
Rok 2000 
 

Samospráva 
Starostom obce v tomto roku bol Jozef Serina. Poslancami Obecného zastupiteľstva Buková boli Štefan 

Andelek, Oľga Botteková, František Breck, Ing. Iveta Černušková, Katarína Hačová, Ľuboš Hačo, Ing. Jozef 
Halenár, Ľuboš Herceg, Miroslav Herceg, Štefan Horváth a Vojtech Škrabák. Zástupcom starostu bol poslanec 
Ján Ondruš. 

V priebehu tohto roka sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 10 obyvateľov. Narodilo sa 7 detí (5 
chlapcov a 2 dievčatá). Z trvalého pobytu sa odhlásili 4 občania a zomrelo 9 obyvateľov (5 žien a 4 muži). K 
31.12. bol stav obyvateľov obce 697. 

 

Rozpočet 
V tomto roku bol rozpočet obce v príjmovej časti 2 883 000,-- Sk, ktorý bol naplnený do výšky 2 783 

10,94 Sk (96,54 %). Prijaté úroky z termínovaného vkladu 24 590,-- Sk, úroky na bež-nom účte 2 659,-- Sk, 
nájom za kultúrny dom 17 500,-- Sk, predaj pohľadníc 1 252,-- Sk, relácie v MR 13 850,-- Sk, nájomné za byty 

v obecnej bytovke 7 548,-- Sk, ubytovacie služby v rekreačnej oblasti Hrudky 36 150,-- Sk, služby domov 

smútku a cintorínske poplatky 2456,-Sk, prenájom Avie 27 186,-- Sk, za smetné nádoby od FO a PO 54 330,-- 
Sk, daň z príjmov FO 841 276,-- Sk, daň z nehnuteľností – pozemky od FO a PO 309 638,70 Sk, daň z nehnu-
teľností – stavby od FO a PO 136 927,-- Sk, za psa 2 960,-- Sk, za užívanie verejného pries-transtva 9 700,-- 
Sk, správne poplatky od FO a PO 81 670,-- Sk, daň z príjmov PO 98 000,-- Sk, cestná daň (podiel z DÚ) 105 
962,-- Sk, za kopírovacie práce 554,-- Sk, dotácia zo ŠR na samosprávne funkcie 186 300,-- Sk, prevody 
z rezervného fondu 487 456,-- Sk, prevody z cestného fondu 146 512,-- Sk, nájom za pozemky 18 924,-- Sk, 
finančné príspevky od Národného úradu práce 76 199,-- Sk, ostatné príjmy 21 605,-- Sk, finančný dar od EBO 

9921,-- Sk, nájom budovy (nebytových priestorov) 56 921,-- Sk. 
Rozpočet vo výdavkovej časti bol 2 883 000,-- Sk a splnený bol na 80,88 %, teda do čiastky 2 331 

789,37 Sk. Čerpanie bolo nasledovné: 
Vodovod Tatarička – 28 249,-- Sk, I.splátka na ČOV 501 456,60 Sk, čistenie potokov 3 000,-- Sk, miestne 
komunikácie – materiál a údržba – 142 361,-- Sk, poplatky banke 6 529,-- Sk, požiarna ochrana – 18 749,-- 
Sk, školenia zamestnancov – 4 900,-- Sk, telovýchovná jedno-ta – 27 015,-- Sk, kultúrny dom – 64 697,-- Sk, 

miestna knižnica – 9 122,-- Sk, miestny rozhlas – 5 234,-- Sk, starostlivosť o starých občanov – 8 279,-- Sk, 
bytovka – 5 558,-- Sk, ubytovacie služby – 19 974,-- Sk, verejné osvetlenie – 53 293,-- Sk, cintorín – 22 240,-

