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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš,  

konaného dňa 09. 02. 2018.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:       Erteľová Ivana, starosta obce 

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

Neprítomní:  Lichner Peter 

Verejnosť: Fontány Ján 

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Vyhodnotenie roku 2017. 

5. Plán akcií v prvom polroku 2018. 

6. Sadzobník úhrad vyberaných obcou za užívanie majetku obce. 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2018 o zrušení VZN 2/2011 o miestnych 

poplatkoch v zmysle zákona SNR č. 544/90 v znení neskorších pravidiel. 

8. Nezisková organizácia pre odpadové hospodárstvo horného Turca - informácia.  

9. Vypovedanie zmluvy s Technickými službami. 

10. Rôzne. 

11. 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:  Kmeť Ján, Štricz Jozef 

Zapisovateľ:                    Húsová Gabriela 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Lichner 

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

 

Uznesenie č. 1/2018 : 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 

Hlasovanie:                     za:4: Hufka, Húsová, Kmeť, Štricz 
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                                         proti : 0                                    

                                         zdržal sa: 0                               

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Lichner 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Vyhodnotenie roku 2017. 

5. Plán akcií v prvom polroku 2018. 

6. Sadzobník úhrad vyberaných obcou za užívanie majetku obce. 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2018 o zrušení VZN 2/2011 o miestnych 

poplatkoch v zmysle zákona SNR č. 544/90 v znení neskorších pravidiel. 

8. Nezisková organizácia pre odpadové hospodárstvo horného Turca - informácia.  

9. Vypovedanie zmluvy s Technickými službami. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 01.12.2017 

Predložila starostka obce. Uznesenia 33-37/2017 zo zasadnutia OZ konaného dňa 01.12.2017 

sú splnené.     

 

Uznesenie č. 2/2018:   

 

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 

01.12.2017. 

 

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

                                         proti : 0                                            

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Lichner 

 

 

K bodu  4. Vyhodnotenie roku 2017. 

Starostka obce predložila poslancom zoznam aktivít, ktoré sa podarilo zrealizovať v roku 

2017. Medzi najvýznamnejšie aktivity patrili: výmena okien a dverí v KD, rekonštrukcia 

kuchyne v KD, zakúpenie novej kuchynskej linky, rekonštrukcia schodov do KD, výmena 

interiérových dverí v KD, začatie rekonštrukcie kanála na Dolinke, vysypanie miestnych 

komunikácií štrkom a asfaltovou drťou, výsadba tují v cintoríne a zakúpenie lavičiek do 

cintorína, oprava skladacích lavíc a stolov, odstránenie nefunkčných lavičiek na Vajcovke 

a osadenie opravených, oprava lavičiek v priestoroch KD, udržiavanie verejných 

priestranstiev, organizovanie akcií pre občanov. 
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Uznesenie č. 3/2018:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie vyhodnotenie roku 2017 z pohľadu 

uskutočnených aktivít. 

 

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

                                         proti : 0                                    

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Lichner  

 

K bodu  5. Plán akcií v prvom polroku 2018. 

Hlavné návrhy predniesla starostka. Navrhla zorganizovať posedenie pri príležitosti MDŽ 

3.3.2018. Diskutovalo sa o MDD a spôsobe organizácie. 

Bude sa pokračovať v rekonštrukcii pomníka na cintoríne, kanála na Dolinke. Je potrebné 

vybudovať prístrešok nad schody do KD. Starostka navrhla vymeniť ríny na budove bývalej 

MŠ.  

Poslanci navrhli obnoviť náter na zvonici, zakúpiť štrk na vysypanie miestnych komunikácií, 

opraviť plot v KD, zakúpiť novú zastávku. V prípade dostatku finančných prostriedkov sa 

zrealizujú aj tieto aktivity. 

Uznesenie č. 4/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie plán akcií v prvom polroku 2018. 

 

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

                                         proti : 0                                    

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Lichner 

  

 K bodu 6. Sadzobník úhrad vyberaných obcou za užívanie majetku obce.  

Sadzobník predložila starostka. Materiál obdržali poslanci vopred. Ide o poplatky vyberané 

obcou, za užívanie majetku obce. 

 

Uznesenie č. 5/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje sadzobník úhrad vyberaných obcou od 

1.3.2018. 

