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Milí Bukovčania,
držíte v rukách historicky prvé „Bukovecké noviny“.  Vznikli  preto, aby som 

vás  informovala o tom, čo  sa mi v spolupráci s poslancami OZ,  zamest-
nancami obce a aj s vašou pomocou podarilo uskutočniť.   Myslím si, že  

trojročná práca nás všetkých, naše spoločné úsilie a plány, pozdvihli 
našu krásnu obec Bukovec.  Viem, že v týchto novinách nenájdete od-
povede na všetky vaše otázky, ale verte mi, že sa ich budem snažiť 
zodpovedať v tých najbližších číslach nášho vydania.  
V roku 2018 som uspela ako kandidátka v komunálnych voľbách.  
Túto funkciu som prijala naozaj s veľkou vážnosťou a pokorou. So 
siedmimi zvolenými poslancami obecného zastupiteľstva sme vy-
tvorili dobrý pracovný tím. Vidieť to aj na ich účasti a hlasovaní k 

témam, ktoré sú niekedy zložité a vyžadujú si niekoľko pracovných 
porád. Ale myslím si, že doposiaľ sa nám  podarilo uskutočniť veľa akti-

vít, ktoré možno nie je až tak vidieť.  Jednou z priorít obecného zastupi-
teľstva je vybudovanie obecnej čistiarne odpadových vôd. Aj vďaka Vašej 

odozve z  obecnej ankety ste uznali, že táto téma je naozaj prvoradá. V janu-
ári sa začne územné konanie na jej samotnú výstavbu. V každom čísle novín 

vás o tejto nevyhnutnej a dôležitej stavbe budem informovať. Taktiež výstavba 
materskej školy je témou, ktorou sa v poslednej dobe zaoberáme.
 Núdzový a mimoriadny stav v celom štáte vzhľadom ku COVID-u  značne skomplikoval situáciu aj v našej obci. Celkovo 
sme usporiadali 14 skríningových testovaní na toto ochorenie. Zúčastnilo sa ho takmer 4 500 osôb. V spolupráci s Košickým 
samosprávnym krajom sa uskutočnili aj dve  hromadné očkovania. Verím, že takýto stav sa už nikdy nezopakuje.
 Pri svojej práci sa stretávam s občanmi našej obce zväčša v príjemných rozhovoroch, požiadavkách, nápadoch. Ale áno, 
stáva sa, že musím aj prijať kritiku. Jednou z veľmi nepríjemných udalostí už od začiatku môjho pôsobenia v obci  je „anonym“. 
Viac o tejto osobe, ktorá naozaj existuje, sa dočítate na poslednej strane. Je mi ľúto, že aj niektorých občanov našej obce oslo-
vuje, kontaktuje, alebo vhadzuje do schránok rôzne dokumenty, ktoré absolútne nesúvisia s obcou, ale mojim súkromím. No 
pravdepodobne svoju prácu robím dobre a práve to mu očividne prekáža.
 Nedá sa vám všetkým menovite poďakovať, ale verte mi, že vašu pomoc si naozaj cením a vážim. Našim kultúrnym, 
športovým a spoločenským aktivitám, ako aj činnosti miestnych klubov sa v našom občasníku budeme určite ešte venovať.
 Čas Vianoc je ale obdobím, kedy si všetci sadneme k štedrovečernému stolu a užijeme si krásne chvíle so svojimi rodi-
nami. Ja si ho tento rok užijem zvlášť, keďže v priebehu tohto roka sa nám narodila moja dnes deväťmesačná Nikolka.

Záver môjho príhovoru by som ukončila veľmi pekným odkazom:
Ak nie je láska, nie je nič.

Ani na Vianoce.
Nezabúdajte, že aj plamienok  jednej  sviečky  

rozžiari  srdcia, ak je tam láska.
Bez lásky ani tá najväčšia  hostina, množstvo darov a tisíce  svetielok 

neprinášajú objatia, smiech, bozky, partnerov,  rodičov,  detí.
Vždy je to o láske.

Vždy, nielen  na Vianoce.

