Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Budiš,
konaného dňa 20. 6. 2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci:
Neprítomní:
Verejnosť:

Erteľová Ivana, starosta obce
Hufka Ivan, Húsová Gabriela, Lichner Peter, Štricz Jozef
Kmeť Ján,
Bluhm Danica, Ďurica Svetozár

PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Záverečný účet obce za rok 2016.
5. Správa audítora.
6. Čerpanie rozpočtu za 1.Q.2017.
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku obcou.
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, Lichner Peter
Zapisovateľ:
Štricz Jozef
Hlasovanie:

za:4: Hufka, Húsová, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1: Kmeť,

Návrhy poslancov: bez návrhov
Uznesenie č. 13/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ.
Hlasovanie:
za:4: Hufka, Húsová, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1: Kmeť
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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 za rok 2016.
5. Správa audítora.
6. Čerpanie rozpočtu za 1.Q.2017.
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku obcou.
8. Rôzne.
9. Záver.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 7.4.2017
Predložila starostka obce. Uznesenia 7-12/2017 zo zasadnutia OZ konaného dňa 7.4.2017 sú
splnené.
Uznesenie č. 14/2017 :
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
7. 4.2017.
Hlasovanie:

za: 4: Hufka, Húsová, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1: Kmeť

K bodu 4. Záverečný účet obce za rok 2016.
Záverečný účet obce predložila starostka obce. Príjmy boli vo výške 56 469,56 € a výdavky
boli vo výške 52 254,25 €. Obec v roku 2016 hospodárila s prebytkom vo výške 4215,31 €,
ktorý sa použije na tvorbu rezervného fondu.
Uznesenie č. 15/2017 :
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 4215,31 €.

Hlasovanie:

za: 4: Hufka, Húsová, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1: Kmeť
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K bodu 5. Správa audítora.
Dňa 23.5.2017 audítor Ing. Adamkovič, člen Slovenskej komory audítorov ( licencia SKAU
č. 491) vykonal v našej obci audit účtovnej závierky k 31.12.2016. Podľa názoru audítora
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Budiš
k 31.12.2016 a výsledku jej hospodárenia v súlade so zákonom o účtovníctve.
Uznesenie č. 16/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke k 31.12.2016.

Hlasovanie:

za:4: Hufka, Húsová, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1: Kmeť

K bodu 6. Čerpanie rozpočtu za 1.Q.2017
Čerpanie rozpočtu za 1.Q.2017 predložila starostka obce. K 31.3.2017 sú príjmy vo výške
12 213, 28 € z rozpočtovaných 44 934 € (27,18%) a výdavky sú vo výške 6 008,52 €
z rozpočtovaných 44 934 € (13,37%).
Uznesenie č. 17/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.3.2017.
Hlasovanie:

za:4: Hufka, Húsová, Lichner, Štricz
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1: Kmeť

K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku obcou.
Pán Jozef Hus, bytom Jasenovo 7, dňa 26.5.2017 na obecnom úrade osobne predniesol
požiadavku na odkúpenie parcely KN E 23, 474 m2, LV 368. Požaduje sumu 5 € za m2. Na
tejto parcele je umiestnená komunikácia smerujúca ku potoku. Do diskusie sa zapojili všetci
poslanci i pán Ďurica. Pána Húsa pozveme na osobné stretnutie s poslancami na obecný úrad.
Uznesenie č. 18/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. neschvaľuje odkúpenie pozemku KN E 23 v sume 5 €/m2.
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš odporúča starostke obce pozvať pána Húsa na osobné
stretnutie na obecný úrad.
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Hlasovanie:

za:4: Hufka, Húsová, Lichner, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 1: Kmeť

K bodu 8. Rôzne.
Ukončenie dohody o vytvorení spoločného školského obvodu so Slovenským Pravnom – OZ
Slovenské Pravno zobralo na vedomie zrušenie dohody.
TURVOD-14.6.2017 sa uskutočnilo valné zhromaždenie akcionárov. Ceny vodného
a stočného sa nemenia. Pracujú na projekte odkanalizovania obce.
Poistenie KD- uzatvorilo sa poistenie KD a OU – 299,40 €. ( združený živel, vandalizmus,
odcudzenie).
Letné športové hry samosprávy – 23.6.2017 v Trebostove.
Kalendár – použijeme do neho letecké snímky obce, fotografie z akcií.
Zverejnená výzva z Programu rozvoja vidieka – podopatrenie 7.4.- pôvodná bola zrušená
10/2016. Išlo o rekonštukciu obecných budov. Termín na podávanie žiadostí je od 2.11 do
30.11.2017. Ideme opäť do toho? Bude potrebné prerobiť projektovú dokumentáciu, žiadosť.
Zatiaľ nie.
Kuchyňa – prerába sa.
Pozemky v obci – pán Ďurica poukázal na nevysporiadané pozemky v obci. OZ si je vedomé
tohto stavu.
Strážnica – pani Bluhm mala návrh, aby sa svojpomocne odstránila. O tejto budove ešte nie je
rozhodnuté. Ak by sa odstraňovala, musí to realizovať firma s oprávnením.
Miestnosť po sálou KD – pani Bluhm mala dotaz na miestnosť pod sálou. Dôchodcovia po jej
prípadnom dokončení by si ju radi zobrali do užívania. Obec momentálne neuvažuje o jej
dokončení, pretože v tomto roku na to nemá vyčlenené prostriedky v rozpočte.
V tomto roku sa realizuje rekonštrukcia kuchyne v KD, je potrebné opraviť schody do KD,
kanál na Dolinke, naplánovaná je oprava pomníka na cintoríne.
K bodu 9. Záver.
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.15 h.

Zapísal/(a): Štricz Jozef

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Húsová Gabriela
Lichner Peter

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