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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš,  

konaného dňa 20. 04. 2018.    
___________________________________________________________________________ 

 

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. Záverečný účet obce. 

5. Výročná správa obce. 

6. Odkúpenie pozemku do majetku obce. 

7. Rozpočtové opatrenie obce 1/2018. 

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, Štricz Jozef 

Zapisovateľ:                    Lichner Peter 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Hufka, 

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

 

Uznesenie č. 9/2018 : 
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. Záverečný účet obce. 

5. Výročná správa obce. 

6. Odkúpenie pozemku do majetku obce. 

7. Rozpočtové opatrenie obce 1/2018. 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 09.02.2018 

Predložila starostka obce. Uznesenia 1-8/2018 zo zasadnutia OZ konaného dňa 09.02.2018 sú 

splnené.     

 

Uznesenie č. 10/2018:   

 

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: Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz 

                                         proti : 0                                            

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Hufka  

 

 

K bodu  4. Záverečný účet obce 

Záverečný účet obce predložila starostka obce. Príjmy boli vo výške 63 500,90 € a výdavky  

boli vo výške 62 499,05 €. Obec v roku 2017 hospodárila s prebytkom vo výške 1 001,85 €, 

ktorý sa použije na tvorbu rezervného fondu.   

Uznesenie č. 11/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 

bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 001,85 €. 

 

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

                                         proti : 0                                    

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Hufka,  
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K bodu  5. Výročná správa obce  

Výročnú správu obce za rok 2017 predložila starostka obce. Výročná správa sa skladá z 10 

kapitol. Úvodné slovo starostu, identifikačné údaje obce, organizačná štruktúra obce 

a identifikácia vedúcich predstaviteľov, poslanie, vízie, ciele, základná charakteristika obce, 

plnenie funkcií obce, informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva, informácia 

o vývoji obce z pohľadu účtovníctva, Hospodársky výsledok za rok 2017 – vývoj nákladov 

a výnosov, ostatné dôležité informácie.  

Obec v roku 2017 hospodárila s prebytkom 1001,85 €. Uvedená suma sa použila na tvorbu 

rezervného fondu. 

 

Uznesenie č. 12/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje výročnú správu obce za rok 2017. 

 

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

                                         proti : 0                                    

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Hufka  

  

 K bodu 6. Odkúpenie pozemku do majetku obce.  

Obec má záujem na vysporiadaní parciel do majetku obce, na ktorých je umiestnená miestna 

komunikácia smerujúca ku potoku. Obec v roku 2017 začala jednať o odkúpení parcely E KN 

23 o výmere 474 m2 (LV 368) a o odkúpení časti parcely E KN 88 o výmere 340 m2 (LV 397) 

s vlastníkom parciel pánom Jozefom Husom, bytom Jasenovo 7. Pán Hus medzičasom umrel, 

ozvala sa dedička pani Mihalková Eva, r. Húsová. Platí dohodnutá cena s pánom Husom 3 € 

za 1 m2. Bude potrebné dať vyhotoviť geometrický plán na rozdelenie parcely E KN 88, 

pretože časť parcely je pod komunikáciou a časť je záhrada, ktorú užíva súkromná osoba. 

 

Uznesenie č. 13/2018 :   

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

a/ schvaľuje odkúpenie parcely E KN 23 o výmere 474 m2 (LV 368) a o odkúpenie časti 

parcely E KN 88 o výmere 340 m2 (LV 397) od vlastníčky a spoluvlastníčky uvedených 

parciel : Mihalková Eva, r. Húsová.  

b/ schvaľuje odkúpenie parciel v sume 3 € za 1 m2. 

c/ odporúča starostke obce dať vypracovať geometrický plán na rozdelenie parcely E KN 88. 

 

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

                                         proti : 0                                    

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Hufka  

 

 

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie obce 1/2018. 

Obec vstúpila do novovznikajúcej n.o. s názvom VEPOS Horného Turca. Starostka obce 

predložila poslancom návrh, aby vklad vo výške 3 075 € bol uhradený z rezervného fondu 
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obce. Predložila návrh na rozpočtové opatrenie obce 01/2018, kde v príjmových aj vo 

výdavkových položkách sa navyšuje rozpočet o 3 075 €. 

Uznesenie č. 14/2018 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. a v zmysle § 14 ods. 2 písm. b), c) zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmenu rozpočtu vo 

výške 3075 € rozpočtovým opatrením 1/2018. 

- v príjmovej časti  rozpočtu navýšenie v príjmových finančných operáciách položka 

454 001 prevod prostriedkov z rezervného fondu obce  o 3.075,00 €. 

- vo výdavkovej  časti  navýšenie výdavkových finančných operácií vo výške 3.075,00 €  

položka 814 001 účasť na majetku v tuzemsku   o 3.075,00 €. 

 

  

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

                                         proti : 0                                    

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1: Hufka  

 

K bodu 8. Rôzne. 

Individuálne potreby obcí – podali sme žiadosť o vybudovanie prestrešenia schodov do KD 

a výmenu odtokov dažďovej vody na budove bývalej MŠ v sume 3 300 €. 

Vajcovka – objednané smetné koše. 

Kanál Dolinka – držiaky 100 ks sú vyrobené, je potrebné opraviť mostík 

Cintorín – dokúpime tuje. 

Cintorín – zvonica –oslovia sa firmy na vypracovanie cenovej ponuky. 

MDD – uskutoční sa deň rodiny – 30.6.2018. 

 

 

K bodu 9. Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.30 h. 

 

 

Zapísal/(a):  

Lichner Peter                          

 

                  

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia:  

Húsová Gabriela                 ........................................ 
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Štricz Jozef                                                             ........................................ 


