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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš,  

konaného dňa 19. 06. 2018.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:       Erteľová Ivana, starosta obce 

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

Neprítomní:  Hufka Ivan, 

Verejnosť:  

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Správa audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017. 

5. Schválenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy. 

6. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022. 

7. Návrh úväzku starostu pre volebné obdobie 2018-2022. 

8. Odkúpenie pozemku do majetku obce. 

9. Rozpočtové opatrenie obce 2/2018. 

10. Rôzne. 

11. 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:  Štricz Jozef, Kmeť Ján 

Zapisovateľ:                    Húsová Gabriela  

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Hufka, 

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

 

Uznesenie č. 15/2018 : 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 

 

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

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Hufka, 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Správa audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017. 

5. Schválenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy. 

6. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022. 

7. Návrh úväzku starostu pre volebné obdobie 2018-2022. 

8. Odkúpenie pozemku do majetku obce. 

9. Rozpočtové opatrenie obce 2/2018. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 20.04.2018 

Predložila starostka obce. Uznesenia 9,10,11,12,14/2018 zo zasadnutia OZ konaného dňa 

20.04.2018 sú splnené. Uznesenie 13/2018 týkajúce sa odkúpenia pozemku do majetku obce 

trvá.   

 

Uznesenie č. 16/2018:   

 

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 

20.04.2018. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Hufka, 

 

 

K bodu  4. Správa audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017. 

Správu z auditu účtovnej závierky za rok 2017 predložila starostka obce. Audit sa uskutočnil 

24.4.2018. Účtovná závierka obsahuje súvahu k 31.12.2017, výkaz ziskov a strát a poznámky, 

ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa audítora Ing. 

Adamkoviča priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 

Obce Budiš k 31.12.2017 a výsledku jej hospodárenia podľa zákona č.431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení n.p. 

Uznesenie č. 17/2018 :   
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu 

účtovnej závierky za rok 2017. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Hufka, 

 

K bodu  5. Schválenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy. 

V novembri 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy. Je potrebné schváliť počet 

volebných obvodov. Do počtu voličov 1 000 sa schvaľuje jeden volebný obvod. 

 

Uznesenie č. 18/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 166 ods. 3 zákona 180/2014 o podmienkach 

výkonu volebného práva schvaľuje jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy 

2018. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Hufka, 

 

K bodu 6. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 

2018-2022. 

Je potrebné schváliť počet poslancov OZ na volebné obdobie 2018-2022. Starostka obce 

navrhla zotrvať pri počte poslancov 5, ako je už dlhodobo zaužívané a tento počet sa osvedčil. 

 

Uznesenie č. 19/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 166 ods. 3 zákona 180/2014 o podmienkach 

výkonu volebného práva a v súlade s § 11 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.np. určuje na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet 5 poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Budiš.   

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Hufka, 

 

K bodu 7. Návrh úväzku starostu pre volebné obdobie 2018-2022.  
Starostka obce navrhla ponechať úväzok starostu v rozsahu 30 hodín za týždeň. Množstvo 

agendy na obecnom úrade neustále narastá, bol by vhodný aj 8 hodinový úväzok, ale na to 

obec nemá finančné prostriedky. 

 

 

 

Uznesenie č. 20/2018 :   
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 

o obecnom zriadení v z.n.p. určuje na celé nasledujúce volebné obdobie  2018-2022 rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Budiš takto: 75%. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Hufka, 

 

  

 K bodu 8. Odkúpenie pozemku do majetku obce.  

Obec má záujem na vysporiadaní parciel do majetku obce, na ktorých je umiestnená miestna 

komunikácia smerujúca ku potoku. Obec v roku 2017 začala jednať o odkúpení parcely E KN 

23 o výmere 474 m2 (LV 368) a o odkúpení časti parcely E KN 88 o výmere 340 m2 (LV 397) 

s vlastníkom parciel pánom Jozefom Husom, bytom Jasenovo 7. Pán Hus medzičasom umrel, 

ozvala sa dedička pani Mihalková Eva, r. Húsová. Platí dohodnutá cena s pánom Husom 3 € 

za 1 m2. (Bude potrebné dať vyhotoviť geometrický plán na rozdelenie parcely E KN 88, 

pretože časť parcely je pod komunikáciou a časť je záhrada, ktorú užíva súkromná osoba.) 

