Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Budiš,
konaného dňa 17. 2.2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Erteľová Ivana, starosta obce
Poslanci:
Húsová Gabriela, Kmeť Ján, Lichner Peter, Štricz Jozef
Neprítomní: Hufka Ivan
Verejnosť:
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016.
5. Monografia obce – pán Žucha.
6. Odpady – separácia, kontajnery.
7. Leseko Rakovo – odpísanie pohľadávky.
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, Lichner Peter
Zapisovateľ:
Kmeť Ján
Hlasovanie:

za:4: Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1: Hufka

Návrhy poslancov: bez návrhov
Uznesenie č. 1/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ.
Hlasovanie:
za:4: Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1: Hufka
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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 31.12.2016.
5. Monografia obce – pán Žucha.
6. Odpady – separácia, kontajnery.
7. Leseko Rakovo – odpísanie pohľadávky.
8. Rôzne.
9. Záver.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 2.12.2016
Predložila starostka obce. Uznesenia 30-35/2016 zo zasadnutia OZ konaného dňa 2.12.2016
sú splnené.
Uznesenie č. 2/2017 :
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
2.12.2016.
Hlasovanie:

za: 4: Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1: Hufka

K bodu 4. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016.
Čerpanie rozpočtu predniesla starostka. Príjmy sú k 31.12.2016 vo výške 56 469,56 €
z rozpočtovaných 51 277, 04 € (110,13%) a výdavky sú vo výške 52 254,25 €
z rozpočtovaných 51 277,04 € (101,91%). Zostatok hospodárenia k 31.12.2016 je 4 215,31 €.
Uvedená suma prejde do rezervného fondu.
Uznesenie č. 3/2017 :
a) Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2016.
b) Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje použitie prebytku hospodárenia roku 2016 vo
výške 4 215,31 € na tvorbu rezervného fondu.

Hlasovanie:

za: 4: Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
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neprítomní pri hlasovaní: 1: Hufka
K bodu 5. Monografia obce – pán Žucha.
Ozval sa pán Žucha. Na monografii o obci finišuje, uskutočňuje posledné korektúry.
Zapožičaný materiál od obce vrátil. Vyplatí sa mu dojednaná odmena 1 000 €. Starostka s ním
uzavrie dohodu o vykonaní práce.
Uznesenie č. 4/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje vyplatenie odmeny 1 000 € PhDr. Žuchovi Jánovi za
vypracovanie monografie o obci Budiš.

Hlasovanie:

za:4: Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1: Hufka

K bodu 6. Odpady- separácia, kontajnery.
Starostka navrhla, aby veľkoobjemové kontajnery v obci boli rozmiestnené 2 x v roku,
v jarných a jesenných mesiacoch, tak ako ukladá zákon. Navrhla počas leta jeden kontajner
vyčleniť na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad. Je potrebné
s občanmi uzavrieť čestné prehlásenia o tom, že BRKO si kompostujú na vlastných
kompostoviskách. V roku 2016 obec od občanov získala 2 353 € na zber a likvidáciu KO
a zaplatila za tieto služby 3 181 €. Z vlastných prostriedkov obec zaplatila 828 €. Z tohto
dôvodu je potrebné znížiť produkciu KO a začať dôslednejšie separovať, alebo sa bude
musieť zvýšiť poplatok za komunálny odpad. V prípade, že obec zavedie aj zber biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad, bude sa musieť poplatok za KO zvýšiť
minimálne o 50% a budú sa musieť nakúpiť nádoby na tento zber. Poplatok za nádoby bude
zahrnutý do poplatku za KO.
Uznesenie č. 5/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o odpadoch a nakladaní s nimi.
Hlasovanie:

za:4: Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1: Hufka

K bodu 7. Leseko Rakovo - odpísanie pohľadávky.
Leseko Rakovo bola zrušená 11.1.2013. Z toho dôvodu nie je možné vymôcť pohľadávku
z roku 2009. Starostka obce navrhla odpísať pohľadávku vo výške 60,26 € z dôvodu jej
nevymožiteľnosti.
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Uznesenie č. 6/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje odpísanie pohľadávky Obce Budiš voči daňovníkovi LESEKO
Rakovo, so sídlom Rakovo 85, 038 42 Príbovce, IČO: 31622623, ktorá vznikla na dani
z nehnuteľností za rok 2009 vo výške 60,26 €.
Dôvodom odpísania pohľadávky je zrušenie spoločnosti.
Hlasovanie:

za:4: Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1: Hufka

K bodu 8. Rôzne.
MDŽ- uskutoční sa 5.3.2017 o 15.00. Potrebné zabezpečiť pozvánky, občerstvenie.
Plán práce na rok 2017 – rekonštrukcia kuchyne KD, oprava schodov, natretie zvonice,oprava
pomníka padlým.
Rekonštrukcia kuchyne – oslovia sa firmy na zaslanie cenovej ponuky.
Psi – zaslaný list pánovi Húsovi Ľubomírovi, aby zamedzil voľnému pohybu psov po obci
a aby ich prihlásil do evidencie v obci.
11.3.2017 – ples samosprávy Turca v Dubovom, lístok 23 €.
Ríny na škôlke – bo to pán Štípala zamerať, zašle cenovú ponuku.
Elektrina – pôvodné zálohové faktúry – veľké navýšenie.
Revízia elektrickej sústavy – bude potrebné urobiť a ak bude možné aj prerobenie ističov.
Požiarna zbrojnica – čo s budovou?
Neónka – pridá sa? Medzi rodinným domom p. Lichnerovej a bývalou MŠ sa pridá jedna
neónka. Je to tmavé miesto.
Zverejňovanie fotografií – obec by mala mať súhlas občanov.
Do majetku obce boli získané parcely vedené ešte na MNV Budiš.
Obec uzavrela so SSE-D zmluvu o výpožičke podperných bodov (stĺpy, na ktorých má obec
verejné osvetlenie, vedenie verejného osvetlenia, bezdrôtový rozhlas).
K bodu 9. Záver.
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.30 h.

Zapísal/(a): Kmeť Ján

....................................................
starosta obce
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Overovatelia:
Húsová Gabriela
Lichner Peter

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