
Rok 2001 
 
OSN vyhlásila tento rok za Medzinárodný rok boja proti rasizmu a diskriminácii a za Medzinárodný rok 

dobrovoľníkov.  

 
Samospráva 
 Starostom obce v tomto roku bol Jozef Serina a poslancami obecného zastupiteľstva boli: Štefan 

Andelek, Oľga Botteková, František Breck, Ing. Iveta Černušková, Katarína Hačová, Ľuboš Hačo, Ľuboš Herceg, 
Miroslav Herceg, Štefan Horváth, Anna Mušková (náhradníčka za odvolaného Ing. Jozefa Halenára), Ján Ondruš 

a Vojtech Škrabák. 
V tomto roku sa narodili 4 deti – 1 chlapec a 3 dievčatá, k trvalému pobytu sa prihlásilo 18 nových 

občanov, 6 ľudí zomrelo (5 mužov a 1 žena) a z trvalého pobytu sa odhlásilo 11 občanov Bukovej. Ku koncu 
roka 2001 bol stav obyvateľov obce Buková 702. 

 

Rozpočet 
Rozpočet príjmov na tento rok bol schválený vo výške 2 887 000,-- Sk a splnený bol na 3066 157,53 

Sk. 
Nájom za použitie KD od FO a PO 14 050,-- Sk, relácie MR – 10 750,-- Sk, nájomné bytovka – 7548,-- Sk, 

ubytovanie v RO – 45 030,--, služby domu smútku a cintorínske poplatky – 39 760,-- Sk, použitie Avie FO a PO 
– 11 866,-- Sk, za odpadové nádoby od FO a PO – 60 950,-- Sk, daň z príjmov FO 873 010,-- Sk, daň 
z nehnuteľností – pozemky FO a PO – 356 443,-- Sk, daň z nehnuteľností – stavby FO a PO – 116 734,-- Sk, za 
psa – 2 800,-- Sk, z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov od FO – 10 133,-- Sk, užívanie VP – 
7 100,-- Sk, správne poplatky od FO a PO – 162 390,-- Sk, daň z príjmov PO – 132 992,80 Sk, za zábavné 
hracie prístroje od PO – 10 000,-- Sk, podiel cestnej dane – 133 918,-- Sk, obecný úrad prenajal pozemky za 
19 304,-Sk, za kopírovacie práce 816,-- Sk, za predaj pozemkov 5 400,-- Sk, úroky na Tvkl. – 9 694,-- Sk, 

úroky na BÚJ – 4 612,-- Sk, dotácia na samosprávne funkcie v tomto roku bola 218 200,-- Sk, prevody 
z rezervného fondu 345 359,-- Sk, prevody z cestného fondu na opravu ciest a MK 102 671,-- Sk, ostatné 
príjmy predstavovali čiastku 143 235,-- Sk, finančné príspevky z Národného úradu práce na vyplácanie 
nezamestnaných tvorili čiastku 167 267,-- Sk a za nájom budov a neby-tových priestorov nám zaplatili 52 
838,-- Sk. 

 Výdavky boli rozpočtované čiastkou 2 877 000,-- Sk a ich skutočné plnenie bolo 2 623 305,-- Sk. Za 
prevádzku vodovodu Tatarička sa preinvestovalo 15 200,-- Sk, bola uhradená ďalšia splátka za ČOV – 444 

678,-- Sk, za čistenie potokov – 4584,-- Sk, MK-materiál, údržba ciest a chodníkov – 147 660,-- Sk, požiarna 
ochrana – 36 510,--, MŠ – príspevok 9 044,--, ZŠ – príspevok 1 545,-- Sk, školenia, kurzy, semináre – 4 250,-- 
Sk, TJ – náklady s prevádzkou kabín, údržba ihriska a jeho ozvučenie – 67 114,-- Sk, KD – el.energia, plyn, 
voda, materiál, údržba – 100 353,-- Sk, MĽK – 7 956,-- Sk, MR – údržba 18 324,-- Sk, Soc.starostlivosť – 
vecné dávky starším občanom (posedenie s dôchodcami) 23 072,-- Sk, Ubytovacie bunky (priehrada) – 18 
009,-- Sk, VO – el.energia, údržba – 81 913,-- Sk, Cintorín – el.energia, voda, údržba domu smútku – 8 806,-- 

