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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš,  

konaného dňa 16.9.2016.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:       Erteľová Ivana, starosta obce 

Poslanci: Húsová Gabriela, Lichner Peter, Štricz Jozef 

                            

Neprítomní:  Hufka Ivan, Kmeť Ján 

 

Verejnosť:   

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu  zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016. 

5. VZN o verejnom poriadku. 

6. Štatút obce. 

7. Organizačný poriadok obecného úradu.  

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 3 a OZ je uznášania schopné. 

 

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

zasadnutia OZ .  

Overovatelia zápisnice:  Štricz Jozef, Lichner Peter  

Zapisovateľ:                    Húsová Gabriela 

 

Hlasovanie:                     za:3: Húsová, Lichner, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: Hufka, Kmeť 

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

Uznesenie č. 24/2016 : 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 

Hlasovanie:                     za:3: Húsová, Lichner, Štricz   

                                         proti : 0                                    

                                         zdržal sa: 0                               
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                                         neprítomní pri hlasovaní: Hufka, Kmeť  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu  zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016. 

5. VZN o verejnom poriadku. 

6. Štatút obce. 

7. Organizačný poriadok obecného úradu.  

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného 13.6.2016 

Predložila starostka obce. Uznesenia 18-23/2016 zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.6.2016 

sú splnené.     

 

Uznesenie č. 25/2016 :   

 

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 

13.6.2016. 

 

Hlasovanie:                     za:3: Húsová, Lichner, Štricz                                                 

                                         proti : 0                                            

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: Hufka, Kmeť     

 

 

K bodu  4. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016. 

Čerpanie rozpočtu obce predložila starostka obce. K 30.6.2016 sú príjmy obce vo výške 

35 222, 02 € z rozpočtovaných 51 277,04 €, čo predstavuje 68,69 % plnenie. Výdavky obce 

k 30.6.2016 sú vo výške 28 462,59 € z rozpočtovaných 51 277,04 €, čo predstavuje 55,51 % 

plnenie. Podrobne viď tabuľku čerpania rozpočtu v prílohe. 

 

Uznesenie č. 26/2016 :   

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 30.6.2016. 

 

 

Hlasovanie:                     za:3: Húsová, Lichner, Štricz                                                         

                                         proti : 0                                    

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: Hufka, Kmeť    
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K bodu  5. VZN o verejnom poriadku. 

Návrh VZN predniesla starostka obce. VZN o verejnom poriadku bolo vypracované v roku 

2009, odvtedy nebolo aktualizované.   

Uznesenie č. 27/2016 :   

 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje VZN 2/2016 o verejnom poriadku.  

 

Hlasovanie:                     za:3: Húsová, Lichner, Štricz                                                             

                                         proti : 0                                          

                                         zdržal sa: 0                               

                                         neprítomní pri hlasovaní: Hufka, Kmeť    

 

 

K bodu 6. Štatút obce. 

Štatút obce je základný dokument obce. Návrh štatútu predniesla starostka obce.   

 

Uznesenie č. 28/2016 :   

 

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

zriadení v z. n. p. schvaľuje štatút obce Budiš. 

 

Hlasovanie:                     za:3: Húsová, Lichner, Štricz   

                                         proti : 0                                    

                                   zdržal sa: 0    

                                         neprítomní pri hlasovaní: Hufka, Kmeť      

 

K bodu 7. Organizačný poriadok obecného úradu. 

Organizačný poriadok Obecného úradu v Budiši je základnou organizačnou normou obecného 

úradu. Obsahuje vnútornú organizáciu úradu, pôsobnosť starostu obce, obecného 

zastupiteľstva, zásady riadenia, vzájomné vzťahy.  

                                   

Uznesenie č. 29/2016 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje organizačný poriadok obecného úradu v Budiši. 

 

Hlasovanie:                     za:3: Húsová, Lichner, Štricz   

                                         proti : 0                                    

                                   zdržal sa: 0    

                                         neprítomní pri hlasovaní: Hufka, Kmeť      

 

 

K bodu 8. Rôzne. 

Mesiac úcty k starším – občanom boli rozposlané pozvánky na koncert Kašubu Ľudovíta, 

ktorý sa uskutoční 23.10.2016 v Jasenovom. V prípade potreby bude zabezpečená doprava. 

Prítomní poslanci sľúbili pomoc pri odvoze občanov na akciu.  
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Jubilanti – budú pozvaní na posedenie v mesiaci november alebo december. 

Strecha na technickej miestnosti v areáli obecného úradu – oslovia sa firmy, aby zaslali 

cenovú ponuku.  

Kontajnery – ak sa nezníži množstvo produkovaného komunálneho odpadu, bude sa musieť 

zvýšiť poplatok za komunálny odpad. 

Rozhlas – stĺpy starého rozhlasu sú odstránené, zostali len tie, na ktorých je vedenie 

Telekomu.  

Zvonica – je potrebné obnoviť náter.  

Pamätník padlých – bude sa realizovať v budúcom roku, zahrnie sa do rozpočtu. 

Hasičská nádrž – dohodnúť sa s členmi DHZ o oprave a vyčistení alebo o odstránení. 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 h. 

 

 

Zapísal/(a): Húsová Gabriela 

                          

                  

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia:  

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

Lichner Peter                                     ........................................ 