Krásne Vianoce Vám prajem.
Vaša starostka

Ing. Lýdia Mikulová

Bukovec v číslach
Počet obyvateľov ku 01.01.2019: 751
Počet obyvateľov ku 30.11.2021:   866
Prechodný pobyt v obci: 36
Počet narodených detí  od 01.01.2019 doposiaľ: 29 
(dievčat 15, chlapcov 14)
Počet zomrelých od 01.01.2019 doposiaľ: 33
Počet stavebných konaní od 01.01.2019 doposiaľ: 334
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Po dlhých rokoch sme sa dočkali. Obec Bukovec získala v roku 2018 z Minis-
terstva životného prostredia  nenávratný finančný príspevok  na Obnovu bu-
dovy obecného úradu a kultúrneho domu obce Bukovec vo výške 485 729,56 
Eur. Kontrola verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie 
trvala viac ako rok. S najnižšou cenovou ponukou na uskutočnenie prác 
- 353 007,80 Eur bola vo verejnej súťaži úspešná firma VERVA s.r.o. Spoluú-
časť obce (5%) bola vo výške 17 650, 39 Eur. Išlo o rozsiahlu rekonštrukciu 
budovy, ktorá zahŕňala výmenu strechy, okien, garážových dverí, či celkové 
zateplenie budovy.  

Rekonštrukcia
 budovy obecného úradu a kultúrneho domu

Krajší 
Bukovec: 

Zo skladu klubovňa
Samozrejmosťou sú nové rozvody elektroinštalácie, plynofikácie, vzduchotechni-
ky a nový strop vo veľkej sále kultúrneho domu. Obnovená je aj zasadačku obec-
ného úradu, kancelária starostu obce. Pre miestne kluby v obci je vytvorený nový 
priestor na stretnutia -  v bývalej klubovni na prízemí. Dovtedy bola táto miestnosť 
využívaná ako sklad náradia. Bola snaha zmeniť farebnosť budovy, no so žiadosťou 
o zmenu by obec stratila minimálne dva mesiace „papierovačiek“. A to by sa nesti-
hol dokončiť projekt. Preto ostala pôvodne navrhovaná farebná kombinácia. V čase 
vykonávania všetkých týchto prác bol obecný úrad v riadnom pracovnom režime. 
Práce sú už ukončené. Ale - stále je čo zlepšovať.

Pomohli aj obyvatelia obce
Vo veľkej sále sa prečalúnili staré stoličky. Práce vykonala pani Marta Onderková. 
Zamestnanec obce Pavol Sabol úplne zrenovoval parkety na pódiu a vyrobil nové 
schody. Úpravou priestorov na poschodí sme ale ešte neskončili. V  oboch sálach 
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Kra
jší 

Bukovec: 

kultúrneho domu ostali pôvodné mramorové podlahy a bolo nut-
né po týchto dvoch rekonštrukciách riadne ich prečistiť, prípadne 

prebrúsiť. Za vykonanie prác ale bola ponúknutá veľmi vysoká cena. 
Preto obec kúpila stroj stroj na čistenie podláh. Šetrí prácu a najmä čas pri 

upratovaní, pričom spotreba vody a energie je minimálna. V dnešnej dobe je žia-
duca fotostena, kde si môžu oslávenci zvečniť svoje spomienky z osláv. 

Čo ešte treba dokončiť?
V úprave priestorov nás čaká ešte veľa práce. Treba doplniť odsávanie v kuchyni, 
zatieniť priestory sál roletami, vymeniť zábradlie na medziposchodí, ktoré je v sú-
časnosti nebezpečné. Pri oboch stavebných úpravách obci odborne pomáhal  náš 
stavebný dozor – Ing. Rudolf Želinský. Onedlho budete môcť tieto zmeny vidieť na 
našich kultúrnych a spoločenských akciách.  

V decembri 2020 bola obci schválená dotácia na rekonštrukciu a moder-
nizáciu priestorov na poschodí kultúrneho domu vo výške 47 000 Eur. 
Poskytovateľom je  Pôdohospodárska platobná agentúra. Žiadosť bola 
podaná prostredníctvom našej Miestnej Akčnej Skupiny RUDOHORIE o.z., 
ktorej je obec členom. V súčasnosti prebieha administratívne spracova-
nie už samotnej platby.  Zrekonštruovali sme úplne kuchyňu, sociálne 
zariadenia a nový salónik. Samotné vybavenie kuchyne a salónika obec 
hradila z vlastných zdrojov.
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Zimná údržba
Zimné obdobie je spojené s aj údržbou miestnych komunikácií. Takmer 19 rokov v našej obci vykonával zimnú údržbu 
Róbert Mikula, neskôr jeho spoločnosť AGRO-MIK, s.r.o.  Za túto dlhoročnú prácu mu patrí poďakovanie. Tento rok sa jeho 
spoločnosť nezapojila do verejného obstarávania. Je pravdou, že aj bývalé vedenie stále túto službu riadne obstarávalo 
vo verejnej súťaži. Vždy tomu tak bolo. V tomto roku obec opäť vyhlásila verejné obstarávanie na výkon zimnej údržby. 
Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Kolestav plus s.r.o. z Nižného Klátova.

