Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Budiš,
konaného dňa 26.2.2016.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci:

Erteľová Ivana, starosta obce
Hufka Ivan, Húsová Gabriela, Kmeť Ján, Lichner Peter, Štricz Jozef

Neprítomní:
Verejnosť: Fontány Ján, Ďurica Svetozár
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Čerpanie rozpočtu za rok 2015.
5. Úprava rozpočtu o finančné prostriedky poukázané z MV SR na voľby do NR SR.
6. Finančná kontrola – určenie poslanca.
7. Ponuka Stredoslovenskej energetiky – verejné osvetlenie.
8. Odkúpenie časti parcely od Slovenského vodohospodárskeho podniku.
9. Program rozvoja vidieka 2014-2020.
10. Komisia na ochranu verejného záujmu – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov za rok 2015.
11. Rôzne.
12. 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: Hufka Ivan, Kmeť Ján
Zapisovateľ:
Húsová Gabriela
Hlasovanie:

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

Návrhy poslancov: bez návrhov
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Uznesenie č. 1/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ.
Hlasovanie:
za: 5: Hufka, Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní:
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Čerpanie rozpočtu za rok 2015.
5. Úprava rozpočtu o finančné prostriedky poukázané z MV SR na voľby do NR SR.
6. Finančná kontrola – určenie poslanca.
7. Ponuka Stredoslovenskej energetiky – verejné osvetlenie.
8. Odkúpenie časti parcely od Slovenského vodohospodárskeho podniku.
9. Program rozvoja vidieka 2014-2020.
10. Komisia na ochranu verejného záujmu – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov za rok 2015.
11. Rôzne.
12. Záver.
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného 11.12.2015
Predložila starostka obce. Uznesenia 54-65/2015 zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2015
sú splnené.
Uznesenie č. 2/2016 :
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
11.12.2015.
Hlasovanie:

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

K bodu 4. Čerpanie rozpočtu za rok 2015.
Čerpanie rozpočtu za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 predložila starostka obce (viď
čerpanie rozpočtu podrobne).
Celkové príjmy vrátane dotácií sú vo výške 52 296,55 € z rozpočtovaných 43 556,00 € čo
v percentách predstavuje 120,07 %.
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Celkové výdavky za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 sú vo výške 43 636,84 €
z rozpočtovaných 42 607,98 € čo v percentách predstavuje plnenie 102,41 %.
Uznesenie č. 3/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2015.
Hlasovanie:

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

K bodu 5. Úprava rozpočtu o finančné prostriedky poukázané z MV SR na voľby do
NR SR.
Obci bolo poukázané z Odboru všeobecnej vnútornej správy z Martina 837,44 € na
financovanie výdavkov volieb do NR SR, ktoré sa uskutočnia 5.3.2016.
Uznesenie č. 4/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie úpravu rozpočtu o sumu 837,44 € určenú na
financovanie výdavkov spojených s voľbami do NR SR 2016.
Hlasovanie:

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

K bodu 6. Finančná kontrola – určenie poslanca.
Podľa zákona 357/2015 z.z platného od 1.1.2016, základnú finančnú kontrolu vykonáva
štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu
verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku
alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa
rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy.
Ak je orgánom verejnej správy obec a nemôže zabezpečiť vykonanie základnej finančnej
kontroly svojimi zamestnancami, vykonáva základnú finančnú kontrolu starosta a aspoň jedna
iná fyzická osoba, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením. Ak obec okrem starostu
nemá zamestnanca, ktorý by mohol podpisovať finančnú kontrolu, musí OZ určiť jedného
poslanca zodpovedného sa podpisovanie finančnej kontroly.
Obec Budiš určuje pána Lichnera Petra zodpovedného za podpisovanie finančnej kontroly.
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Uznesenie č. 5/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a podľa §7 ods.2 zákona o finančnej kontrole (357/2015 z.z.)
schvaľuje Lichnera Petra zodpovedného za podpisovanie finančnej kontroly.
Hlasovanie:

