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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš,  

konaného dňa 14. 06. 2019    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:       Erteľová Ivana, starosta obce 

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

Neprítomný:  Šperka Peter 

Verejnosť:  

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Záverečný účet obce za rok 2018. 

5. Výročná správa obce za rok 2018.  

6. Rozpočtové opatrenia obce. 

7. Informácie o Spoločnej obecnej úradovni. 

8. Informácie starostky. 

9. Rôzne. 

10. 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, Lichner Peter  

Zapisovateľ:                    Retlich Ján 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

 

Uznesenie č. 39/2019 : 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 

 

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

                                         proti : 0                                     
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                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Záverečný účet obce za rok 2018. 

5. Výročná správa obce za rok 2018.  

6. Rozpočtové opatrenia obce. 

7. Informácie o Spoločnej obecnej úradovni. 

8. Informácie starostky. 

9. Rôzne. 

10. Záver. 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 29.04.2019 

Predložila starostka obce. Uznesenia 36-38/2019 zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.04.2019 

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. 40/2019:   

 

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 

29.04.2019. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 

K bodu  4. Záverečný účet obce za rok 2018. 

Záverečný účet obce predložila starostka obce. Príjmy boli vo výške  66 701,06 € a výdavky  

boli vo výške  63 896,59 €. Obec v roku 2018 hospodárila s prebytkom vo výške 2 804,47 €, 

ktorý sa použije na tvorbu rezervného fondu.   

Uznesenie č. 41/2019 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 
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Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Retlich, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

Uznesenie č. 42/2019 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 804,47 €. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 

K bodu 5. Výročná správa obce za rok 2018 

 Výročnú správu obce za rok 2018 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 2018 – vývoj nákladov 

a výnosov, ostatné dôležité informácie.  

Obec v roku 2018 hospodárila s prebytkom 2 804,47 €. Uvedená suma sa použila na tvorbu 

rezervného fondu. 

 

Uznesenie č. 43/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje výročnú správu obce za rok 2018. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 

K bodu 6. Rozpočtové opatrenia 

Starostka obce predložila rozpočtové opatrenia 1,2,3,4/2019. Rozpočtové opatrenie 1/2019 sa 

týka navýšenia bežného rozpočtu o 786,24 € - ide o finančné prostriedky poskytnuté na 

zabezpečenie volieb prezidenta – použijú sa na bežné výdavky – na zabezpečenie volieb 

prezidenta.  

Rozpočtové opatrenie 2/2019 – ide o navýšenie bežných príjmov o sumu 623,52 € - finančné 

prostriedky poskytnuté obci na zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu. Vo 

výdavkovej časti ide o navýšenie bežných výdavkov – použijú sa na účel, na ktorý boli 

poskytnuté. 

Rozpočtové opatrenie 3/2019 – ide o úpravu rozpočtu o sumu 5 400,- € - získanú 

z Ministerstva financií na rekonštrukciu a modernizáciu autobusových zastávok. Navýšenie sa 

týka kapitálových príjmov, taktiež vo výdavkovej časti ide o kapitálové výdavky.  
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Rozpočtové opatrenie 4/2019 – navýšenie rozpočtu o 5 000,- € z rezervného fondu obce – 

prostriedky sa použijú na úhradu prác, ktoré sa realizovali navyše pre rekonštrukcii miestnych 

komunikácií. 

Uznesenie č. 44/2019:   

 

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. berie na vedomie zmenu rozpočtu 

vo výške 786,24 € rozpočtovým opatrením 1/2019 

- v príjmovej časti  rozpočtu navýšenie bežných príjmov o 786,24 € na zabezpečenie volieb 

prezidenta 

- vo výdavkovej  časti  navýšenie bežných výdavkov vo výške 786,24 € na zabezpečenie 

volieb prezidenta. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

Uznesenie č. 45/2019:   

 

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. berie na vedomie zmenu rozpočtu 

vo výške 623,52 € rozpočtovým opatrením 2/2019 

- v príjmovej časti  rozpočtu navýšenie bežných príjmov o 623,52 € na zabezpečenie volieb 

do Európskeho parlamentu 

- vo výdavkovej  časti  navýšenie bežných výdavkov vo výške 623,52 € na zabezpečenie 

volieb do Európskeho parlamentu. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 