-, ostatné služby MH – 95 475,-- Sk, verejná zeleň – 92 115,-- Sk, zimná údržba miestnych komunikácií – 4 
151,-- Sk, komunálny odpad – 48 983,-- Sk, príspevok MŠ 4 310,-- Sk, príspevok ZŠ 5 175,-- Sk, poslanci OZ 
– 21 089,-- Sk, správa OcÚ – 1 078 285,-- Sk (platy, príplatky + odvody  825 979,--, cestovné 25 570,--, 
elektr.energia 17 182,--, plyn 36 400,--, voda 1 200,--, telefón 33 124,--, poštovné známky 6 707,--, 
kancelárske potreby 2 282,--, kancelársky papier 3 954,--, čistiace prostriedky 10 990,--, tlačivá 1 186,--, 

knihy,noviny,ča-sopisy 19 295,--, materiál na údržbu 7 786,--, stravovanie 18 906,--,údržba kancelárií 1313,-, 
údržba výpočtovej techniky 6 367,--, údržba kopírky 2 560,--, údržba faxu 3 578,--, repre-zentačné výdavky 
13 912,--, zákonné poistné 16 268,--, tvorba sociálneho fondu 6 159,--, úhrada poplatkov 10 000,-- a členské 
ZMOS 5 102,-- Sk), preprava autobusom SAD 34 710,-. 
 

 Ekonomika 
 V tomto roku podnikali títo občania s trvalým pobytom v obci Buková: 

- Rudolf Švec, Združenie TIRŠ, č. 67 – kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, natieračske a 
zváračské práce, zámočníctvo, vykonávanie montáže, rekonštrukcie, opravy a údržba plynových zariadení, 

montáž vodomerov na teplú a studenú vodu, montáž meračov tepla; 

- Tibor Švec, Združenie TIRŠ, č. 105 – rovnaký okruh podnikateľskej činnosti ako Rudolf Švec; 
- Katarína Drinková, č. 136 – pohostinská činnosť; 
- Erika Škrabáková, DELICATES – pohostinská činnosť a potraviny. Ku koncu roka zamestnávali 

štyroch zamestnancov; 
- Tibor Škrabák, DELICATES I. – pohostinská činnosť a potraviny; 
- Milan Študenc, BOMILTRANS č. 54 – cestná motorová doprava – verejná nákladná doprava; 

Družstvá, spol. s r.o. a štátne podniky: 
- Miešanie kŕmnych zmesí, s.r.o., č. 270 – sprostredkovateľská činnosť, výroba kŕmnych zmesí a 

premilov, výroba hotového krmiva pre hospodárske a domáce zvieratá; 
- MIRROR´S, spol. s r.o., Miroslav Škrabák, č. 303 – výroba zrkadiel, ktorá v tomto roku 

predstavovala 400 ks. Svoje výrobky predáva nielen doma, ale aj v zahraničí. Výrobu prevádza v prenajatých 
priestoroch od obecného úradu – v priestoroch bývalého kultúrnoho domu; 

- P.A.P. International, s.r.o., č. 72 – sprostredkovanie kúpy, prenájom motorových vozidiel, reklamná 
a propagačná činnosť, faktoring a fortiting, zváračstvo, maliarske a natieračské práce, spotredkovateľská 
činnosť, piliarska výroba a impregnácia dreva, výroba drevených obalov, cestná motorová doprava – nákladná 
cestná doprava; 

- Výroba kameňa a pieskov, s.r.o. – vedúci Ján Jakubec, konateľ firmy Milan Zachar. Táto spoločnosť 
vyrába kameň a kamenivo banským spôsobom a prevádza generálne opravy a výrobu z tenkých plechov. 
V tomto roku skončila likvidácia lomu v severnej časti dobývacieho priestoru. Priemerný počet zamestnancov 

v tomto roku bol 19; 



- Slovenská správa ciest, š.p., cestmajsterstvo Buková – vykonáva údržbu cesty III/50213 v dĺžke 9,7 

km a údržbu ostatných ciest v dĺžke 156 km. V tomto roku vybudovali zvodidla pri hlavne ceste III/50213 

v časti obce Mlyny pred rodinným domom Ambróza Krajčíroviča, kde už viackrát spôsobila neupravená cesta 
zvodidlami prevátenie motorových vozidiel. Vedúcim robotníkov bol v tomto roku Peter Gergely. Priemerný 
počet zamestnancov ku kocnu roka bol 23; 

- Poľnohospodárske družstvo Buková – v rastlinnej výrobe boli nasledovné úrody: 
Pšenica ozimná (odrody Barbara, Brea, Viginta, Samanta) 112 ha – úroda  t, priemerná  t/ha 

