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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš,  

konaného dňa 16. 11. 2017.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:       Erteľová Ivana, starosta obce 

Poslanci: Hufka Ivan, Húsová Gabriela, Lichner Peter, Štricz Jozef 

Neprítomní:  Kmeť Ján 

Verejnosť:    

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu      zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Premier Consulting – spolupráca pri podaní žiadosti o finančné prostriedky 

z Programu rozvoja vidieka 2014-2020. 

5. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2017. 

6. Úprava rozpočtu o finančné prostriedky poukázané na voľby VÚC. 

7. Inventarizácia majetku obce.  

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:  Hufka Ivan, Húsová Gabriela 

Zapisovateľ:                    Štricz Jozef 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Kmeť  

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

 

Uznesenie č. 27/2017 : 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 

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

                                         proti : 0                                    

                                         zdržal sa: 0                               
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                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Kmeť 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Premier Consulting – spolupráca pri podaní žiadosti o finančné prostriedky 

z Programu rozvoja vidieka 2014-2020. 

5. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2017. 

6. Úprava rozpočtu o finančné prostriedky poukázané na voľby VÚC. 

7. Inventarizácia majetku obce.  

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 14.9.2017 

Predložila starostka obce. Uznesenia 19-26/2017 zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.9.2017 

sú splnené.     

 

Uznesenie č. 28/2017 :   

 

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 

14.9.2017. 

 

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

                                         proti : 0                                            

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Kmeť 

 

 

K bodu  4. Premier Consulting – spolupráca pri podaní žiadosti o finančné prostriedky 

z Programu rozvoja vidieka 2014-2020. 

Starostka obce prerokovala s poslancami možnosť opätovného podania žiadosti na 

rekonštrukciu kultúrneho domu. Ide o výzvu z Programu rozvoja vidieka, ktorá bola zrušená 

v roku 2016 a opätovne vyhlásená v roku 2017. Je potrebné upraviť rozpočet, nakoľko obec 

niektoré činnosti už zrealizovala a bude potrebné zrealizovať nové verejné obstarávanie. 

S podaním žiadosti a s realizáciou verejného obstarávania by nám opäť pomohol Premier 

Consulting. 

 

Uznesenie č. 29/2017 :   

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

zriadení v z. n. p.  



 

 3 

a. súhlasí s podaním žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z Programu rozvoja 

vidieka 2014-2020 na projekt Kultúrny dom a Obecný úrad Budiš p.č. 29/2 – 

zateplenie objektu, stavebné úpravy a sadové úpravy okolia.  

b. súhlasí so spoluprácou so spoločnosťou Premier Consulting pri podávaní žiadosti 

o nenávratné finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka 2014-2020. 

c. súhlasí s vyplatením odmeny Premier Consultingu 1 200 €.     

 

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

                                         proti : 0                                    

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Kmeť 

 

K bodu  5. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2017. 

Čerpanie rozpočtu za 3.Q.2017 predložila starostka obce. K 30.9.2017 sú príjmy vo výške 

50 178,65 € z rozpočtovaných 55 885,20 € (89,79%) a výdavky sú vo výške 35 426, 47 € 

z rozpočtovaných 55 885,20 € (63,39%).       

Uznesenie č. 30/2017 :   

 

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.9.2017. 

   
 

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

                                         proti : 0                                          

                                         zdržal sa: 0                               

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Kmeť 

 

K bodu 6. Úprava rozpočtu o finančné prostriedky poukázané na voľby VÚC. 

Obci boli poukázané finančné prostriedky na realizáciu volieb do VÚC 2017 vo výške 568,30 

€. Z tejto sumy sa hradili odmeny členom a zapisovateľovi okrskovej volebnej komisie 

a materiálno technické vybavenie miestnosti na hlasovanie.   

Uznesenie č. 31/2017:   

 

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 568,30 € určenú na 

realizáciu volieb do VÚC 2017. 

    

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

         proti: 0                                                                                    

                                   zdržal sa: 0    

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Kmeť 

     

K bodu 7. Inventarizácia majetku obce. 

K 31.12.2017 je potrebné uskutočniť inventarizáciu majetku obce . Starostka navrhla 

uskutočniť inventarizáciu v čase od 20.11.2017 do 16.01.2018. V mysle ustanovení §29, § 30 

Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve sa vykoná riadna inventarizácia majetku, záväzkov 
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a rozdielov majetku a záväzkov nasledovne: hmotný majetok, nehmotný  majetok, ceniny 

(stravné lístky), pokladnica, bankové účty, zásoby, záväzky, pohľadávky, rozdiel majetku 

a záväzkov. Za predsedu inventarizačnej komisie starostka obce vymenovala Lichnera Petra. 

 

Uznesenie č. 32/2017 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš  

a) schvaľuje uskutočnenie inventarizácie majetku obce k 31.12.2017, 

b) schvaľuje vymenovanie Lichnera Petra za predsedu inventarizačnej komisie, 

c) schvaľuje inventarizačnú komisiu.  

 

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

                                         proti : 0                                          

                                         zdržal sa: 0                               

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Kmeť 

   

 

K bodu 8. Rôzne. 

Schody do KD – sú opravené. 

Okná, dvere do KD  - výmenu realizoval Slovaktual.  

Dolinka – kanál – uskutočnila sa brigáda. Starostka obce ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili 

brigády.  

Jubilanti – posedenie 2.12. o 15.00 hod.  

Uvítanie do života – 2.12. o 14.00 hod. 

Mikuláš – 5.12. 

Stromček – skontrolujú sa svetielka. 

 

K bodu 9. Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.10 h. 

 

 

Zapísal/(a): Štricz Jozef 

                          

 

                  

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia:  

Hufka Ivan                 ........................................ 

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


