
 

Rok 2002 
 
Generálne zhromaždenie OSN vyhlásilo tento rok za Rok kultúrneho dedičstva, 

Medzinárodný rok ekoturistiky a Medzinárodný rok hôr. 

 
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, Ján Ondruš a Vojtech 

Škrabák. Kontrolórkou Obecného zastupiteľstva Buková a OcÚ Buková v tomto roku bola Zuzana 
Detková. Pracovníčkami OcÚ Buková boli Anna Vitteková – samostatný odborný referent a Oľga 
Hercegová – administratívna pracovníčka. 

V tomto roku sa narodili 2 dievčatá, k trvalému pobytu sa prihlásilo 6 nových občanov, 

zomrelo 10 ľudí (5 mužov a 5 žien) a z trvalého pobytu sa odhlásilo až 26 občanov Bukovej (štyri 
4-členné rodiny). Ku koncu roka 2002 bol stav obyvateľov obce Buková 674. 

 

Rozpočet 
Rozpočet príjmov na tento rok bol schválený vo výške 6 867 000,-- Sk a splnený bol na 

6 938 964,42 Sk. 
Daň z príjmov FO zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov z DÚ Trnava predstavoval čiastku 
958 169,– Sk, daň z príjmov PO so sídlom v tuzemku z DÚ Trnava čiastku 146 499,– Sk, daň 
z pozemkov 245 147,– Sk, daň zo stavieb 164 628,– a daň z bytov 452,– Sk. Daň za psa v roku 
2002 predstavoval čiastku 2 640,– Sk, daň z predaja alkohol. nápojov a tabakových výrobkov 
18 549,– Sk, daň za rekreačný pobyt 3 950,– Sk, daň za užívanie verejného priestranstva 
204 965,– Sk a daň za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov 239 605,– Sk. Za 

dobývací priestor nám Banský úrad Bratislava uhradil čiastku 2 500,– Sk a cesta daň z DÚ Trnava 
za tento rok predstavoval čiastku 149 403,– Sk. Príjmy z prenajatých pozemkov dosiahli výšku 18 
751,-- Sk, príjmy z prenajatých budov 134 918,– Sk, príjmy z prenajatých bytov 7 548,– Sk 

a príjmy z prenajatých dopravných prostriedkov 19 570,– Sk. Za správne poplatky nám občania 
i ostatné stránky uhradili 93 500,– Sk. Za služby domu smútku sme vyinkasovali 700,– Sk, za 
ubytovacie služby v RO Hrudky 84 615,– Sk, za relácie v MR 10 750,– Sk, za predaj pohľadníc 

600,– Sk, za kopírovacie práce 864,– Sk, za nové súpisné čísla 1 100,– Sk, za cintorínske poplatky 
2 520,– Sk. Úroky z vkladov na bežných účtoch dosiahli v tomto roku výšku 24 342,– Sk a úroky 
na termínovanom vklade 4 474,– Sk. V tomto roku nám obec Prievaly vrátila pôžičku poskytnutú 
pri výstavbe plynofikácie v obci vo výške 300 000,– Sk. Na samosprávne funkcie sme od MF SR 
obdržali dotáciu (obec do 1000 obyvateľov) vo výške 224 510,– Sk a na školstvo nám bola z tohto 
ministerstva v priebehu roka poskytnutá dotácia vo výške 277 000,– Sk. Obec v roku 2002 predala 
pozemky v hodnote 22 260,– Sk. Slovenský plynárenský priemysel nám vrátil časť finančných 

prostriedkov, ktoré sme prefinancovali výstavbou plynofikácie v obci a to čiastku 3 398 450,– Sk, 
preto i rozpočet príjmov v tomto roku bol tak vysoký. Z rezervného fondu minulých rokov sme 
použili čiastku 149 446,– Sk. 
 Výdavky boli rozpočtované čiastkou 3 070 000,-- Sk a ich skutočné plnenie bolo 2 904 
221,50 Sk, pričom vo výdavkoch nie sú zahrnuté výdavky na školstvo. Tie predstavovali 278 000,– 
Sk. O školských výdavkoch účtuje škola, preto obec ich vykazuje iba v celkovej sume na účte 218 