Sk, Prevádzka Avie – 89 367,-- Sk, Verejná zeleň – mzdy VPP a odmeny pracovníkom na údržbe VP – 199 
715,-- Sk, Zimná údržba ciest – 6 199,-- Sk, KO – skládka a vývoz 6 754,-- Sk, Príspevok katolíckej cirkvi – 4 
277,-- Sk, Odmeny poslancom OZ – 20 100,-- Sk, OcÚ – tarifné platy, príplatky k platu a všetky odvody 916 
187,-- Sk, energia 53 905,-- Sk, telefón, fax – 41 539,-- Sk, inštalácia bezpečnostného zariadenia – 18 724,-- 
Sk, nákup výpočtovej techniky (kvôli krádeži) 46 065,-- Sk, ostatné výdavky (materiál, poštovné, viazačské 
práce, stravovanie, údržba kancelárií, údržba kopírky, výpočtovej techniky, telefónu a faxu, reprezentačné 
výdavky, vedenie kroniky, poplatky banke, dohody o vykonaní práce, členské ZMOS a RVC – 198 594,-- Sk, 

Preprava autobusom (do Chemolaku Smolenice) – 28 470,-- Sk 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol 442 852,52 Sk. Na bežnom účte bol zostatok k 31.12.2001 
363 071,63 Sk a na termínovanom vklade 100 000,-- Sk, spolu bol zostatok 463071,63 Sk. 

 

Ekonomika 
V tomto roku hospodárila v obci ako súkromne hospodáriaci roľník Anna Medovičová. Ostatní bývalí SHR 

svoje živnosti už zrušili. V apríli tohto roka registráciu SHR zrušil Emil Kiripolský. 
Ďalej v obci podnikali: 

1. Miroslav Blahút, č. 205 – od 1.4.2001 do 30.6.2001 – kúpa tovaru za účelom jeho predaja, 

sprostredkovateľská činnosť, reklamná a propagačná činnosť; 
2.  Rudolf Švec, Združenie TIRŠ, č. 67 – kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, natieračské a 

zváračské práce, zámočníctvo, vykonávanie montáže, rekonštrukcie, opravy a údržba plynových zariadení, 
montáž vodomerov na teplú a studenú vodu, montáže meračov tepla; 

3. Tibor Švec, Združenie TIRŠ, č. 105 – rovnaký okruh podnikateľskej činnosti ako Rudolf Švec; 
4. Erika Škrabáková, DELICATES – pohostinská činnosť a potraviny – zamestnávajú štyroch zamestnancov; 
5. Tibor Škrabák, DELICATES I. – pohostinská činnosť a potraviny – v priebehu roka dali so súhlasom Jednoty 

Trnava do prenájmu predajňu potravín inému majiteľovi a to Rudolfovi Matulovi z Trnavy; 
6. Milan Študenc, BOMILTRANS č. 54 – cestná motorová doprava – verejná nákladná doprava; 
7. Milan Jaraba, Buková č. 178 – Pílenie dreva u zákazníkov; 
8. Miloš Detko – DM-DATA, Buková č. 296 – Poradenská a konzultačná činnosť pre Software a Hardware 



9. Zuzana Detková – DM-DATA, Buková č. 296 – Poradenská a konzultačná činnosť pre Software a Hardware 

10. Stanislav Záviš – Autodoprava, Buková č. 206 – Demolácia zemné práce, Cestná motorová doprava 

11. Ľuboš Lutzbauer – SAVER, Buková č. 16 – Výroba kožených odevov, Výroba športových pomôcok; 
12. Stanislav Hlavatý, Buková č. 183 – Cestná motorová doprava-nákladná cestná doprava, Cestná motorová 

doprava-Taxislužba, Cestná motorová doprava-nepravidelná autobusová doprava; 
13. EKOPROD, Buková č. 136 – kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, 

Sprostredovateľská činnosť, Pohostinská činnosť, Vykonávanie prác strojnými mechanizmami. 