 

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

                                         proti : 0                                    

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Lichner 

 

 

K bodu 7. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2018 o zrušení VZN 2/2011 

o miestnych poplatkoch v zmysle zákona SNR č. 544/90 v znení neskorších pravidiel. 

Návrh VZN č. 01/2018 o zrušení VZN 2/2011 o miestnych poplatkoch v zmysle zákona SNR 

č. 544/90 v znení neskorších pravidiel predložila starostka. Vzhľadom k tomu, že bol prijatý 

sadzobník úhrad, je potrebné zrušiť VZN 2/2011 o miestnych poplatkoch.  
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Uznesenie č. 6/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 6 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p. schvaľuje VZN č. 01/2018 o zrušení VZN 2/2011 o miestnych poplatkoch v zmysle 

zákona SNR č. 544/90 v znení neskorších pravidiel. 

 

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

                                         proti : 0                                    

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Lichner 

 

K bodu 8. Nezisková organizácia pre odpadové hospodárstvo horného Turca – 

informácia. 

2.1.2018 došlo k prevzatiu prevádzkovania skládky vlastníkom – Združením obcí Horného 

Turca na ochranu životného prostredia. Do konca roka 2017 boli prevádzkovateľom skládky 

odpadov v Hornej Štubni Technické služby, s.r.o., Turčianske Teplice. Tieto opakovane 

tvrdili, že prevádzkovanie je pre ich spoločnosť stratové, preto sa vlastník rozhodol prevziať 

prevádzkovanie do vlastných rúk.  

Obce uvažujú nad zriadením neziskovej organizácie, ktorá by sa zaoberala nakladaním 

s odpadom, najmä komunálnym z obcí. OZ musí súhlasiť, vklad na 1 obyvateľa je 15 €, 

v našom prípade by išlo o sumu 3 075 €. K tomuto rozhodnutiu dospeli obce na základe 

dlhodobých problémov s mestom Turčianske Teplice a Technickými službami s.r.o..    

Starostka obce predložila poslancom návrh, aby vklad vo výške 3 075 € bol uhradený 

z rezervného fondu obce.  

Uznesenie č. 7/2018:   

   

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Budiš  v súlade  s  ust. §  11  ods.  4    zákona č. 369/1990  

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje 
a) založenie neziskovej organizácie  s hlavným predmetom činnosti tvorba a ochrana životného 

prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,   

b) výšku vstupného členského príspevku do neziskovej organizácie vo výške 15 EUR na 

obyvateľa  obce podľa štatistických údajov  k  31. 12. 2017  vo  výške 3 075 EUR 

c) rozpočtové opatrenie č. 1.  

splnomocňuje 

 

starostku obce vykonávať všetky  práva  a povinnosti  vyplývajúce  z členstva  v neziskovej 

organizácii. 

 

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

         proti: 0                                                                                    

                                   zdržal sa: 0    

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Lichner 
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K bodu 9. Vypovedanie zmluvy s Technickými službami. 

Vzhľadom k tomu, že sa zriadi n.o., je potrebné vypovedať zmluvu o zbere a odvoze KO 

z obce, ktorá je uzatvorená s Technickými službami s.r.o., Turčianske Teplice.  K 1.3.2018 sa 

vypovedá zmluva o zbere a odvoze KO z obce s TS. Výpovedná lehota je 3 mesiace. 

Uznesenie č. 8/2018: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš 

berie  na  vedomie: 

Vypovedanie  zmluvy o zbere, odvoze a uložení komunálneho  odpadu č. 8/2008 zo  dňa  

3.12.2007  v znení  dodatkov  č. 1- 3  uzatvorenou  medzi  obcou  Budiš  a Technickými  

službami,  s.r.o. Turčianske  Teplice.  

 

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

         proti: 0                                                                                    

                                   zdržal sa: 0    

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Lichner 

     

K bodu 10. Rôzne. 

Individuálne potreby obcí – skúsime žiadať finančné prostriedky na zateplenie stropu v sále 

kultúrneho domu. 

 

K bodu 11. Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.15 h. 

 

 

Zapísal/(a): Húsová Gabriela 

                          

 

                  

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia:  

Kmeť Ján                  ........................................ 

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


