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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš,  

konaného dňa 15. 02. 2019.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:       Erteľová Ivana, starosta obce 

Poslanci: Húsová Gabriela, Lichner Peter, Štricz Jozef 

Neprítomný:  Retlich Ján, Šperka Peter – prítomný na zasadnutí OZ od 17.45 

Verejnosť: Bluhm Dana, Rusnák Milan 

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018. 

5. Schválenie členov komisií zriadených pri OZ. 

6. Podanie správy komisie na ochranu verejného záujmu. 

7. Informovanie o voľbách na prezidenta SR a voľbách do Európskeho parlamentu. 

8. Zásady odmeňovania poslancov. 

9. Rokovací poriadok OZ. 

10. Žiadosť o odkúpenie parcely od obce. 

11. Ponuka na predaj majetku po zosnulom Hrivnákovi Ľubomírovi. 

12. Komunálny a separovaný odpad. 

13. Informácie starostky. 

14. Rôzne. 

15. Záver. 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila Ivana Erteľová, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 3 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: 3: Húsová, Lichner, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 2: Retlich, Šperka 

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 
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Uznesenie č. 17/2019 : 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 

 

Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Lichner, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomní pri hlasovaní: 2: Retlich, Šperka 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018. 

5. Schválenie členov komisií zriadených pri OZ. 

6. Podanie správy komisie na ochranu verejného záujmu. 

7. Informovanie o voľbách na prezidenta SR a voľbách do Európskeho parlamentu. 

8. Zásady odmeňovania poslancov. 

9. Rokovací poriadok OZ. 

10. Žiadosť o odkúpenie parcely od obce. 

11. Ponuka na predaj majetku po zosnulom Hrivnákovi Ľubomírovi. 

12. Komunálny a separovaný odpad. 

13. Informácie starostky. 

14. Rôzne. 

15. Záver. 

 

Poznámka: Od 17.45 prítomný na zasadnutí OZ Šperka Peter. 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 07.12.2018 

Predložila starostka obce. Uznesenia 01-16/7.12.2018 zo zasadnutia OZ konaného dňa 

7.12.2018 sú splnené.   

 

Uznesenie č. 18/2019:   

 

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 

07.12.2018. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich 
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K bodu  4. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018. 

Čerpanie rozpočtu predniesla starostka. Príjmy sú k 31.12.2018 vo výške 66 701,06 € 

z rozpočtovaných 64 949,00 € (102,70%) a výdavky sú vo výške 63 896,59 € 

z rozpočtovaných 64 949,00 € (98,38%). Zostatok hospodárenia k 31.12.2018 je 2 804,47 €. 

Uvedená suma prejde do rezervného fondu.  

Uznesenie č. 19/2019 :   

 

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 31.12.2018. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich 

 

 

K bodu 5. Schválenie členov komisií zriadených pri OZ.  

Na ustanovujúcom zasadnutí OZ 7.12.2018 boli zriadené komisie:  

a) finančná komisia a správy obecného majetku, 

b) komisia výstavby a verejného poriadku, 

c) komisia kultúry, športu a ZPOZ. 

Za členov jednotlivých komisií sú navrhnutí:  

a) Kmeť Jozef, Šimko Jozef ml., Lichnerová Natália, 

b) Vojtek Michal, Šperka Peter, 

c) Lichnerová Zuzana, Šperková Iveta, Hullová Martina. 

 

 Uznesenie č. 20/2019 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje členov komisií zriadených pri OZ: 

finančná komisia a správy obecného majetku: Kmeť Jozef, Šimko Jozef ml., Lichnerová 

Natália, 

komisia výstavby a verejného poriadku: Vojtek Michal, Šperka Peter, 

komisia kultúry, športu a ZPOZ: Lichnerová Zuzana, Šperková Iveta, Hullová Martina. 

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

                                         proti: 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich, 

 

 

K bodu  6. Podanie správy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. 

Člen komisie na ochranu verejného záujmu predniesol poslancom OZ správu, v ktorej 

skonštatoval, že starostka obce podala oznámenie funkcií, zamestnaní a činností v zákonom 

stanovej lehote. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
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Uznesenie č. 21/2019 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich, 

 

 

K bodu 7. Informovanie o voľbách na prezidenta SR a voľbách do Európskeho 

parlamentu. 

Voľba prezidenta sa uskutoční 16.3.2019 a druhé kolo volieb bude 30.3.2019. Voľby sa 

uskutočnia v zasadacej miestnosti OÚ od 7.00 do 22.00 hod.  

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 25.5.2019. Volieb sa môžu zúčastniť aj 

cudzinci s trvalým pobytom v obci, pokiaľ o to požiadajú. 

 

Uznesenie č. 22/2019:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. berie na vedomie informácie o voľbe prezidenta SR a voľbách do 

Európskeho parlamentu. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich, 

 

K bodu 8. Zásady odmeňovania poslancov. 

Predložila starostka obce. Od 01.02.2019 došlo k zmene zákona 369/1990 zb., kde je uvedené, 

že zástupcovi starostu patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu 

funkcie, ktoré plní. Odmenu určuje starosta, túto odmenu musí zverejniť do 30 dní. Preto sa v 

zásadách odmeňovania poslancov mení bod 4. 