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

premilov, výroba hotového krmiva pre hospodárske a domáce zvieratá; 
2. MIRROR´S, spol. s r.o., Miroslav Škrabák, č. 303 – výroba zrkadiel, ktorú každoročne rozširuje. Výrobu 

stále prevádza v prenajatých priestoroch bývalého kultúrneho domu od obecného úradu; 
3. P.A.P. International, spol. s r.o., č. 72 – sprostredkovanie kúpy, prenájom motorových vozidiel, 

reklamná a propagačná činnosť, faktoring a fortiting, zváračstvo, maliarske a natieračské práce, 
sprostredkovateľská činnosť, piliarska výroba a impregnácia dreva, výroba drevených obalov, cestná 
motorová doprava – nákladná cestná doprava; 

4. Výroba kameňa a pieskov, spol. 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. Priemerný počet zamestnancov ku koncu roka bol 19; 

5. 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. Vedúcim robotníkov i v tomto roku bol Peter Gergely. 
Priemerný počet zamestnancov ku koncu roka bol 23. V decembri tohto roka bola na prevádzke 
skolaudovaná Prestavba a nadstavba sociálno-prevádzkovej budovy. 

6. Poľnohospodárske družstvo Buková – v tomto roku boli dosiahnuté nasledovné úrody: 
Pšenica ozimná na výmere 130 ha – celková úroda 466,32 t, priemerná 3,58 t/ha 
Triticale výmera na výmere 21 ha -  celková úroda 112,93 t, priemerná 5,37 t/ha 

Jačmeň ozimný na výmere 26 ha  -  celková úroda 120,57 t, priemerná 5,02 t/ha 
Raž ozimná na výmere 10 ha    -  celková úroda 52,50 t, priemerná 5,25 t/ha 
Jačmeň jarný na výmere 55 ha     - celková úroda 205,35 t, priemerná 3,73 t/ha 
Pšenica jarná na výmere 26 ha     - celková úroda 110,44 t, priemerná 4,25 t/ha 
Zemiaky skoré na výmere 1,5 ha  - celková úroda 27,08 t, priemerná 18,05 t/ha (odroda Impala) 
Zemiaky neskoré na výmere 32,5 ha – celková úrada 972,83 t, priemerná 29,93 t/ha (Agria, Rosara) 

Kukurica silážna na výmere 129 ha – celková úroda 2003,36 t, priemerná 15,53 t/ha 

Lucerna na výmere 54 ha              - celková úroda 241,40 t, priemerná 4,47 t/ha 
Viacročné porasty tráv na OP 35,15 ha – celková úroda 110,6 t, priemerná 3,14 t/ha 
TTP na 100 ha             - celková úroda 129,0 t, priemerná 1,29 t/ha 
V tomto roku čistilo PD obilie na vlastnej čističke, čím zlepšili kvalitu predávaných komodít. Odbyt obilnín bol 
zabezpečený prostredníctvom zmlúv, u pšenice jarnej s potravinárskou kvalitou s fy PmaC Trnava, u jarného 
jačmeňa s pivovarom Šariš, u raže s fy Bemi export group. Triticale, ozimný jačmeň a ozimnú pšenicu využívalo 
PD ako kŕmne obilie v živočíšnej výrobe. 

 Priemerné stavy u hovädzieho dobytka boli 373 ks, z toho 145 kráv. Ošípaných bolo 546 ks, z toho 54 
prasníc. Celkove PD vyrobilo 752 tis. litrov mlieka/produkcia 6222 litrov  a 128 ton bravčového a hovädzieho 
mäsa. Počas roka sa kúpili dva plemenné kance a uhynulo 21 ks hovädzieho dobytka a 94 ošípaných.  
 Na úseku mechanizácie sa hlavne zabezpečovala prevádzka neustále starnúcej techniky. Rezačku 
v priebehu roka zabezpečili namontovaním nového indikátorom kovov. Zber obilovin zabezpečovali vlastnými 
kombajnami a výpomocnými z FY AGS Jindřichuv Hradec a RD Dolné Dubové. Silážnu kukuricu zberali rezačkou 