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

K bodu 7: Ponuka Stredoslovenskej energetiky – verejné osvetlenie.
Starostka obce predniesla ponuku SSE týkajúcej sa verejného osvetlenia. SSE energetika
ponúkla výmenu terajších svietidiel za LED svietidlá. Stala by sa vlastníkom verejného
osvetlenia v obci na dobu 15-tich rokov. SSE by prevádzkovala a udržiavala verejné
osvetlenie v obci (servis, výmena žiariviek...). Obec by platila SSE 139 € bez DPH mesačne
za 28 svietidiel a 166 € bez DPH mesačne za 35 svietidiel. Po 15-tich rokoch by obec mohla
odkúpiť svietidlá za zostatkovú cenu.
V súčasnosti sú náklady obce na verejné osvetlenie mesačne 95 € s DPH. Obec je vlastníkom
verejného osvetlenia a z vlastných prostriedkov realizuje jeho údržbu.
Uznesenie č. 6/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. neschvaľuje ponuku SSE na výmenu svietidiel v obci
a uzatvorenie nájomnej zmluvy so SSE na prevádzkovanie verejného osvetlenia v obci.
Hlasovanie:

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

K bodu 8: Odkúpenie časti parcely od Slovenského vodohospodárskeho podniku.
Starostka obce podala žiadosť na Slovenský vodohospodársky podnik na odkúpenie časti
parcely KN E 260/6, LV 436, nachádzajúcej sa v k.ú. obce Budiš. Na časti uvedenej parcely
sa nachádza miestna komunikácia. Obec má záujem o majetkové vysporiadanie. Na uvedenej
komunikácii má záujem uložiť asfaltový povrch a uchádza sa o finančné prostriedky
z Programu rozvoja vidieka 2014-2020. SVP súhlasí s odpredajom časti parcely KN E. Po
vypracovaní a zaslaní geometrického plánu na SVP, tento vypracuje kúpno-predajnú zmluvu.
Uznesenie č. 7/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
A/ berie na vedomie
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Obec Budiš má záujem o kúpu časti z parc. č. E – KN 260/6, druh pozemku – vodné plochy,
vo vlastníctve SR a v správe SVP, š.p., Banská Štiavnica (LV č. 436) nachádzajúcej sa v kat.
území Budiš.
Nakoľko Obec Budiš je výlučným vlastníkom pozemkov parc. č. C – KN 225/5, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 979 m2, zapísanej na LV č. 292 a parc. č. E – KN 1-224/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 393 m2 zapísanej na LV č. 1 v kat. území Budiš
slúžiacich ako pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna
a účelová komunikácia, pričom tieto bezprostredne susedia s pozemkom, ktorý má byť
predmetom prevodu, je v záujme Obce umožniť prístup z parc. č. C – KN 225/5 na parc. č. E
– KN 1-224/2 cez časť parcely E-KN 260/6, vodné plochy, ktorá je súčasťou miestnej
komunikácie nachádzajúcej sa v kat. území Budiš prostredníctvom jej odkúpenia.
B/ schvaľuje
kúpu časti parcely E-KN 260/6, vodné plochy nachádzajúcej sa v kat. území Budiš, Obec
Budiš, Okres Turčianske Teplice po vypracovaní geometrického plánu a zameraní časti
parcely.
C/ súhlasí
s uzatvorením kúpnej zmluvy so Slovenskou republikou, v zastúpení so Slovenským
vodohospodárskym podnikom, š.p., Banská Štiavnica ako predávajúcim na strane jednej
a Obcou Budiš ako kupujúcim na strane druhej, ktorej predmetom bude prevod vlastníckeho
práva k časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. území Budiš.
D/ súhlasí
s vypracovaním GP na zameranie časti parcely KN E, ktorú má obec záujem odkúpiť.
E/ odporúča
starostke obce uzatvoriť kúpnu zmluvu s predávajúcim a zahrnúť do nej podmienky uvedené
v časti A/ a B/ tohto uznesenia.
Hlasovanie:

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

K bodu 9: Program rozvoja vidieka 2014-2020.
Starostka obce informovala poslancov OZ o stave rozpracovania podávaných projektov. Obec
získala stavebné povolenie na všetky 3 projekty: Oprava miestnych komunikácií v obci Budiš,
Budiš – Dolinka, dažďová kanalizácia, Kultúrny dom a obecný úrad v Budiši. Starostka
zaslala spoločnosti Premier Consulting všetky podklady potrebné k podaniu žiadosti
v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
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Uznesenie č. 8/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie stav spracovania projektov v programe rozvoja
vidieka 2014-2020.
Hlasovanie:

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

K bodu 10: Komisia na ochranu verejného záujmu – Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov za rok 2015.
Starostka obce predložila komisii na ochranu verejného záujmu Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za kalendárny rok 2015.
Uznesenie č. 9/2016 :
Komisia na ochranu verejného záujmu berie na vedomie Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za kalendárny rok 2015, ktoré
podala starostka obce Ivana Erteľová.
Hlasovanie:

za: 3: Húsová, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

K bodu 11: Rôzne.
Rozhlas – starostka obce informovala OZ o uvedení nového bezdrôtového rozhlasu do
prevádzky. Po jeho odskúšaní bude možné v priebehu roka pristúpiť k demontáži starého
rozhlasu.
Prekrytie strechy na technickej miestnosti (bývalé WC) – v tomto roku je potrebné uskutočniť
výmenu krytiny, pretože do priestorov zateká. Poslanci súhlasili s realizáciou.
Oplotenie pri cintoríne – bude sa tento rok pokračovať v jeho rekonštrukcii? Ak by sa to
zrealizovalo, bolo by oplotenie cintorína ukončené. Poslanci OZ súhlasili s dokončením
výmeny oplotenia.
Dom smútku – zvonica – starostka informovala poslancov OZ o vhodnosti nového náteru na
zvonicu DS, nakoľko starý náter je už zničený. Poslanci OZ súhlasili s aktivitou.
MDŽ – pani Húsová informovala poslancov OZ o organizovaní osláv MDŽ 12.3.2016.
Žiadosť o odkúpenie vozidla GAZ – obci bola doručená žiadosť o odkúpenie motorového
vozidla GAZ. Po diskusii poslanci súhlasili s odpredajom vozidla GAZ ako nadbytočný
majetok obce. Oznam o odpredaji sa zverejní na úradnej tabuli obce a na stránke obce po
dobu 15 dní. Potom zasadne komisia zložená z poslancov OZ a vyhodnotí doručené ponuky.
Uznesenie č. 10/2016 :
Obecné zastupiteľstvo obce Budiš
a. súhlasí s odpredajom nadbytočného majetku obce – vozidla GAZ,
b. odporúča starostke obce zverejniť ponuku na odpredaj nadbytočného majetku,
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c. určuje komisiu zloženú z poslancov OZ na vyhodnotenie doručených ponúk.
Hlasovanie:

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

Monografia obce – ozval sa pán Žucha, ktorý nám predstavil pracovnú verziu monografie
obce. Je potrebné dohodnúť odmenu a či vôbec túto monografiu chceme. Poslanci súhlasili
s dopracovaním monografie. Je potrebné dojednať odmenu.
Žiadosť o odkúpenie budovy bývalej MŠ – obci bola doručená žiadosť o odkúpenie budovy
bývalej MŠ. Poslanci nesúhlasili s predajom budovy. Bude potrebné porozmýšľať nad
využitím budovy.
Parkovanie aut na Dolinke – poslanci hovorili o nevhodnom parkovaní aut na Dolinke.
Niekedy je problém prejsť ulicou, pretože autá stoja na oboch stranách ulice. Bolo by vhodné,
keby autá parkovali len po jednej strane ulice, aby bolo možné ulicou plynulo prejsť.
Odpadové nádoby na Vajcovke – p. Lichner predniesol návrh osadenia nádob na odpad na
Vajcovke. Nádoby by boli z plastových rúr.
Pán Ďurica upozornil OZ, že občania drancujú obecné lesné pozemky. Nechcel bližšie
konkretizovať, ktorých občanov sa to týka. Poukázal na to, že sa mu nedajú otvoriť niektoré
zmluvy uverejnené na internetovej stránke obce. Poslanci mu odporučili aktualizovať
program v počítači. Poukázal na neplatičov dane z lesných pozemkov (pán Boháč, Konček?).
Tento problém tu trvá niekoľko rokov. Nepodarilo sa to vyriešiť ani jemu počas funkcie
starostu. OZ spolu so starostkou musia zistiť, či uvedené osoby nie sú združené v nejakom
urbárskom spoločenstve.
K bodu 12. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.20 h.

Zapísal/(a): Húsová Gabriela

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Hufka Ivan
Kmeť Ján

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