Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Budiš,
konaného dňa 01. 12. 2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Erteľová Ivana, starosta obce
Poslanci:
Hufka Ivan, Húsová Gabriela, Kmeť Ján, Lichner Peter, Štricz Jozef
Neprítomní:
Verejnosť: Kmeť Jozef
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Rozpočet obce na rok 2018-2020.
5. Úprava rozpočtu.
6. Schválenie predaja pozemku.
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: Lichner Peter, Hufka Ivan
Zapisovateľ:
Húsová Gabriela
Hlasovanie:

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

Návrhy poslancov: bez návrhov
Uznesenie č. 33/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ.
Hlasovanie:
za:5: Hufka, Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Rozpočet obce na rok 2018-2020.
5. Úprava rozpočtu.
6. Schválenie predaja pozemku.
7. Rôzne.
8. Záver.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 16.11.2017
Predložila starostka obce. Uznesenia 27-32/2017 zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.11.2017
sú splnené.
Uznesenie č. 34/2017 :
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
16.11.2017.
Hlasovanie:

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

K bodu 4. Rozpočet obce na rok 2018-2020.
Starostka obce predložila návrh rozpočtu na rok 2018 a na nasledujúce roky 2019-2020.
Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Príjmy aj výdavky sú rozpočtované vo výške 48 394 €.
Uznesenie č. 35/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 9 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje rozpočet obce na rok 2018,
b) berie na vedomie rozpočet na nasledujúce roky 2019-2020,
c) schvaľuje zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
v zmysle § 4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. počnúc rozpočtom obce
na rok 2018.

Hlasovanie:

za: 5: Hufka, Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu 5. Úprava rozpočtu.
Počas roka došlo k čerpaniu financií aj na položkách, ktoré neboli pôvodne rozpočtované. Je
potrebné uskutočniť úpravy rozpočtu o položky, ktoré neboli rozpočtované, napr. doplatok
mzdy zamestnancom, ktorí pracovali v obci 6 mesiacov, 80% mzdy hradil úrad práce a 20%
doplácala obec. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je o 4 000 € vyšší ako
bol rozpočtovaný.
Uznesenie č. 36/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje úpravy rozpočtu:
V príjmoch: 221 111003 41 výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (podielové
dane) o + 4 000 €,
Vo výdavkoch: 221 0111 635006 41 údržba budov o – 1 600 €,
221 0820 635006 41 KD-údržba budov, objektov alebo ich častí o + 1 670 €,
221 0111 637004 41 všeobecné služby o + 2 850 €,
221 0111 637026 41 odmeny a príspevky o + 150 €,
221 0111 637027 41 odmeny zamestn. mimoprac. pomeru o + 930 €.

Hlasovanie:

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

K bodu 6. Schválenie predaja pozemku.
Na zasadnutí OZ dňa 14.9.2017 OZ schválilo zámer predať časť pozemku obce do vlastníctva
žiadateľov Petráš Ivan, Michajlov Róbert. Je potrebné schváliť predaj pozemku.
Uznesenie č. 37/2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z.n.p.
a) s c h v a ľ u j e
predaj časti parcely KN E 231/6, výmera 25 m2,v kú. Budiš, nachádzajúcej sa na LV 435,
zastavané plochy a nádvoria. Predáva sa parcela KN C 225/8, výmera 1 m2 na základe
vyhotoveného geometrického plánu č. 74/2017, zo dňa 13.6.2017 Ing. Ľubomírom Hankom –
Georeality Turčianske Teplice s.r.o., Osloboditeľov 15, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:
43887708.
predaj pozemku za cenu 3 € za 1 m2.
b) poveruje
starostku uzatvoriť kúpnu zmluvu so žiadateľmi o kúpu pozemku (Petráš Ivan, Michajlov
Róbert).
Zdôvodnenie:
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Petráš Ivan a Michajlov Róbert doručili obci žiadosť o odkúpenie pozemku od obce. Ide
o novozameranú parcelu KN C 225/8 v k.ú. Budiš o výmere 1 m2 na základe GP č 74/2017,
ktorý vypracoval Ing. Hanko Ľubomír, 13.6.2017. Parcela KN C 225/8 vznikla odčlenením
z parcely KN E 231/6 s výmerou 25 m2, LV 435, zastavané plochy a nádvoria, ktorej
vlastníkom je Obec Budiš. Parcelu majú záujem odkúpiť z dôvodu, že je na nej umiestnená
stavba, ktorú majú záujem si zlegalizovať.
OZ rozhodlo, že na predaj parcely sa uplatní prípad hodný osobitného zreteľa. Je v záujme
obce, aby sa na jej území nenachádzali čierne stavby a preto súhlasí s predajom pozemku.
Hlasovanie:
za: 5: Hufka, Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7. Rôzne.
Klzisko – bude sa robiť
Stromček –výzdoba 2.12.2017.
Mikuláš – 5.12. o 17.00
Kalendáre – roznesú poslanci.
K bodu 8. Záver.
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.00 h.

Zapísal/(a): Húsová Gabriela

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Lichner Peter
Hufka Ivan

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