CLASS-Jaguár z ACHP Bešeňová.  
 Investičná výroba bola charakterizovaná množstvo menších opráv na objektoch živočíšnej výroby a 

výstavbou prístavby na triedenie zemiakov.  
 Úsek ekonomiky: celkový súčat prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov predstavuje sumu 
29 940 tis. Sk, z toho tržby z predaja výrobky RV 7 110 tis. Sk 
     tržby z p redaja mlieka      6 946 tis. Sk 
     tržby z predaja zvierat    6 030 tis. Sk 

     tržby z činnosti dopravy a služieb 1 307 tis. Sk 
Prevádzkové a finančné náklady predstavovali čiastku 29 399 tis. Sk. 
Dotácie na prevádzku obdržalo PD vo výške 3 419 tis. Sk. Mzdové náklady boli v tomto roku čerpané vo výške 
6 784 tis. Sk, čo je v porovnaní s minulým rokom zvýšenie o 8,25 % (dôsledok dostavby skladu zemiakov a 
zvýšeného počtu pracovníkov prijatých na dohodu počas zberových prác). 
Priemerný zárobok na 50 prepočítaných pracovníkov (včetne brigádnikov) je 11 310,-- Sk (priemerná  hodinová 
mzda 60,-- Sk/hod.). 

 Vykázaný hospodársky výsledok vo výške 541 026,52 Sk navrhuje PD rozdelíť nasledovne: 54 tis. Sk do 
nedeliteľného fondu a 487 tis. Sk do ostatných fondov. 
 V tomto roku – 16.3.2001 bola z dôvodu súdneho konania Ing. Halenár – PD Buková zvolaná ďalšia 
mimoriadna členská schôdza. Pri zvolaní mimoriadnej členskej schôdze v máji 2000 nebol podľa rozhodnutia 

súdu dodržaný postup pre zvolanie schôdze. Členská schôdza zvolaná v marci roku 2001 odvolala Ing. Jozefa 
Halenára z funkcie predsedu PD Buková a predsedu predstavenstva PD Buková a poverila jeho zastupovaním 

podpredsedu PD Buková Ing. Petra Durana. Peter Janiga zaujme uvoľnené miesto v Predstavenstve PD Buková.  
 



V tomto roku živnosť zrušil Silvester Kováč, Buková č. 127  

 

Výstavba 
V tomto roku boli skolaudované rodinné domy týchto vlastníkov – Alena Drahošová, Ing. Pavol Jašo, 

Anna Miščiová, Silvester Kováč a manželka. Ďalej bola skolaudovaná rekreačná chata  
Štefana Kopeckého a manž. Moniky a rekreačná chata Márie Volfovej.  Na Poľnohospodárskom družstve Buková 
bola skolaudovaná Prestavba a prístavba kôlne na sklad zemiakov. V tomto roku bola skolaudovaná Plynová 
kotolňa ZŠ Buková. V priebehu roka bola začatá oprava Strážneho domu pri Vodnej nádrži Buková.  

MUDr. Peter Pružinec zbiera podklady k Urbanistickej štúdii chatovej výastavby pri Vodnej nádrži 
Buková, kde plánuje výstavbu viacerých rekreačných chát na svojom pozemku. 

 

Doprava 
Doprava je zabezpečená autobusovými spojmi a autobusovými spojmi kombinovanými so železničnou 

dopravou. Obec spolu s Chemolakom, a.s. Smolenice financuje prepravu zamestnancov Chemolaku, a.s. 
Smolenice z nočných smien v tejto spoločnosti, pretože kvôli nerentabilnosti spoja SAD, š.p. Trnava chcela 
nočný spoj zrušiť.  

 

Spolky a združenia 
Členskú základňu Jednoty, spotrebného družstva Trnava, Buková zastupuje iba predseda členskej 

základne, za ktorého bol pre volebné obdobie 2001 – 2006 zvolená Ing. Darina Ondrušová. V priebehu roka sa 
konala výročná členská schôdza, na ktorej boli všetci členovia informovaní o výsledkoch činnosti Jednoty SD 

Trnava za uplynulé obdobie a plánoch činnosti na nasledujúce obdobie. Počet členov členskej základne v roku 
2001 bol 38. 

Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Buková – v tomto roku mal 11 členov. Predsedom 
bol Jozef Gažo, predpredsedom Pavol Hačo a pokladníkom Štefan Oravský. 

Poľovnícke združenie Kamenec Buková – 
Dobrovoľný požiarny zbor Buková má 28 členov. Jeho veliteľom je Rajmund Vittek, strojníkom Vladimír 

Herceg ml., pokladníkom Ján Herceg a preventívárom Ľuboš Stach. V dňoch 19.novembra – 23.novembra sa 

veliteľ DPZ zúčastnil základnej odbornej prípravy veliteľov DPZ. 
 

Zdravotníctvo, sociálna sféra 
I v tomto roku pravidelne (vždy prvý štvrtok v mesiaci) ordinovala v našej obci všeobecná lekárka 

MUDr. Kočanová z Trstína. V tomto roku – v ten istý deň v prvý štvrtok v mesiaci v popo-ludňajších hodinách 
bola poradňa pre matky s deťmi MUDr. Kaderovej. Lekári pre občanov našej obci ordinujú obdobne ako 
v minulom roku – v Trstíne MUDr. Kočanová, v Chemolaku MUDr. Kučavík a v Smolenicich MUDr. Stipanitz. 
V Smoleniciach ordinuje i očná lekárka MUDr. Stipani-tzová, ženský lekár – MUDr. Janovský, detská lekárka – 
MUDr. Kaderová a zubná lekárka – MUDr. Zamborská. MUDr. Barteková (predtým Smutná) v Chemolaku 

Smolenice v tomto roku neordinovala, pretože bola na materskej dovolenke. MUDr. Zvonár v Horných 
Orešanoch, napriek svojmu dôchodkovému veku, ordinoval i v tomto roku. 

V júni 2001 bol zaradený Štefan Velický, ktorého zákonným zástupcom a opatrovníkom je Jozef Serina 
– starosta obce medzi čakateľov na umiestnenie v Domove sociálnych služieb pre dospelých Bojková. 

V závere roka – na sviatok Kataríny zorganizoval obecný úrad v spolupráci s poslancami obecného 
zastupiteľstva Buková posedenie s dôchodcami obce Buková nad 65 rokov, ktorí okrem pohostenia a kultúrneho 

programu dostali i balíček – ozdobný keramický tanier, kávu a sladkosť. Všetkým dôchodcom, ktorí sa 
posedenia zúčastnili, sa kultúrny program i úroveň posedenia veľmi páčila. V kultúrnom programe vystúpili deti 
Materskej a Základnej školy Buková a Koválovské akordeónové kvinteto z Koválova pod vedením starostky 
obce Koválov Ľudmile Vlčejovej. 

 

Školstvo 
 Veľmi dôležitou akciou, ktorá zvýšila vybavenie i hodnotu budovy Základnej a Materskej školy Buková 
bola v mesiaci august tohto roka kolaudácia „Plynovej kotolne“.  
 Materskú škôlku navštevovalo 11 detí, z toho v predškolskom veku 8 detí. V tomto roku od septembra 
nastúpila nová kuchárka Katarína Koleňáková. 

Deti si počas roka rozvíjali svoje poznanie i matematické predstavy. Pri hrách si deti cibrili zreteľnú výslovnosť 
hlások a  boli oboznamované s ľudovými a autorskými rozprávkami. Ich dostatočný pohyb bol zabezpečený pri 
hrách telesnej výchovy, pri ktorých si deti rozvíjali svoje vôľové vlastnosti. Zároveň boli deti vychovávané 
hodnotením svojho vlastného konania k primeranú správaniu v prirodzenom prostredí. V grafomotorickom 
prejave sa dbalo na správne sedenie, držanie cerusky a čistotu pri písaní. 