 

Uznesenie č. 23/2019:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 11 ods. 4 písmeno k) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje zásady odmeňovania poslancov. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich 

 

K bodu 9. Rokovací poriadok OZ.  
Predložila starostka. Navrhla iba drobné zmeny oproti rokovaciemu poriadku z roku 2015. 

Došlo k zmene zákona, v prípade pozastavenia výkonu uznesenia OZ starostom, musia ho 

poslanci OZ opätovne schváliť do troch mesiacov, inak už nebude možné o ňom rokovať. 
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Uznesenie č. 24/2019 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 11 ods. 4 písmeno k) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje Rokovací poriadok OZ. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich 

 

  

K bodu 10. Žiadosť o odkúpenie parcely od obce.  
Dňa 3.12.2018 bola obci doručená žiadosť o predaj obecného pozemku C KN 226/1 o výmere 

226 m2.  Žiadateľmi sú: Ďurica Svetozár, Ďurica Jozef, Ďurica Boris, Doricová Anna.  

Ide o obecný pozemok, na ktorom bola v minulosti miestna komunikácia. 

Poslanci OZ rozhodli, že pri predaji sa bude postupovať podľa §9a, bod 8e zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení n.p., t.j. pozemok sa prevedie žiadateľom ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, pretože uvedenú parcelu užívajú viac rokov, starajú sa o ňu a jej 

odkúpením od obce dôjde k zjednoteniu parciel žiadateľov.  

 

Uznesenie č. 25/2019 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. a  § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 o majetku obcí v z.n.p. 

 

a)  s c h v a ľ u j e 

 

zámer predať parcelu KN C 226/1, výmera 226 m2,v kú. Budiš, nachádzajúcej sa na LV 1, 

zastavané plochy a nádvoria ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

predaj pozemku za cenu 4 € za 1 m2.  

 

b)  poveruje 

starostku obce zverejniť zámer predať pozemok na úradnej tabuli obce a na internetovej 

stránke obce 

uzatvoriť kúpnu zmluvu so žiadateľmi. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich, 

 

K bodu 11: Ponuka na predaj majetku po zosnulom Hrivnákovi Ľubomírovi. 

Obci bola od JUDr. Babíkovej, súdnej notárky, doručená ponuka na predaj majetku po 

zosnulom Hrivnákovi Ľubomírovi. Ide o spoluvlastnícke podiely na parcelách nachádzajúcich 

sa v k.ú. Budiš.  

Uznesenie č. 26/2019 :   

Obecné zastupiteľstvo obce Budiš berie na vedomie ponuku na predaj majetku. 

 

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

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich, 

 

K bodu 12. Komunálny a separovaný odpad. 

V roku 2018 bolo z obce vyvezené 38,81 t zmesového komunálneho odpadu. Množstvo 

vyseparovaných zložiek (plasty, sklo, papier, kovy, VKM, elektroodpad, biologicky 

rozložiteľný KO) bolo: 11,315 t. Obec za nakladanie s KO z domácností uhradila faktúry vo 

výške 2951,53 €, od občanov boli prijaté platby vo výške 2209,13 €.   

 Je potrebné zmeniť systém zberu jednotlivých zložiek v obci. Sklo – naďalej do VO 

kontajnera, plasty, VKM, kovy do plastových vriec. Plasty: do jedného vreca plastové fľaše 

z nápojov, do druhého vreca obaly z drogérie, sáčky, kelímky z jogurtov a pod. – opláchnuté. 

Ďalšie vrece: VKM (viacvrstvové kombinované materiály – Tetrapacky) – opláchnuté – 

z mlieka, džúsov a pod.   

Ďalšie vrece: kovy – plechovky z piva, nápojov, konzervy, alobal – opláchnuté. 

Pripravíme pre občanov letáčiky. 

Vrecia – najlepšie by boli priehľadné. 

Vyskúšame zbierať raz za dva týždne. 

Uznesenie č. 27/2019 :   

Obecné zastupiteľstvo obce Budiš berie na vedomie  

a) informáciu o množstve vyprodukovaného zmesového KO a separovaných zložiek KO 

za rok 2018 

b) systém spôsobu zberu separovaných zložiek KO od občanov. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich, 

 

K bodu 13. Informácie starostky. 

Dotácie – MF SR 

- ŽSK  

Skúsime žiadať výmenu zastávky. 

 

MDŽ – 8.3.2019 o 17.00 -  Lúčik, ostatní sú drahí 

Protipovodňový vozík –podľa zmluvy nutnosť uzatvoriť PZP- uzatvorená s Komunálnou 

poisťovňou  

V pondelok prídu zo Strabagu- oprava miestnych komunikácií v obci Budiš 

Rekonštrukcia KD – najskôr sa zrealizuje oprava MK a až potom KD. 

 

Uznesenie č. 28/2019 :   

Obecné zastupiteľstvo obce Budiš berie na vedomie informácie starostky. 

 

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

                                         proti : 0                                     
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                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich, 

 

 

K bodu 14. Rôzne. 

Dolinka – kanál, mostík, cesta pri Rusnákov 

V lete opäť uskutočníme Deň rodiny.  

   

  

K bodu 15. Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.30 h. 

 

Zapísal/(a):  

Štricz Jozef                           

 

                  

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia:  

Lichner Peter                              ........................................ 

Húsová Gabriela                                                             ........................................ 


