Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Budiš,
konaného dňa 16. 11. 2018.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Erteľová Ivana, starosta obce
Poslanci:
Hufka Ivan, Húsová Gabriela, Lichner Peter, Štricz Jozef
Neprítomný: Kmeť Ján
Verejnosť:
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Schválenie zmeny systému financovania projektu – oprava miestnych komunikácií
v obci Budiš.
5. Rozpočtové opatrenia obce.
6. Žiadosť o finančnú dotáciu na záujmové vzdelávanie v CVČ Úsmev Turčianske
Teplice.
7. Schválenie rozpočtu na rok 2019.
8. Žiadosť Slovenských prameňov a žriedel na vydanie súhlasu na používanie názvu
Budiš v obchodnom názve spoločnosti.
9. Informovanie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 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: Húsová Gabriela, Lichner Peter
Zapisovateľ:
Štricz Jozef
Hlasovanie:

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

Návrhy poslancov: bez návrhov
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Uznesenie č. 32/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ.
Hlasovanie:

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Schválenie zmeny systému financovania projektu – oprava miestnych komunikácií
v obci Budiš.
5. Rozpočtové opatrenia obce.
6. Žiadosť o finančnú dotáciu na záujmové vzdelávanie v CVČ Úsmev Turčianske
Teplice.
7. Schválenie rozpočtu na rok 2019.
8. Žiadosť Slovenských prameňov a žriedel na vydanie súhlasu na používanie názvu
Budiš v obchodnom názve spoločnosti.
9. Informovanie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2018.
10. Rôzne.
11. Záver.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 27.09.2018
Predložila starostka obce. Uznesenia 24-31/2018 zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.09.2018
sú splnené.
Uznesenie č. 33/2018:
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
27.09.2018.
Hlasovanie:

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

K bodu 4. Schválenie zmeny systému financovania projektu – oprava miestnych
komunikácií v obci Budiš.
Projekt – oprava miestnych komunikácií v obci Budiš – jeho financovanie je v zmluve
o poskytnutí NFP uvádzané formou zálohovej platby. Starostka obce navrhla, aby obec
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požiadala PPA o zmenu systému financovania formou refundácie, t.j. obec projekt zrealizuje,
uhradí z vlastných prostriedkov a následne požiada PPA o refundáciu celej uhradenej sumy.
Pri zálohovej platbe je celý proces zdĺhavejší, pri každej žiadosti o platbu musí prebehnúť
kontrola a preto sa to predlžuje.
Uznesenie č. 34/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schvaľuje zmenu financovania projektu 072ZA130093 – oprava miestnych
komunikácií v obci Budiš zo zálohovej platby na platbu formou refundácie.
Hlasovanie:

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

K bodu 5. Rozpočtové opatrenia obce.
Starostka obce predložila rozpočtové opatrenia 4,5,6/2018. Rozpočtové opatrenie 4/2018 sa
týka navýšenia rozpočtu o 4 400 € - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
a vo výdavkoch sa použije na úhradu doplatku pre Premier Consulting za vypracovanie štúdie
uskutočniteľnosti – po schválení NFP – Kultúrny dom a Obecný úrad Budiš – zateplenie
objektu, stavebné úpravy a sadové úpravy okolia.
Rozpočtové opatrenie 5/2018 – ide o úpravu rozpočtu o sumu 2 970 € - získanú z Ministerstva
financií na výmenu odtokov dažďovej vody na budove bývalej MŠ a vybudovanie prístrešku
nad vstupné schody do KD.
Rozpočtové opatrenie 6/2018 - ide o úpravu rozpočtu o 700 € získanú z DPO pre DHZ.
V rozpočte bola suma 700 €, ale dotácia bola vo výške 1 400 €.
Obci boli poskytnuté prostriedky na realizáciu volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 vo
výške 526,86 €.
Uznesenie č. 35/2018 :
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 4 400 € rozpočtovým opatrením 4/2018.
- v príjmovej časti rozpočtu navýšenie bežných príjmov položka 111 003 výnos dane
z príjmov poukázaný územnej samospráve o 4 400,00 €.
-

vo výdavkovej časti navýšenie kapitálových výdavkov vo výške 4 400,00 € položka
717 002 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – rekonštrukcia a modernizácia
o 4 400,00 €.

Hlasovanie:

za: 4: Hufka, Húsová, Lichner, Štricz
proti: 0
zdržal sa: 0
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neprítomný pri hlasovaní: 1: Kmeť
Uznesenie č. 36/2018 :
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. berie na vedomie zmenu rozpočtu
vo výške 2 970 € rozpočtovým opatrením 5/2018.
- v príjmovej časti rozpočtu navýšenie bežných príjmov položka 312 001 transfery v rámci
verejnej správy zo štátneho rozpočtu o 2 970,00 €.
-

vo výdavkovej časti navýšenie bežných výdavkov vo výške 2 970,00 € položka 635 006
rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí o 2970,00 €.

Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 37/2018 :
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. berie na vedomie zmenu rozpočtu
vo výške 700 € rozpočtovým opatrením 6/2018.
- v príjmovej časti rozpočtu navýšenie bežných príjmov položka 315 transfery od
subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR
o 700,00 €.
-

vo výdavkovej časti navýšenie bežných výdavkov vo výške 700,00 € položka 633 006
všeobecný materiál o 700,00 €.

Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 38/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie úpravu rozpočtu vo výške 526,86 € určenú
na prípravu a realizáciu volieb do orgánov samosprávy obcí 2018.
Hlasovanie:

za: 4: Hufka, Húsová, Lichner, Štricz
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 1: Kmeť
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K bodu 6. Žiadosť o finančnú dotáciu na záujmové vzdelávanie v CVČ Úsmev
Turčianske Teplice.
Obci bola doručená žiadosť CVČ Úsmev Turčianske Teplice na poskytnutie finančnej dotácie
na záujmové vzdelávanie. Obec má schválené VZN o poskytovaní dotácie. Táto žiadosť
nespĺňa náležitosti uvedené vo VZN obce 9/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
v centre voľného času.
Uznesenie č. 39/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš neschvaľuje finančný príspevok pre CVČ Úsmev
Turčianske Teplice.
Hlasovanie:

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

K bodu 7. Schválenie rozpočtu na rok 2019.
Starostka obce predložila návrh rozpočtu na rok 2019 a na nasledujúce roky 2020-2021.
Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Príjmy aj výdavky sú rozpočtované vo výške 133 662
€. Starostka zaradila do rozpočtu obce 80 000 € z rezervného fondu obce. Tieto prostriedky
budú použité na financovanie projektu schváleného z PPA – Oprava miestnych komunikácií
v obci Budiš. Po realizácii projektu obec požiada o refundáciu vynaložených finančných
prostriedkov.
Uznesenie č. 40/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 9 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje rozpočet obce na rok 2019
b) berie na vedomie rozpočet na nasledujúce roky 2020-2021.
Hlasovanie:

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

K bodu 8. Žiadosť Slovenských prameňov a žriedel na vydanie súhlasu na používanie
názvu Budiš v obchodnom názve spoločnosti.
Obci bola doručená žiadosť o povolenie zmeny názvu zo Slovenských prameňov a žriedel a.s.
na Budiš a.s. Od januára 2019 majú záujem používať obchodné meno Budiš, a.s.. Obci
pôvodne ponúkali jednorazovú odplatu 1 000 €, po rokovaní so starostkou ponúkli 4 000 €.
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Uznesenie č. 41/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš
a) schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
v spojení s ust. § 19 b Občianskeho zákonníka udelenie neodvolateľného súhlasu obce
Budiš spoločnosti Slovenské pramene a žriedla, a.s., so sídlom Budiš, 038 23 Dubové,
identifikačné číslo 36 396 591, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10284/L, na použitie slova „BUDIŠ“ v novom
obchodnom mene tejto spoločnosti, ktoré bude s účinnosťou od 01.01.2019 znieť
„BUDIŠ a.s.“, pričom podmienkou účinnosti tohto súhlasu bude zaplatenie odplaty
obci Budiš v sume 4 000 € (slovom štyritísic eur), a to v lehote do 45 dní.
b) odporúča starostke obce, aby v mene obce Budiš udelila písomný súhlas spoločnosti
Slovenské pramene a žriedla, a.s. a zahrnula do neho podmienky uvedené v časti a)
tohto uznesenia.
Hlasovanie:

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

K bodu 9. Informovanie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2018.
Voľby do orgánov samosprávy sa uskutočnili 10.11.2018 od 7.00 do 22.00 hod. Na post
starostu obce bola zvolená doterajšia starostka obce Erteľová Ivana. Za poslancov OZ boli
zvolení: Štricz, Lichner, Húsová, Retlich, Šperka.
Uznesenie č. 42/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie informácie o výsledkoch volieb do
orgánov samosprávy 2018.
Hlasovanie:

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

K bodu 10. Rôzne.
Mikuláš
Stromček
Protipovodňový vozík
Cirkulár
Zákon o veterinárnej starostlivosti

K bodu 11. Záver.
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

6

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.15 h.
Zapísal/(a):
Štricz Jozef

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

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