 

Kultúra 
V obci i v tomto roku fungovala Miestna ľudová knižnica, ktorej činnosť bola zabezpečovaná 

prostredníctvom knihovníčky Rozálie Kiripolskej. V knižničnom fonde je spolu 2986 kníh, z toho 383 odborných, 

1358 krásna literatúra pre dospelých, 95 odborná literatúra pre deti a 1150 krásna literatúra pre deti. 
K dispozícii pre čitateľov boli 3 tituly periodík. Počas roka sa nakúpilo 50 ks kníh a 472 bolo pre veľké 
poškodenie vyradených. Výpožičiek v tomto roku bolo 1510, z toho odborná literatúra pre dospelých 39, krásna 



literatúra pre dospelých 649, odborná literatúra pre deti 68 a krásna listeratúra pred deti 241. Výpožičky 

periodík – 514. Čitateľov spolu bolo 60, z toho do 15 rokov bolo 22 čitateľov. Návštev počas celého roka bolo 

412. 24.mája uskutočnili pracovníčky Okresnej knižnice Trnava metodicko-inštruktážnu návštevu našej knižnice 
a 14.decembra sa vedúca knižnice zúčastnila okresnej porady knihovníkov obecných knižníc. 

V tomto roku boli v obci dve tanečné zábavy – už vlastne tradičné a to Vincentská a Hodová, ktoré 
zorganizovala Telovýchovná jednota Buková a Dobrovoľný požiarny zbor Buková. 

Ďalšou veľmi peknou a nezvyčajnou kultúrnou akciou bolo dňa 18.augusta vystúpenie zahraničných 

Slovákov z Juhoslávie, z tzv. „Dolnej zeme“ – súbor JÁNOŠÍK. Prišli na pozvanie starostky obce Smolenice 
Pavlíny Hornáčkovej z príležitosti IX. ročníka kultúrno-spolo-čenských podujatí a tradičného Smolenického 
jarmoka a predstavili sa i v našom kultúrnom dome s ich hodnotným kultúrnym programom. Ukázali v ňom, že 
si svoje národné cítenie zachovali už celé štvrťstoročie – 250 rokov. Piesne v ich podaní zneli v peknej 
slovenčine a často v nich spomínali meno Jánošík. Spolu s nimi vystúpila i známa rozhlasová speváčka Zuzana 
Springel´ová – Dukičová. 
Na záver vystúpenia im v mene občanov poďakoval zástupca starostu Ján Ondruš a poslanec Štefan Horváth, 

ktorý vlastne celú túto akciu zorganizoval. Odovzdali im upomienkové predmety a džbán s venovaním na 
pamiatku. Predstavitelia hosťujúceho súboru darovali obci sklenú vázu a fľašu slivovice – obe vyzdobené rezbou 
na skle. 
  

 

 Šport, turistika 
 22.júla sa konal ďalší ročník futbalového turnaja „O putovný pohár starostu obce Buková“. Uvedený 
turnaj bol i napriek nie príliš priaznivému počasiu vydarenou akciou, ktorej sa zúčastnilo veľa občanov obce i jej 
návštevníkov. Podával sa tu chutný guláš, deti si opekali špekačky. Turnaja sa zúčastnili mužstvá zo Senice 

Multichem – seniori, ktorí skončili štvrtí; z Plaveckého Mikuláša – skončili tretí; z Cerovej – druhé miesto 
a futbalisti domácenj TJ – víťazné družstvo. Víťazstvo domácich bolo pekným darčekom pre prezidenta 
miestnych futbalistov Ivana Kopúnka k jeho 40-im narodeninám.  
 V druhom mesiaci sa obec vyjadrovala súhlasným stanoviskom k projekty „Cyklotrasy Záhoria“. 
Okresný úrad, odbor ŽP, oddelenie starostlivosti o ŽP a územné plánovanie vydalo rozhodnutie, ktorým vydáva 
súhlas na označenie cykloturistických trás „Projekt cykloturistickej trasy v okrese Trnava“. 
 Poslednú aprílovú nedeľu sa konali na priehrade Hrudky tradičné rybárske preteky. 