Jačmeň ozimný (Luxor) 35 ha - úroda  t, priemerná  t/ha 
Triticale (Presto, Ugo) 43 ha – úroda  t, priemerná  t/ha  
Repka ozimná (Lirajet) 22 ha – úroda  t, priemerná  t/ha 
Pšenica jarná (Saxana) 25 ha – úroda  t, priemerná  t/ha 
Jačmeň jarný 59 ha (Jubilant, Kompakt) – úroda t, priemerná  t/ha 
Ovos siaty (Auron) 4 ha – úroda  t, priemerná  t/ha 
Ovos siaty s podsevom lucerny 36 ha 

Zemiaky 33 ha 
Kukurica silážna 112 ha – úroda  t, priemerná  t/ha 
Viacročné krmoviny boli zasiate na ornej pôde o výmere 49 ha. 
 V živočíšnej výrobe sa PD venovalo chovu hovädzieho dobytka a ošípaných. V tomto roku pokračovali 

v holštajnizácii stáda kráv červenostratým HF, prevádzali odrohvanie teliat, zlepšili  dosiahnuté výsledky 
v odchove teliat, reprodukciu zabezpečovali i v tomto roku prostredníctvom Slovenskej biologickej služby a to 
nákupom inseminačných dávok býkov z USA a Kanady. V roku 2000 bolo 396 ks hov.dobytka, z toho 108 kráv 

a 695 ks ošípaných, z toho 61 prasníc. Produkcia mlieka bola 603 listrov/5611 litrov; mäsa 183,9. Predalo sa 
595 l mlieka a 178 t mäsa. Počas roka sa nakúpilo 10 ks teliat a 45 plemenných prasníc. Uhynulo 43 ks 
hov.dobytka a 112 ks ošípaných. 
 V máji tohto roka bola na základe žiadosti dôchodcov a členov PD zvolaná mimoriadna členská schôdza, 
v ktorej žiadali vyslovenie nedôvery a následné odvolanie predsedu PD Ing. Jozefa Halenára. Toto odvolanie 
bolo odôvodnené tým, že firma BONUS INVEST, a.s., o.c.p. Ružomberok skupovala DPL v mene miestneho PD 

pre predsedu Ing. Halenára. Tých členov družstva, ktorých zástupcovia firmy navštívili (niektorí z nich podiely 
predali) informovali o krachu družstva a naviac ich podiely odkupovali za veľmi nízku cenu. Ing. Halenár 
neodpovedal na žiadne otázky, vzdal sa funkcie a opustil mimoriadnu členskú schôdzu, na záver ktorej pristúpili 
všetci členovia družstva k tajnému hlasovaniu. Celkom hlasovalo 82 členov s 6518 hlasmi, z toho platných bolo 
80 s počtom hlasov 6391 za vyslovenie nedôvery a dva hlasovacie lístky boli neplatné v počte 127 hlasov. 
Predsedovi PD Ing. Jozefovi Halenárovi bola teda vyslovená nedôvera.  

Súkromne hospodáriaci roľníci: 

- Anna Medovičová, Emil Kiripolský – rastlinná a živočíšna výroba. Paulína Kiripolská dňom 27.1.2000 
evidenciu medzi SHR zrušila. Na začiatku roka sa zaevidovala Ľudmila Jarabová v činnosti 
pestovateľské práce v lese. Evidenciu zrušila k 30.11. 

V tomto roku živnosť zrušili: 
- Patrik Hlavatý, č. 72 – zváračské práce, zámočníctvo, kovovýroba, maliarske a na-tieračské práce, 

sprostredkovateľská činnosť; 
- Marián Lipár, č. 117. 

 

Výstavba 
V tomto roku MUDr. Pružinec – nový vlastník vrátnice a ubytovne, ktorú prevádzkovala v minulých 

rokoch Karpatia, a.s. Trnava túto prestaval na rekreačnú chatu. Ďalej tu vybudoval bufet, kurty a bar. Mnohí 
vlastníci rekreačných chát svoje chaty dali skolaudovať po viacročnom užívaní vzhľadom k prečíslovaniu budov.  
V tomto roku boli skolaudované dva rodinné domy – Antonína Hlístu s manželkou a Štefana Andelka 
s manželkou.  Firma Globtel umiestnila anténu na rodinný dom Ferdinanda Botteka, takže je v celom katastri 

zabezpečený dobrý signál pre mobilné telefóny tejto firmy. Chalupár Dr. Tibor Farkaš vybudoval na svojej 
chalupe vodohospodárske dielo – ČOV. Slovenský plynárenský priemysel vybudoval optokábelovú magistrálu, 

ktorá bola v tomto roku skolaudovaná. 
 