Nová web stránka obce
V minulom roku sme v súťaži vybrali nového dodávateľa na vy-
tvorenie a správu web stránky. Kvôli verejnému obstarávaniu 
išlo o dlhý proces. Výhody stránky:
• nový WEB umožňuje spravovať štruktúru a obsah pracovníkmi 
OCU , bez nutnosti objednávania prác od externej firmy
• WEB je prepojený na portály štátnej správy a  umožňuje auto-
matický prenos údajov
• súčasťou riešenia je mobilná aplikácia 
Na inovácii webu sa podieľal najmä poslanec Ing. Juraj Sabol.  
Obec si navrhla  vlastnú štruktúru stránky, obsah,  usporiada-
nie. Dôvodom bolo napríklad aj jednoduchšie zverejňovanie 
údajov súčasne (napr. jedným klikom zverejnenie na sociálnych 
sieťach, úradnej tabuli, registra zmlúv), možnosť tvorby dotaz-
níkov, ankiet a veľa iných možností. Asi sme si  na novú stránku 
ešte všetci nezvykli. Ale  privítame akékoľvek nápady, návrhy, aj 
pripomienky.  

Ďalšie novinky
$ Obec kúpila nový kontajner na cintorín. Patrí tu len 
odpad odtiaľ – či už ide o trávu, lístie, alebo živé ven-
ce. V rekreačnej oblasti sme pozdĺž celej cesty osadili 
nové zberné koše na odpad, ktoré pracovníci vynášajú 
podľa potreby. Týmto sme eliminovali čierne skládky, 
ktoré tu vznikali. V tejto časti pribudol nový kamerový 
systém.

$ V informačných technológiách obec nezaostáva, 
napríklad máme prepojený systém výberu daní s 
pokladňou a účtovníctvom. Pred dvoma rokmi schvá-
lili poslanci nákup úložiska, ktoré slúži nielen ako ar-
chivácia, ale aj ako prístup ku podkladom zasadnutie 
obecného zastupiteľstva, ktoré zasadá aj online.

$ Na budúci rok sa uvažuje o aktualizácii existujúcich 
hrobových miest na cintoríne, plus pribudne aj s mož-
nosť zapálenia online sviece pre svojich blízkych. Ur-
čite to ocenia najmä tí, ktorí sa fyzicky nemôžu dostať 
k hrobom svojich predkov. Téma obecného cintorína 
je rozsiahla a preto sa jej samostatne budem venovať 
v nasledujúcom čísle novín v marci 2022.

Pracujemena:
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Činnosť obecného zastupiteľstva
V tomto volebnom období - od roku 2018, sa uskutočnilo za-
sadnutí 20 obecných zastupiteľstiev (OZ). Účasť poslancov je 
zverejnená na stránke obce. Poslanci pravidelne rokujú aj on-li-
ne. Jednomyseľné hlasovania poslancov za uznesenia sú výsled-
kom dobrej spolupráce. Navyše treba dodať, že  poslanci sa na 
zasadnutia dobre pripravia, témy ovládajú, disponujú všetkými 
potrebnými podkladmi, prípadné otázky sú zodpovedané a dis-
kutované.

Hádam iba v jednej téme sa všetci poslanci nezhodli. Tomuto 
takmer  jednoznačnému  výsledku hlasovania poslancov pred-
chádzalo niekoľko pracovných porád. Treba dodať, že k najdôleži-
tejším témam posledných období bol prizvaný aj právny zástup-
ca obce. Išlo o právnu pomoc spojenú s ochranou dobrého mena 
obce Bukovec v súvislosti s anonymnými podaniami, ďalej majet-
kovo-právne vysporiadanie pozemku pod kostolom a žiadosť o 
zmenu územného plánu od súkromnej spoločnosti.

Majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov
Obec sa okrem iných dôležitých tém venovala majetkovo-práv-
nemu vysporiadaniu pozemkov, ktoré patrí v obci medzi naj-
sledovanejšie témy. Aj podľa uznesenia OZ budú všetky prijaté 
finančné prostriedky z predaja obecných pozemkov využité na 
výstavbu čistiarne odpadových vôd, ako aj na vysporiadanie ko-
munikácií a ostatných plôch (napr. cintorín, ihrisko a pod.)
• Dolinka – časť rekreačnej oblasti, kde miestni chatári užívajú 
takmer 20 rokov obecné pozemky pri svojich nehnuteľnostiach 
bez akejkoľvek odplaty pre obec. Evidujeme takmer 40 žiadostí 
o ich odkúpenie. V roku 2019 sa začal spracovávať geometrický 
plán na oddelenie prístupových ciest. Následne sa vyhotovil zna-
lecký posudok, ktorý určil minimálnu cenu pozemkov: 24,98 Eur 
za 1 m2. Poslanci túto cenu za 1 m2 navýšili na 30,- Eur za 1m2. 
Tento proces trval takmer 2 roky. V tomto roku boli uzatvorené 
kúpne zmluvy v celkovej výške: 36 000 Eur.
• Pozemok pod kostolom – v roku 2019 predložila Farnosť Hýľov 
žiadosť o vysporiadanie pozemku pod miestnym kostolom. Obec 
rokovaniami dospela k záveru, že zamení pozemok pod kosto-
lom, za pozemky vo vlastníctve cirkvi, ktoré sú napríklad aj pod 
niektorými komunikáciami. Konanie vo veci ešte nie je ukonče-
né. Bližšie informácie v prípade záujmu rada poskytne starostka 
obce.

Projektová dokumentácia na Čističku odpadových vôd (ČOV)
Ide o najvýznamnejšiu a zároveň nevyhnutnú investíciu obce. 
Problematika kanalizácie prechádzala roky z jedného volebné-
ho obdobia do druhého. Vybudovanie kanalizácie je časovo veľ-
mi náročná stavba a je nereálne uskutočniť ju naraz. Poslanci sa 
zhodli, že najrýchleším a aj finančne zvládnuteľným pre obec je 
vybudovanie obecnej ČOV aj preto, že musí byť v skúšobnej pre-
vádzke minimálne dva roky. Projektová dokumentácia ČOV je už 
hotová. Jej výstavba bude prebiehať v dvoch etapách. Následne 
bude v prevádzkovom režime, kedy bude nutné kúpiť fekálne vo-
zidlo. Medzitým sa budú riešiť žiadosti o dotáciu na budovanie 
samotných kanalizačných vetiev v obci. Tie sa následne napoja 
na už existujúcu čistiareň.

Pra
cujeme

na:
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Budove MŠ – materská škola spolu s komunitným centrom
V obci prebehla aj anketa týkajúca sa využitia nedokončenej budovy 
materskej školy. Obyvatelia rozhodli, že v nej má byť materská škola 
a denný stacionár. Na budovu bol v roku 2020 spracovaný statický 
posudok, ktorý potvrdil, že je v dobrom technickom stave a dá sa 
rekonštruovať. No treba do piatich rokov vymeniť strechu a budovu 
zatepliť. Ekonomicky je však výhodnejšie viacúčelové využitie budo-
vy. Návrh projektanta v prípravnej dokumentácii je spojiť výstavbu 
materskej školy s komunitným centrom, kde by bol stacionár, či oddy-
chové miestnosti pre dôchodcov. Na výstavbu komunitného centra 
bude obec financie žiadať vo výzve.

Zmena územného plánu – požiadavky môžete predkladať do 31. 
januára 2022.
Obec od roku 2019 eviduje zvýšený počet žiadostí o zmenu územné-
ho plánu. Poslanci uznesením rozhodli o termíne predkladania – do 
31. januára 2022. Bližšie informácie nájdete na stránke obce.

Nájomné byty
Z ankety vyplynul aj záujem o nájomné byty. Na možnostiach ich 
výstavby pracujeme. Budeme o nich informovať v ďalších vydaniach 
novín. Teší nás, že mladé rodiny s deťmi  majú záujem o ich výstavbu.

Sieť optických káblov
Dôležitou sieťou infraštruktúry, ktorú sa nám takmer podarilo dokon-
čiť, je výstavba optiky. Investorom je Slovak Telekom. Časť obce je už 
napojená na túto dnes nevyhnutnú technológiu aj keď práce ešte nie 
sú úplne dokončené.

Rekonštrukcia zastávok
Obec začala s rekonštrukciou zastávok. Prvá je už hotová, zvyšné dve 
si vyžadujú úplnú opravu. Treba ich preniesť do garáže obecného 
úradu a postupne zvárať, maľovať a následne osadiť. Tejto činnosti sa 
budú venovať zamestnanci obce počas zimy.

Vianočná záhradka
Pri obecnom úrade máme krásnu vianočnú záhradku. Pripravili ju pre 
vás zamestnanci obce. Nájdete tu snehuliakov – či už klasického, ale-
bo moderného, nechýba ani svetelný domček. Doplnili sa svetelné 
vianočné ozdoby na stĺpoch verejného osvetlenia, osadili a rozsvietili 
sme vianočný stromček pri kostole. Tento rok ho darovala rodina Ru-
dolfa Tarhaniča. Každoročný adventný veniec pripravila rodina Pavla 
Tarhaniča a Klubu žien.

