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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš,  

konaného dňa 13.6.2016.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:       Erteľová Ivana, starosta obce 

Poslanci: Hufka Ivan, Húsová Gabriela, Kmeť Ján, Štricz Jozef 

                            

Neprítomní:  Lichner Peter 

 

Verejnosť:   

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu  zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Záverečný účet obce za rok 2015. 

5. VZN o odpadoch. 

6. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2015. 

7. Použitie rezervného fondu.  

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila Ivana Erteľová, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu 

zasadnutia OZ .  

Overovatelia zápisnice:  Húsová Gabriela, Štricz Jozef 

Zapisovateľ:                    Kmeť Ján 

 

Hlasovanie:                     za:4: Hufka, Húsová, Kmeť, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: Lichner         

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

Uznesenie č. 18/2016 : 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 

Hlasovanie:                     za: 4: Hufka, Húsová, Kmeť, Štricz                                                 

                                         proti : 0                                    

                                         zdržal sa: 0                               
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                                         neprítomní pri hlasovaní: Lichner     

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu  zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Záverečný účet obce za rok 2015. 

5. VZN o odpadoch. 

6. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2015. 

7. Použitie rezervného fondu 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného 20.5.2016 

Predložila starostka obce. Uznesenia 11-17/2016 zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.5.2016 

sú splnené.     

 

Uznesenie č. 19/2016 :   

 

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 

20.5.2016. 

 

Hlasovanie:                     za: 4: Hufka , Húsová, Kmeť, Štricz                                         

                                         proti : 0                                            

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: Lichner      

 

 

K bodu  4. Záverečný účet obce za rok 2015. 

Záverečný účet obce predložila starostka obce. Obec v roku 2015 hospodárila s prebytkom vo 

výške 1659,71 €, ktorý sa použije na tvorbu rezervného fondu. 

 

Uznesenie č. 20/2016 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade § 11 ods. 4  písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 1659,71 €. 

 

Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Hufka, Kmeť, Štricz                                                 

                                         proti : 0                                    

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: Lichner      
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K bodu  5. VZN o odpadoch. 

Od 1.1.2016 platí nový zákon o odpadoch č. 79/2015. K 1.7.2016 je potrebné prijať nové 

VZN o odpadoch v súlade s novým zákonom. Návrh VZN predniesla starostka obce.    

Uznesenie č. 21/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. schvaľuje VZN 1/2016 o odpadoch.  

 

Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Hufka, Kmeť, Štricz                                                 

                                         proti : 0                                          

                                         zdržal sa: 0                               

                                         neprítomní pri hlasovaní: Lichner      

 

 

K bodu 6. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2015. 

Dňa 8.6.2016 audítor Ing. Adamkovič, člen Slovenskej komory audítorov ( licencia SKAU č. 

491) vykonal v našej obci audit účtovnej závierky k 31.12.2015. Podľa názoru audítora 

účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Budiš 

k 31.12.2015 a výsledku jej hospodárenia v súlade so zákonom o účtovníctve.  

 

Uznesenie č. 22/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke k 31.12.2015. 

 

Hlasovanie:                     za: 4: Hufka, Húsová, Kmeť, Štricz                                                 

                                         proti : 0                                    

                                   zdržal sa: 0    

                                         neprítomní pri hlasovaní: Lichner      

 

K bodu 7. Použitie rezervného fondu 

V januári 2016 prebehla rekonštrukcia obecného rozhlasu. Suma za vybudovanie 

bezdrôtového rozhlasu je 8426,40 €. 7000 € bola dotácia z MF SR. Doplatok obce je vo výške 

1426,40 €. OZ schvaľuje použitie rezervného fondu na doplatenie uvedenej sumy.  

                                   

Uznesenie č. 23/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 1426,40 € na 

doplatenie rekonštrukcie obecného rozhlasu. 

 

Hlasovanie:                     za: 4: Hufka, Húsová, Kmeť, Štricz                                                 

                                         proti : 0                                    

                                   zdržal sa: 0    

                                         neprítomní pri hlasovaní: Lichner      
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K bodu 8. Rôzne. 

Guláš Liešno 24.6.2016 od 12.00 hod – obec Liešno organizuje posedenie pre okolité obce. 

Pozvaní sú starostovia, zamestnanci obecných úradov a poslanci OZ. 

MDD – v sobotu 18.6.2016 sa uskutoční zájazd do ZOO kontakt v Liptovskom Mikuláši. 

K bodu 9. Záver   
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.00  h. 

 

 

Zapísal/(a): Kmeť Ján 

                          

                  

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia:  

Húsová Gabriela          ........................................ 

Štricz Jozef                                                  ........................................ 