 Doprava 
 V doprave sa ani v tomto roku nič nezmenilo. Je zabezpečovaná autobusovými spojmi alebo 
kombinovaním autobusovej a železničnej dopravy.  
 

 Spolky a združenia 
 Jednota, spotrebné družstvo – členská základňa Buková – mala v tomto roku 38 členov, nových členov 
v tomto roku Jednota neprijímala. Predsedom členskej základne bola v tomto roku Anna Závišová.  
 Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Buková – v tomto roku mal 11 členov. Predseda 
Jozef Gažo, podpredseda Pavol Hačo a pokladník Štefan Oravský. 

 Poľovnícke združenie Kamenec Buková -  
 

Dobrovoľný požiarny zbor – veliteľ Rajmund Vittek, strojník Vladimír Herceg ml., pokladník Ján Herceg, 
preventívár Ľuboš Stach. I v tomto roku mal DPZ Buková 28 členov. 

 



Zdravotníctvo, sociálna sféra 
Zdravotnícke služby i v tomto roku boli poskytované podobne, ako v tom minulom. Jedenkrát za mesiac 

mohli pacienti navštíviť svoju lekárku MUDr. Kočanovú v ambulancii Buková. V tomto roku už fungovala i 

poradňa pre matky s deťmi v našej obci. Na ostatné vyšetrenia a ošetrenia chodili rodičia so svojimi deťmi 
MUDr. Kaderovej do jej ambulancie v Smoleniciach. Dospelí pacienti navštevovali MUDr. Kočanovú v Trstíne, 
MUDr. Kučavíka v Chemolaku Smolenice alebo MUDr. Stipanitza v Smoleniciach. V Smoleniciach je zriadená i 
očná ambulancia MUDr. Stipanitzovej a gynekologická ambulancia MUDr. Jankovského. Na zubné ošetrenie 
chodili obyvatelia našej obce v tomto roku MUDr. Smutnej v Chemolaku, MUDr. Zamborskej do Smoleníc alebo 
MUDr. Zvonárovi do Horných Orešian. 

25.novembra sa v našej obci uskutočnilo Katarínske posedenie s dôchodcami nad 60 rokov. V tomto 

roku bolo zorganizované iba posedenie s občerstvením a kultúrnym programom. Predstavitelia obce spoločne 
s pozvanými dôchodcami sa dohodli, že darčeky v tomto roku nebudú dôchodckom zakúpené a ušetrené 
peniaze sa použijú na opravu veže miestneho kostola.  

 

Školstvo 
Materskú škôlku v šk.roku 1999/2000 navštevovalo 19 detí, z toho 12 v predškolskom veku. V tomto 

roku boli personálne zmeny – od 28.8. nastúpila nová vedúca školskej stravovne Anna Smoleková. Jarmilu 
Nádaskú, ktorá je práceneschopná v tomto roku zastupovala Jana Detková a neskôr Bohumila Gažová. 
K práci detí boli využívané rôzne učebné pomôcky, didaktická technika, zariadenie triedy i vlastnoručne 

zhotovené pomôcky. Činnosť bola zameraná na rozvíjanie poznania, matematické predstavy, jazykovú, 
literárnu, hudobnú, výtvarnú, telesnú a prosociálnu výchovu a grafomotorický prejav. Práce detí 
v predškolskom veku boli pravidelne vystavované na nástenke, aby aj rodičia mohli zhodnotiť schopnosti 
svojich detí.  

 

Kultúra 
22.januára sa uskutočnila Vincentská zábava, ktorú organizovali dôchodcovia našej obce v spolupráci 

s Obecným úradom Buková. Zisk zo zábavy bude použitý na opravu miest-neho kostola.  
V celej obci boli v tomto roku opravené (urobené nové nátery) sochy svätých v obci. Bola opravená 

socha sv.Vendelína, sv.Floriána, Panny Márie a sv.Jána Nepomuckého. Ďalej bola opravená i socha Panny Márie 
v Doline.  

