie 
Aj v tomto roku bolo predĺžené užívanie obecnej skládky za dodržania osobitných podmienok. V tomto 

roku sa začala ochranárska akcia na ochranu pagaštana konského, ktorý je už dlhšie napadnutý ?????????????? 
 

Cirkev, cirkevný život 
V jarných mesiacoch bola prevedená veľká rekonštrukcia domu smútku, ktorú organizoval a financoval 

obecný úrad. Dom smútku bol vylíčený znútra i zvonku, boli vymenené svietidlá, zakúpené koberce ku 
katafalku, urobená výzdova a renovované všetky potrebné nátery. Rekonštrukčných prác sa zúčastnili hlavne 
dôchodkyne obce Buková.  

V máji tohto roka začala výstavba kaplnky Božského Srdca Ježišovho. S myšlienkou postaviť ju na 
pamiatku prechodu do nového tisícročia prišiel Jozef Ondruš, č. 192, ktorý urobil i najviac zo stavebných prác. 

Do kaplnky bola umiestnená opravená socha Božského Srdca Ježišovho (opravil ju Miloš Hačo), ktorá bola dlhé 
roky odložená na starej fare. Kaplnka bola vysvätená miestnym kňazom dp. Pavlom Solčánym 18.októbra na 
miestne hody. Na pamiatku bol vydaný obrázok s kaplnkou Božského Srdca, na ktorom je text: „Obnovená 

socha Božského Srdca našla vďaka nezištným a dobrým srdciam bukovských veriacich svoj nový stánok. Nech 
náš vstup do tretieho tisícročia je pod neustálou ochranou nášho dra-hého Pána Ježiša. Božské Srdce Ježišovo, 
zmiluj sa nad nami. Buková 1999/2000.“ 



Správca farnosti v tomto roku krstil 4 deti – z toho 1 nie obyvateľa Bukovej. Cirkevných pohrebov 

v tomto roku bolo 10.  

 

Politika 
24. a 25.februára sa konal IX.snem ZMOS v Bratislave, na ktorom sa zúčastnil i starosta obce Jozef 

Serina. V máji tohto roka sa konali prvé priame voľby prezidenta Slovenskej republiky. Prebehli v dvoch kolách 
a za prezidenta SR bol zvolený Rudolf Šuster. Predtým bol prezidentom Michal Kováč. 29.augusta sa konali 
oslavy 55.výročia SNP v obci Prašník. 

5.9.2000 bolo vyhlásené Referendum o predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnilo 
11.novembra a zúčastnilo sa ho iba 20,03 % oprávnených voličov SR. 

 

Služby v obci 
Holičské a kadernícke služby v našej obci prevádzkoval Obecný úrad Buková a zabezpečil kaderníčku 

Luciu Kolesárovú z Plaveckého Mikuláša. 
 

Zaujímavosti 
V tomto roku bola v našej obci pochovaná Terézia Škvorcová, ktorá sa narodila v roku 1898 a v roku 

1998 oslávila v našej obci svoju 100-vku. 
Smutnou udalosťou tesne pred Vianocami bol požiar rodinného domu Paulíny Hlavatej, ktorý vznikol 

vznietením novín od sviečky v kuchyni domu. Požiarnici z Chemolaku Smolenice včas zasiahli, materiálne škody 
však boli i napriek tomu veľké. 

Mnohí občania spolu so starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva spoločne privítali na 
obecnom úrade nový rok s magickým číslom 2000. Šampanským si pripili na zdravie a na pekný život v ďalšom 
roku. 
 


