Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Budiš,
konaného dňa 20.5.2016.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci:

Erteľová Ivana, starosta obce
Hufka Ivan, Húsová Gabriela, Kmeť Ján, Lichner Peter, Štricz Jozef

Neprítomní:
Verejnosť:
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2016.
5. Úprava rozpočtu.
6. Internetová stránka obce.
7. Rôzne.
8. Záver.

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ivana Erteľová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu
zasadnutia OZ .
Overovatelia zápisnice: Húsová Gabriela, Štricz Jozef
Zapisovateľ:
Lichner Peter
Hlasovanie:

za:5: Hufka, Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:

Návrhy poslancov: bez návrhov
Uznesenie č. 11/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ.
Hlasovanie:
za: 5: Hufka, Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2016.
5. Úprava rozpočtu.
6. Internetová stránka obce.
7. Rôzne.
8. Záver.
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného 26.2.2016
Predložila starostka obce. Uznesenia 1-10/2016 zo zasadnutia OZ konaného dňa 26.2.2016 sú
splnené. Uznesenie 7/2016 – Odkúpenie časti parcely od SVP trvá. Zatiaľ nebol obci
doručený GP. Pracovná verzia GP sa posielala na odsúhlasenie SVP.
Uznesenie č. 12/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného
26.2.2016.
Hlasovanie:

za: 5: Hufka , Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:

K bodu 4. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2016.
Čerpanie rozpočtu za obdobie od 01.01.2016 do 31.3.2016 predložila starostka obce (viď
čerpanie rozpočtu podrobne).
Celkové príjmy k 31.3.2016 sú vo výške 20 936,03 € z rozpočtovaných 48 293,00 € čo
v percentách predstavuje 43,35 %.
Celkové výdavky za obdobie od 01.01.2016 do 31.3.2016 sú vo výške 15 554,51 €
z rozpočtovaných 48 293,00 € čo v percentách predstavuje plnenie 32,21 %.
Uznesenie č. 13/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade § 11 ods. 4 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.3.2016.
Hlasovanie:

za: 5: Húsová, Hufka, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
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neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Úprava rozpočtu.
Obci boli poukázané z Ministerstva vnútra SR finančné prostriedky na register obyvateľov
(REGOB) vo výške 66,33 €, na register adries 20,20 €. Dobrovoľná požiarna ochrana SR
poukázala na účet obce dotáciu vo výške 700 € pre DHZ. Upravuje sa rozpočet obce
o položku stravné vo výške 480 €.
Uznesenie č. 14/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie úpravu rozpočtu o sumu 66,33 € určenú na
REGOB, o sumu 20,20 € určenú na register adries, o sumu 700 € určenú pre DHZ, o sumu
480 € - stravné.
Hlasovanie:

za: 5: Húsová, Hufka, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 6. Internetová stránka obce.
Je potrebné zmeniť internetovú stránku obce, aby spĺňala pravidlá o štandardoch pre
informačný systém verejnej správy. WWW stránka našej obce je už zastaraná a je potrebné
prejsť na vyššiu verziu. Boli oslovené tri spoločnosti na zaslanie cenovej ponuky.
Uznesenie č. 15/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie potrebu zmeniť internetovú stránku obce a odporúča
starostke obce zrealizovať jej zosúladenie so štandardmi pre informačný systém verejnej
správy.
Hlasovanie:

za: 5: Hufka, Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 7. Rôzne.
a. Detské ihrisko – Obci bola doručená ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie na
vybudovanie detského ihriska. Cena za PD je 750 €. Je potrebné sa dohodnúť, či obec do
budúcnosti plánuje vybudovať detské ihrisko, ak áno kde, posúdiť jeho využiteľnosť.
b. Kniha Turiec a Kremnicko z neba – vydavateľstvo CBS Banská Bystrica predstavilo zámer
vydať knihu. Oslovujú obce v Turci a ponúkajú možnosť prezentovať svoju obec v knihe.
Cena za ¼ stranu ( 12x8 cm) je 300 € bez DPH + 20 kníh pre obec.
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Uznesenie č. 16/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. neschvaľuje ponuku vydavateľstva CBS Banská Bystrica o prezentácii
obce v publikácii.
Hlasovanie:

za: 5: Hufka, Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

c. Poklady Turca – Slov. pramene a žriedla realizujú projekt Poklady Turca. Ich zámerom je
revitalizácia prameňov v Turci. Obec prejavila záujem o tento projekt a mala záujem
o opravu prameňa Vajcovka. Vedenie spoločnosti rozhodlo, že momentálne nebudú
revitalizovať tento prameň, nachádzajúci sa v našom katastri.
d. Zákon 377/2015 – uvedený zákon je v platnosti od 1.1.2016. Týmto zákonom sa mení
a dopĺňa zákon 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí. Na
základe tohto zákona je starosta zrovnoprávnený s ostatnými zamestnancami pokiaľ ide
o nárok na dovolenku, stravovanie a sociálny fond. Na základe tejto úpravy nie je obec
povinná raz ročne prerokovať plat starostu a nie je povinná v zápisnici OZ plat starostu
vyčísliť. Na základe tejto úpravy sa od 1.1.2016 tvorí sociálny fond a starostovi vznikol
nárok na stravné.
Uznesenie č. 17/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie
- tvorbu sociálneho fondu
- vnútornú smernicu obce Budiš o tvorbe a použití sociálneho fondu
- vyplácanie stravného starostovi.
Hlasovanie:

za: 5: Hufka, Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

e. MDD- pani Húsová predniesla poslancom návrh na organizovanie dňa detí. Navrhla
organizovanie výletu do ZOO kontakt v Liptovskom Mikuláši. Zájazd sa uskutoční
18.6.2016.
f. Letné športové hry samosprávy – región Turiec – uskutočnia sa 17.6.2016 v Dubovom v
čase 8.30 – 14.00. Sú určené pre starostov, poslancov OZ, zamestnancov obecných úradov.
g. Monografia obce – s pánom Žuchom bola dojednaná odmena za monografiu obce. Musí
dopracovať dejiny od roku 1990 do súčasnosti.
h. GAZ – vozidlo je predané. Kúpna zmluva je zverejnená na internetovej stránke obce.
i. Kominári – cech krbárov a kachliarov prišiel s ponukou vyškolenia „obecného kominára“.
Cena za absolvovanie kurzu je 650 €. Pre našu obec je to nezaujímavé.
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j. Lavičky – na Vajcovke sú 4 ks lavičiek. Sú umiestnené v tráve. 2 ks by sa mohli preložiť
bližšie k prameňu, osadili by sa nové dosky. 2 ks – umiestniť na cintorín alebo tam zakúpiť
nové? Opravia sa staré.
k. Strecha – strecha na bývalých WC v priestoroch obecného úradu. Dlhodobé zatekanie má za
následok prehnitie krovu. Je potrebné vymeniť niektoré hranoly a dať novú krytinu. Osloví sa
firma?
K bodu 8. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 h.

Zapísal/(a): Lichner Peter

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Húsová Gabriela
Štricz Jozef

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