V druhú májovú nedeľu sa v kultúrnom dome konala oslava Dňa matiek, na ktorej vystúpili v kultúrnom 
program deti materskej a základnej školy, deti umeleckej školy Eleny Danišovej a harmonikár z Prieval Eduard 

Kalenský.  
 

Šport, turistika 
30.apríla sa konali ďalšie rybárske preteky v katastri našej obce – na priehrade Buková.  
V tomto roku sa začalo s prípravou cyklotrás, ktoré budú vyznačené i v našej obci. 

16.júla sa uskutočnil 2.ročník futbalového turnaj „O putovný pohár starostu obce Buková“. 
Na jeseň tohto roka sa začal pravidelne hrávať v kultúrnom dome stolný tenis. Boli zakúpené tri stoly na 

stolný tenis – jeden zakúpil obecný úrad, druhý poľnohospodárske družstvo a tretí ???? 
Futbalisti Telovýchovnej jednoty Buková po minuloročnom postupe do 7.triedy Skupiny A skončili po 

jarnej a jesennej súťaži na deviatom mieste. 
 

Životné prostredie 
Miesta skládka bola v prevádzke iba do 31.júla 2000. Ďalej sa už na skládku, okrem zeminy, nemôže 

nič vyvážať. Postupne sa skládka musí zrekultivovať. Obec bude ďalej vývoz a skládkovanie odpadu riešiť asi 

prostredníctvom firmy .A.S.A. Zohor, a.s., ktorá v apríli deťom našej obce bezplatne previedla bábkové divadlo, 
ktoré sa týkalo nakladania s odpadmi a jeho separovania.  

V tomto roku bola zrealizovaná 1.splátka za čističku odpadových vôd, ktorá sa plánuje v našej obci 
vybudovať. Následne po vybudovaní ČOV, ak to finančné prostriedky obce dovolia, sa bude budo-vať kanalizácia 
v obci. 

 

Cirkev, cirkevný život 
Správcom našej farnosti i v tomto roku bol dp. Pavol Solčány. Sväté omše boli slúžené pravi-delne 

v nedeľu o 8.00 a o 10.00 hod. a vo všedné dni v čase podľa ročného obdobia. 

V júni tohto roku mal primície v Smoleniciach kňaz Juraj Vittek, ktorého otec Jozef Vittek pochádza z 
Bukovej. Mnohí občania našej obce sa slávnostnej primičnej omše zúčastnili. Novovysvätený kňaz Juraj Vittek 
zo Smoleníc v prvom týždni svojho pôsobenia odslúžil svätú omšu i v našom kostole a všetci, čo sa tejto omše 
zúčastnili, dostali na záver od neho novokňazské požehnanie. 

19.augusta tohto roka sa za spolupráce starostu obce, poslancov OZ a členov kostolného výboru 
uskutočnila v našej obci finančná zbierka na opravu veže miestneho kostola, na ktorej sa vyzberalo 150 000,-- 

Sk. 

V tomto roku uzavrelo manželstvo 6 manželských párov, z toho dva manželské páry, ktoré boli už 
v minulosti zosobášené na matrike. V tomto roku správca farnosti pokrstil 4 deti a 1 dospelú osobu a pochoval 
10 ľudí (medzi nimi bola i Terézia Škvorcová, nar. v r. 1898 – 102-ročná). 



 

Politika 
11.11. tohto roku sa konalo Referendum 2000, ktoré sa týkalo privatizácie strategických podnikov. I 

toto referendum nebolo právoplatné, pretože sa ho nezúčastnil dostatočný počet oprávne-ných voličov, to 
znamená, že sa ho nezúčastnilo viac ako 50 % oprávnených voličov a to nielen v našej obci, ale celkovo v celej 
Slovenskej republike. 

 

Služby v obci 
V tomto roku boli zabezpečené kadernícke služby Štefániou Sadloňovou z Bíňoviec, ktorá si prenajala 

vybavenú miestnoť v dome služieb.  
Na obecnom úrade boli v tomto roku na základe upraveného zákona overované žiadosti o výpis 

z registra trestov, ktoré doteraz mohla overovať iba prokuratúra. 

 

Zaujímavosti 
Asi najväčšou zvláštnosťou tohoto roka je to, že bol posledným rokom 20.storočia a 2.tisícročia. Prelom 

rokov 2000 a 2001 sa oslávil pompéznejšie, ako tomu bolo počas minulých Silvestrov. 

 