 23.júna sa uskutočnilo Cykloturistické podujatie „Karpaty Tour“. 
 25.júna sa uskutočnilo sedenie ohľadom Autokempingu Buková, ktoré od tejto letnej sezóny 
prevádzkuje  MUDr. Peter Pružinec – vlastník veľkej časti pozemkov v okolí vodnej nádrže. Povolenie na 

prevádzkovanie autokempingu od Okresného úradu Trnava, odbor životného prostredia, oddelenie starostlivosti 
o životné prostredie a územné plánovanie prišlo na obecný úrad 10. júla. 
 V tomto roku sa uskutočnil XVIII. Ročník „S Bezkou do Karpát“.  

 

 Životné prostredie 
 Do konca marca bola uhradená druhá splátka na čističku odpadových vôd. 

 

 Cirkev, cirkevný život 
 V tomto roku sa začala veľmi závažná a potrebná oprava miestneho kostola. Práce na oprave veže 
kostola začali 4.júna, kedy sa postavilo lešenie. V druhom a treťom týždni opráv sa vymenilo drevo na krove, 
v štvrtom týždni sa natierali krovy a drevo, urobila sa rekonštrukcia elektrického ovládania zvonov, nainštaloval 
sa hromozvod. Do plechovej gule pod krížom bol vložený odkaz budúcim generáciám. Tento dokument je 
prílohou kroniky (označenie!!!!). Pretože oprava kostola je veľmi nákladnou akciou, bola zorganizovaná ďalšia 
zbierka a to dňa 17.augusta. Zbierky sa zúčastnili členovia kostolnej rady a niektorí z poslancov obecného 

zastupiteľstva – Ing. Jozef Adamec, Miroslav Herceg, Ľuboš Herceg, Anton Herceg, Štefan Oravský, Jozef 

Matula, Jozef Pavlík, Pavol Hačo, Jozef Serina. Spolu sa vyzberalo neočakávanýc 101 000,– Sk. Pre zaujímavosť 
uvádzame, že napriek anonymnosti zbierky, sa dalo zistiť, že najviac sa vyzberalo v tých častiach obce, kde 
bývajú prevažne dôchodcovia.  
2.októbra sa pokračovalo na rekonštrukčných prácach strechy kostola. Práce prevádzali štyria plechári, 2 tesári 
a 1 pomocný robotník f. PARRE Vitanová a pri týchto prácach vypomáhali občania našej obce - Ján Molnár, 
Pavol Hačo, Dušan Hačo, Ľuboš Hačo, Milan Krajčír, Ján Herceg, Dominik Kopúnek ml., Pavol Dobrovodský, 

Alojz Zborka. Bola prevedená výmena strešných lát a krytiny. Stará eterníková krytina sa zamenila za krytinu – 
ošetrený plech hnedej farby. 
 Cirkevný život, napriek rekonštrukčným prácam na kostole, riadne fungoval. Určité večerné sväté omše 
boli vynechané, aby sa mohlo pracovať až do tmy. Farníci tento postup schvaľovali a chápali. Počas tohto 
kalendárneho roka bolo uzatvorených ..... manželstiev, pokrstených bolo .... detí (z toho .... chlapcov, .... 
dievčat). V tomto roku bolo cirkevne pochovaných .... ľudí (z toho .... chlapov a .... žien). 
 

 Politika 
 V decembri tohto roka sa uskutočnili Voľby predsedu a členov zastupiteľstva do vyšších územných 

celkov. Po dvoch týždňoch sa voľby zopakovali a za predsedu Trnavského samosprávneho kraja bol zvolený 

Ing. Peter Tomečerk – kandidát HZDS. 
 



 Služby v obci 
 V tomto roku bolo zrušených veľa telefónnych prípojok na pevné linky Slovenských telekomunikácií, 
pretože veľmi zvýšili ceny hlavne nájom za užívanie prípojky. Bývalí účastníci pevných liniek, tieto nahradili 

mobilnými telefónmi siete Globtel, resp. Eurotel, z ktorých obe majú v takmer celom katastri našej obce dobré 
pokrytie.  
 

 Zaujímavosti 
 Od 1.7.2001 sa Slovenský plynárenský priemysel, š.p. pretransformoval na akciovú spoločnosť. 
V novembri zanikol štátny podnik Západoslovenské energetické závody Bratislava a bola vytvorená akciová 
spoločnosť Západoslovenská energetika, Bratislava. 