30. N kapitole OcÚ sa na platy, príplatky k platu a odvody do jednotlivých poistení použilo 

924 289,– Sk, za cestovné OcÚ 36 177,– Sk, za nergie a vodu 78 458,– Sk, za použite telefónu 
a faxu a za poštovné známky a poplatky 54 193,-- Sk, za nábytok, kancelárske potreby, papier, 
materiál, čistiace potreby, tlačivá, knihy, noviny, časopisy a materiál sa minulo 92 880,– Sk; na 
stravovanie zamestnancov OcÚ 30 220,– Sk, za údržbu kopírky a iných kancelárskych strojov 
10 882,– Sk, na reprezentačné výdavky 24 372,– Sk, poistné 15 174,– Sk, prídel do soc.fondu 
10 314,– Sk a na odmeny poslancom OZ a výdavky súvisiace s obecným zastupiteľstvom obec 

vynaložila čiastku 35 536,– Sk. Poplatky banke predstavovali čiastku 10 433,– Sk. Obec 
zabezpečovala činnosť miestneho hasičského zboru čiastkou 27 514,– Sk. Miestne komunikácie 
a chodníky v obci, hlavne ich opravy po prekopávkach k plynofikácii, stáli obec 349 596,– Sk. Za 
zber a odvoz komunálneho odpadu z obce sme zaplatili 201 247,– Sk. Do obecných bytov sa 
zakúpili dva elektrické sporáky v sume 11 998,– Sk. Údržba verejného priestranstva – 6 525,– Sk. 
Vodovod Tatarička financovala obec a jeho prevádzka predstavovala čiastku 86 422,– Sk. Za 
elektrickú energiu, materiál, upratovanie a čistenie a pranie v ubytovacích bunkách v RO Hrudky 

obec zaplatila 167 917,– Sk. Šport v obci, i výstavbu tenisových kurtov, spolufinancovala obec 
čiastkou 107 027,– Sk. Prevádzka kultúrneho domu v tomto roku predstavuje čiastka 54 265,– Sk, 



prevádzka miestnej ľudovej knižnice (knihy a odmeny za prácu) čiastka 13 650,– Sk, vedenie 

kroniky 2 735,– Sk. Posedenie s dôchodcami organizovala obec v spolupráci s poslancami OZ 
i v tomto roku – darčeky a občerstvenie dôchodcov nad 60 rokov boli zakúpené za 27 742,– Sk. 
Údržba MR obec stála 10 326,– Sk, údržba cintorína a domu smútku 28 966,– Sk. Na opravu 
kostola obec po schválení poslancami OZ poskytla príspevok vo výške 41 763,50 Sk. Na bežné 
výdavky miestnej školy a škôly použila čiastku 9 196,– Sk. Za školenia, kurzy a semináre zaplatila 
7 950,– Sk. Za prípravnú a projektovú dokumentáciu ČOV obec zaplatila 16 000,– Sk a uhradila 
ďalšiu splátku za technológiu ČOV v čiastke 395 269,– Sk. Prípravná a projektová dokumentácia na 

prípravu stavebných pozemkov v časti obce Pláňavka obec zaťažila čiastkou 18 150,– Sk. Do domu 
smútku sa zakúpilo nové chladiace zariadenie v hodnote 74 715,– Sk.  

Na bežnom účte bol zostatok k 31.12.2001 862 322,25 Sk, na termínovanom vklade 100 
000,-- Sk, na školskom účte 506,99 Sk, na účelovom účte v PKB banke 3 037 180,70 Sk 
(presunuté vrátené finančné prostriedky za plynofikáciu) a na BÚ v PKB bol zostatok 63 235,65 Sk, 
spolu bol zostatok 4 063 245,59 Sk. 

 

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

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

doprava 
10. Ľuboš Lutzbauer – SAVER, Buková č. 16 – Výroba kožených odevov, Výroba športových 

pomôcok; 
11. Stanislav Hlavatý, Buková č. 183 – Cestná motorová doprava-nákladná cestná doprava, 

Cestná motorová doprava-Taxislužba, Cestná motorová doprava-nepravidelná autobusová 
doprava; 

12. EKOPROD, Buková č. 136 – kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, 
Sprostredovateľská činnosť, Pohostinská činnosť, Vykonávanie prác strojnými 

mechanizmami; 
13. Rudolf Matula, Buková č. 33 – Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami; Kúpa tovaru 

za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi; Sprostredkovateľská činnosť; Predaj na 
priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych výrobkov. 

 
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. 

1. 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  
 