V tomto obec odkúpi od pani Mihalkovej parcelu E KN 88, ktorej je výhradnou vlastníčkou.  

 

Uznesenie č. 21/2018 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš ruší uznesenie 13/2018 zo zasadnutia OZ 

20.04.2018 v plnom rozsahu z dôvodu odkúpenia jednej parcely oproti plánu odkúpiť dve 

parcely. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Hufka, 

 

Uznesenie č. 22/2018 :   

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  

 

Obec Budiš má záujem o kúpu parcely E KN 9-23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 474 

m2 (LV č. 368) nachádzajúcej sa v kat. území Budiš od vlastníčky – Evy Mihalkovej, nar. 13. 

06. 1981, bytom J.Š. Šikuru 4850/1, 038 61 Martin-Priekopa.  

Kúpna cena bola v rámci rokovaní s Evou Mihalkovou v právnej pozícii predávajúcej ustálená 

v sume 3 €/m2, t.j. 1 422 € za celú parcelu. 

Nakoľko Obec Budiš má na parcele E KN 9-23 umiestnenú komunikáciu, je v záujme obce 

majetkovo vysporiadať uvedenú parcelu. Obec Budiš je zároveň vlastníkom parcely E KN 

231/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 035 m2 zapísanej na LV č. 435 v k.ú. Budiš, 

slúžiacej ako pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová 

komunikácia, pričom táto bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý má byť predmetom 

prevodu.  
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 B/ schvaľuje   

 

kúpu parcely E KN 9-23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 474 m2 (LV č. 368) 

nachádzajúcej sa v kat. území Budiš, Obec Budiš, okres Turčianske Teplice od vlastníčky – 

Evy Mihalkovej, nar. 13. 06. 1981, bytom J.Š. Šikuru 4850/1, 038 61 Martin-Priekopa a to za 

kúpnu cenu vo výške 1 422 €.  

 

C/ súhlasí  

 

s uzatvorením kúpnej zmluvy s Evou Mihalkovou, nar. 13. 06. 1981, bytom J.Š. Šikuru 

4850/1, 038 61 Martin-Priekopa ako predávajúcou na strane jednej a Obcou Budiš ako 

kupujúcim na strane druhej, ktorej predmetom bude prevod vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. území Budiš a to : 

 parcely. č. E - KN 9-23, zastavané plochy  a nádvoria o výmere 474 m2. 

 

D/ odporúča  
 

starostke obce uzatvoriť kúpnu zmluvu s predávajúcou a zahrnúť do nej podmienky uvedené 

v časti A/ a B/ tohto uznesenia.  

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Hufka, 

 

K bodu 9. Rozpočtové opatrenie obce 2/2018. 

Starostka obce predložila poslancom návrh, aby suma 4 447,64 € uhradená spoločnosti 

Premier Consulting EU, s.r.o. za vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a podanie žiadosti na 

PPA na rekonštrukciu miestnej komunikácie bola uhradená z rezervného fondu obce. 

Predložila návrh na rozpočtové opatrenie obce 02/2018, kde v príjmových aj vo výdavkových 

položkách sa navyšuje rozpočet o 4 447,00 €.  

Uznesenie č. 23/2018 :   

 

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 4 447,00 € rozpočtovým opatrením 2/2018. 

- v príjmovej časti  rozpočtu navýšenie v príjmových finančných operáciách položka 

454 001 prevod prostriedkov z rezervného fondu obce  o 4 447,00 €. 

- vo výdavkovej  časti  navýšenie výdavkových finančných operácií vo výške 4 447,00 € 

položka 717 002 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia- rekonštrukcia  a 

modernizácia  o 4 447,00 €. 

  

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                
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                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Hufka, 

 

 

K bodu 10. Rôzne. 

Zmluva s PPA – podpísaná 

Vajcovka – koše dorazili- dorobia sa držiaky 

Cintorín – odpratať odpad – sobota 

Deň rodiny – sladkosti, súťaže, občerstvenie, začiatok o 15.00 

Big bagy na plasty- potrebné vyprázdniť 

 

K bodu 11. Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.15 h. 

 

 

Zapísal/(a):  

Húsová Gabriela                           

 

                  

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia:  

Štricz Jozef                        ........................................ 

Kmeť Ján                                                             ........................................ 