Uznesenie č. 46/2019:   

 

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. berie na vedomie zmenu rozpočtu 

vo výške 5 400,- € rozpočtovým opatrením 3/2019 
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- v príjmovej časti  rozpočtu navýšenie kapitálových príjmov o 5 400,- € -dotácia na 

Rekonštrukciu a modernizáciu autobusových zastávok 

- vo výdavkovej  časti  navýšenie kapitálových výdavkov vo výške 5 400,- € na 

Rekonštrukciu a modernizáciu autobusových zastávok. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

Uznesenie č. 47/2019:   

 

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 5 000,- € rozpočtovým opatrením 4/2019 

- v príjmovej časti  rozpočtu navýšenie finančných operácií príjmových  o 5 000,- € -

presun prostriedkov z rezervného fondu obce 

- vo výdavkovej  časti  navýšenie kapitálových výdavkov vo výške 5 000,- € na úhradu 

prác navyše pri rekonštrukcii miestnych komunikácií. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

K bodu 7. Informácie o Spoločnej obecnej úradovni. 

Mesto Turčianske Teplice v marci 2019 vypovedalo Zmluvy o poskytovaní služieb SOÚ 

z 25.10.2002 väčšine obcí  v okrese. Obce majú záujem pokračovať v spolupráci v rámci 

SOÚ. Bola preto pripravená Dohoda o zmene úplného znenia Zmluvy o zriadení Spoločného 

obecného úradu zo dňa 25.10.2002. Sídlom SOÚ bude obec Dubové, štatutárnym orgánom 

bude starosta obce Dubové. Je potrebné znenie Dohody schváliť OZ. SOÚ bude naďalej 

poskytovať služby tak ako doposiaľ. 

 

Uznesenie č. 48/2019: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš  

a) schvaľuje Dohodu o zmene úplného znenia Zmluvy o zriadení spoločného obecného 

úradu zo dňa 25.10.2002. 

b) splnomocňuje  starostu Obce Budiš na všetky úkony potrebné pre pokračovanie 

činnosti spoločného obecného úradu. 

 

Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Retlich, Štricz            
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                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

Uznesenie č. 49/2019:   

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje,  

a) že sídlom spoločného obecného úradu bude Obec Dubové, Dubové č. 50, 038 23 

Dubové, v sídle Obecného úradu Obce Dubové, Dubové č. 50, 038 23 Dubové, 

b) že štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov v spoločnom 

obecnom úrade a v majetkovoprávnych vzťahoch týkajúcich sa spoločného obecného 

úradu je starosta Obce Dubové.  

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 K bodu 8. Informácie starostky. 

2.5.2019 bola podpísaná so Strabagom Zmluva o dielo na práce, ktoré bolo potrebné vykonať, 

ale neboli zahrnuté  v projekte. 

22.6.2019 – akcia – Deň rodiny. 

Stôl na stolný tenis – zakúpi sa. 

Brigády – ďakujem poslancom a občanom, ktorí pomáhajú pri kosení priestranstiev v obci. 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií je dokončená. Čakáme na odovzdanie stavby. 

 

K bodu 9. Rôzne.   

Žiadosť od pána Vintra- prehodnotenie projektu rekonštrukcia miestnych komunikácií, má 

obavu, že dažďová voda z rigolu bude pretekať na pozemok. Žiada aj o informovanie ako 

bude zabezpečená údržba miestnej komunikácie.   

Parkovanie na komunikácii – písomne vyzvať, aby sa parkovaním zneprejazdnila 

komunikácia.   

Mierový beh – 13.6.2019- bežci sa zastavili na OÚ – bolo pripravené občerstvenie. Zdržali sa 

na OÚ 30 minút. 

Separ – prvý krát 6.7.2019. 

    

K bodu 10. Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.00 h. 

 

 

Zapísal/(a):  

Retlich Ján 

 



 

 7 

                  

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

                                                                                   starosta obce 

Overovatelia:  

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

Štric Jozef                                                                                  ........................................ 


