Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Budiš,
konaného dňa 7. 4. 2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Erteľová Ivana, starosta obce
Poslanci:
Hufka Ivan, Húsová Gabriela, Kmeť Ján, Lichner Peter, Štricz Jozef
Neprítomní:
Verejnosť: Hufková Ľubica
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Školské obvody – zrušenie dohody.
5. Verejné osvetlenie – žiadosť o rozšírenie.
6. Oznámenie funkcií, činností a zamestnaní starostu.
7. Rôzne.
8. 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: Štricz Jozef, Kmeť Ján
Zapisovateľ:
Hufka Ivan
Hlasovanie:

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

Návrhy poslancov: bez návrhov
Uznesenie č. 7/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ.
Hlasovanie:
za:5: Hufka, Húsová, Kmeť, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní 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. Školské obvody – zrušenie dohody.
5. Verejné osvetlenie – žiadosť o rozšírenie.
6. Oznámenie funkcií, činností a zamestnaní starostu.
7. Rôzne.
8. Záver.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 17.2.2017
Predložila starostka obce. Uznesenia 1-6/2017 zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.2.2017 sú
splnené.
Uznesenie č. 8/2017 :
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
17. 2.2017.
Hlasovanie:

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

K bodu 4. Školské obvody – zrušenie dohody.

Žiakom z obce Budiš navštevujúcim ZŠ v školskom obvode Turčianske Teplice bolo
oznámené, že v kalendárnom roku 2017 im nebudú preplácané cestovné náklady, nakoľko
podľa nariadenia Okresného úradu – odboru školstva v Žiline majú nárok na vyplatenie
príspevku na dopravné z prostriedkov štátneho rozpočtu iba žiaci, ktorí si plnia povinnú
školskú dochádzku v škole územne bližšie k miestu trvalého bydliska, čo je v tomto prípade
ZŠ Slovenské Pravno.
Obec má uzatvorené zmluvy o školskom obvode s obcami: Slovenské Pravno,
Dubové, Turčianske Teplice. Starostka obce navrhla zrušiť dohodu o vytvorení spoločného
školského obvodu základnej školy v Slovenskom Pravne. ZŠ v Slovenskom Pravne žiaci
nenavštevujú približne 15 rokov. Po zrušení dohody by žiakom navštevujúcim ZŠ
v Turčianskych Tepliciach malo byť opäť vyplácané.
Je pravda, že ZŠ Slovenské Pravno je bližšie k obci Budiš, ale deti túto školu
nenavštevujú pre absenciu dopravného spojenia do obce. Z obce odchádza spoj do
Slovenského Pravna o 7.07 hod. Zo Slovenského Pravna prichádza spoj do obce o 13.00 hod.
Ostatné spoje stoja v zastávke Budiš rázcestie, ktorá je od obce vzdialená 2 km a je situovaná
na ceste II. triedy 519.
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Uznesenie č. 9/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje zrušenie dohody o vytvorení spoločného
školského obvodu základnej školy v Slovenskom Pravne.

Hlasovanie:

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

K bodu 5. Verejné osvetlenie – žiadosť o rozšírenie.
Pani Husová Milena požiadala o pridanie verejného osvetlenia pri rodinnom dome s.č. 28,
smerom ku potoku. Uviedla, že je to tmavé miesto a boja sa. Na stĺpe je umiestnené staré,
nefunkčné pouličné osvetlenie. Poslanci boli uvedené miesto obhliadnuť. Verejné osvetlenie
v tomto mieste netreba pridávať.
Pán Jeseňák požiadal taktiež o rozšírenie verejného osvetlenia na hlavnej ceste pri vstupe na
jeho pozemok. Na stĺpe je taktiež umiestnené staré, nefunkčné pouličné osvetlenie.
Uznesenie č. 10/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje rozšírenie verejného osvetlenia na hlavnej ceste.

Hlasovanie:

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

K bodu 6. Oznámenie funkcií, činností a zamestnaní starostu.
Starostka predložila komisii na ochranu verejného záujmu (Húsová, Lichner, Štricz)
Oznámenie funkcií, činností a zamestnaní starostu za rok 2016.
Uznesenie č. 11/2017 :
Komisia na ochranu verejného záujmu Obce Budiš berie na vedomie Oznámenie funkcií,
činností a zamestnaní starostu za rok 2016
Hlasovanie:

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

K bodu 7. Rôzne.
Meva Rožňava – objednali sa smetné 110 l nádoby. V prípade záujmu si ich občania môžu
zakúpiť na obecnom úrade. Cena za 1 kus smetnej nádoby je 30 €.
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Uznesenie č. 12/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje predaj smetných nádob občanom v sume 30 €/kus.

Hlasovanie:

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

Letecké snímky obce – ponuka vytvorenia leteckých snímok obce – cena 149 €/bez DPH –
v cene 15 snímok na CD, snímky vytlačené vo formáte A3. V tomto roku sa nezapojíme.
MDD – ideme urobiť stretnutie všetkých občanov + súťaže. Pripraví sa občerstvenie.
MŽP –vyhlásilo výzvu na znižovanie energetickej náročnosti budov – je potrebné mať
energetický audit a na základe neho projektovú dokumentáciu+ vypracovanie žiadosti vysoké náklady. Zatiaľ sa nejdeme zapojiť.
Hasičská nádrž – definitívne sa treba rozhodnúť čo s ňou. Hasiči sa ústne vyjadrili, že nie je
potrebná. Hasičská nádrž sa odstráni.
Stožiar pri Hullov - taktiež je už nebezpečný. Je potrebné ho odstrániť.
Kontajnery – je potrebné ich už rozmiestniť po obci. Jeden na Dolinku, pri cintoríne je
potrebné ho vyviezť. Kontajner, ktorý bol pri hlavnej ceste pri Skalicov sa umiestni na obecný
pozemok neďaleko potoka.
Dotácia z VUC – do 28.4. – maximálne 1500 €, spoluúčasť obce 10 %. Obec sa bude
o dotáciu uchádzať.
Cesta na Dolinke – treba obzrieť, navrhnúť nejaký postup. Výsledky žiadosti z programu
rozvoja vidieka stále nevieme.
K bodu 8. Záver.
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.30 h.

Zapísal/(a): Hufka Ivan

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Štricz Jozef
Kmeť Ján

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