Mysleli sme aj na deti
Máme za sebou opäť bukovského mikuláša na traktore. Ako aj  minulý 
rok, mal obrovský úspech a rozžiaril detské očká. Rozdali sme takmer 
170 balíčkov sladkostí. Samozrejme nechýbal Mikuláš s čertiskom. 
Ten vyšibal metlou aj niektorých rodičov, nielen deti.
Deťom, ktoré obec nemohla oficiálne privítať do života, bude doru-
čený malý darček.

Vianočné darčeky pre všetkých  
V spolupráci s Klubom Vešele penzisci sme opäť rozdali takmer 170 
darčekov pre seniorov  – sladké salónky, vankúše a srdiečka, ktoré 
vyrobili ženy z Klubu Radosť. Tie výrobou vianočných gulí vyzdobili 
aj stromčeky v kostole. Zároveň našili rúška keď bolo potrebné. Za 
túto činnosť našim miestnym klubom ďakujeme. Všetci občania náj-
du onedlho v svojich schránkach aj nástenný kalendár. 

Pracujemena:



Bukovecké Noviny

8

1. anketová otázka: 
Hlasuj za názov týchto novín:

Bukovecké noviny

Bukovčan

Novinky z Bukovca

Iné: ..........................................................................................................................................................................................

2. anketová otázka: 
Chcete aby sa obec zapojila do výzvy na nákup domového kompostéra, ktorý by bol zdarma 
do každej domácnosti?

..................................................................................................................................................................................................

3. anketová otázka: 
Aké informácie by ste ešte privítali v ďalšom vydaní týchto novín v marci?

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

A
n

ke
ta

To, čo vidíte na fotografii, je len malá časť korešpondencie, 
ktorú táto osoba rozosiela. Píše všade, po rôznych inštitúci-
ách, úradoch, polícii, právnickým osobám, živnostníkom.  A 
žiaľ, i našim občanom. Tlačí dokumenty a listiny z našej in-
ternetovej stránky a vhadzuje ich do schránok v našej obci. 
V poslednej dobe ich  zámerne posiela z rôznych pobočiek 
Slovenskej pošty. Ide o osobu, ktorá zámerne a cielene po-
škodzuje nielen moje meno ako starostky, rôznych firiem, ale 
najmä meno našej obce. V tejto veci už koná právny zástup-
ca.  A čo je dôvodom konania tohto pána anonyma? No to,  
že v našej rekreačnej oblasti nemôže vystavať svoju vysníva-
nú nehnuteľnosť. Územný plán obce tu určil stavebnú uzáve-
ru – zákaz výstavby nových nehnuteľností. A týmto sa obec a 
stavebný úrad riadi!
V tomto človeku sa musí skrývať veľká nenávisť a zloba. Na-
vonok príjemná osoba si dala za cieľ svojou činnosťou (alebo 
nedostatkom svojej činnosti?),  zničiť všetko, na čo sme siah-
li. Jeho podnety vyvolali niekoľko kontrol na obci, vrátane 
vládneho auditu. Táto inštitúcia však nezistila žiadne závažné 
porušenia pri vedení obce. Spolu s našou pani kontrolórkou 
sme boli niekoľkokrát vypovedať na rôznych oddeleniach 
policajného zboru, kde tiež  smeroval svoje podnety. Potreb-
né vysvetlenia a dokumenty sme samozrejme poskytli. Nič z 
jeho podaní sa doteraz nepotvrdilo a boli zamietnuté.  Tento 

Bukovecký anonym

výsledok ho však neodradil. Firmám, ktoré poskytovali našej 
obci služby alebo dodávali tovary, sa svojim konaním  pričinil 
o niekoľko daňových kontrol. No neuspel ani tu. Tak ide ďalej 
a píše už vám, našim občanom. O  starostke, jej rodinných 
nehnuteľnostiach a podobne.  Kopíruje dokumenty, ktoré 
vôbec nemajú spojitosť s obcou.
Možno ste vyčítali z týchto riadkov, že vedenie obce vie, o 
koho ide. Áno je podozrenie, ale nechajme konať právneho 
zástupcu a príslušné orgány. Veríme, že potom táto osoba raz 
a navždy s touto svojou aktivitou prestane.

Milí Bukovčania, aj vy máte možnosť ovplyvňovať obsah obecných novín. Stačí sa zapojiť do ankiet, ktoré 
sme pre vás pripravili. Je to najlepší spôsob, ako získať spätnú väzbu a zároveň podnety a nápady.


