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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš,  

konaného dňa 29. 04. 2019    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:       Erteľová Ivana, starosta obce 

Poslanci: Húsová Gabriela, Lichner Peter, Retlich Ján, Šperka Peter, Štricz Jozef 

Neprítomný:   

Verejnosť:  

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Schválenie financovania–oprava podkladných vrstiev miestnych komunikácií v obci 

Budiš. 

5. Rôzne. 

6. 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:  Húsová Gabriela, Lichner Peter  

Zapisovateľ:                    Retlich Ján 

 

Hlasovanie:                     za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

Uznesenie č. 36/2019 : 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 

 

Hlasovanie:                     za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný 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. Schválenie financovania–oprava podkladných vrstiev miestnych komunikácií v obci 

Budiš. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 29.03.2019 

Predložila starostka obce. Uznesenia 29,30,32,33,34,35/2019 zo zasadnutia OZ konaného dňa 

29.03.2019 sú splnené. Uznesenie 31/2019 – schválenie predaja parcely KN C 226/1 trvá. 

Zatiaľ nedošlo k uzatvoreniu kúpno predajnej zmluvy. Návrh zmluvy bol zaslaný všetkým 

zmluvným stranám.  

 

Uznesenie č. 37/2019:   

 

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 

29.03.2019. 

 

Hlasovanie:                     za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu  4. Schválenie financovania–oprava podkladných vrstiev miestnych komunikácií 

v obci Budiš. 

Spoločnosť Strabag začala s opravou MK v našej obci 15.4.2019. Boli vykonané záťažové 

testy únosnosti cesty, pretože podklad cesty sa zdal nedostatočný. Projekt neriešil prípravu 

podložia. Testy odhalili nevyhovujúce podložie na Dolinke v minimálnom rozsahu, ale na 

ceste pri potoku vyšli zlé výsledky v dĺžke cca 55 m. V prípade, že sa nepripraví dostatočný 

podklad pod asfalt, tento sa môže rýchlo poškodiť.  Práce navyše nezahrnuté v projekte by 

boli vo výške 14 652,05 €.  

Uznesenie č. 38/2019 :   

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

a)  s c h v a ľ u j e 

 

- realizáciu opravy podkladných vrstiev miestnych komunikácií v obci Budiš podľa 

predloženej cenovej ponuky 
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- úhradu sumy vo výške 14 652,05 € 

 

 

b)  poveruje 

starostku uzatvoriť zmluvu o dielo so spoločnosťou Strabag. 

 

Hlasovanie:                     za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 5. Rôzne  

 Voľby prezidenta II. kolo – 31.3.2019 sa uskutočnilo II. kolo volieb prezidenta. V našej obci 

zvíťazila Zuzana Čaputová.  

Kosenie – bude potrebné dohodnúť kosenie v obci. Nemáme žiadneho nezamestnaného muža.  

  

K bodu 10. Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.30 h. 

 

 

Zapísal/(a):  

Retlich Ján 

 

                  

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia:  

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

Lichner Peter                                                                            ........................................ 


