Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Budiš,
konaného dňa 29. 03. 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Erteľová Ivana, starosta obce
Poslanci:
Húsová Gabriela, Lichner Peter, Retlich Ján, Šperka Peter, Štricz Jozef
Neprítomný:
Verejnosť:
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Schválenie predaja obecnej parcely KN C 226/1.
5. Prerokovanie platu starostky obce.
6. Komunálny a separovaný odpad.
7. Informácie o Spoločnej obecnej úradovni.
8. Informácie starostky.
9. Rôzne.
10. 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, Retlich Ján
Zapisovateľ:
Lichner Peter
Hlasovanie:

za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0

Návrhy poslancov: bez návrhov
Uznesenie č. 29/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ.
Hlasovanie:

za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
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neprítomný pri hlasovaní: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Schválenie predaja obecnej parcely KN C 226/1.
5. Prerokovanie platu starostky obce.
6. Komunálny a separovaný odpad.
7. Informácie o Spoločnej obecnej úradovni.
8. Informácie starostky.
9. Rôzne.
10. Záver.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 15.02.2019
Predložila starostka obce. Uznesenia 17-28/2019 zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.02.2019
sú splnené.
Uznesenie č. 30/2019:
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
15.02.2019.
Hlasovanie:

za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0

K bodu 4. Schválenie predaja obecnej parcely KN C 226/1.
Na zasadnutí OZ 15.02.2019 bol schválený zámer predaja nehnuteľného majetku obce Budiš,
parcela KN C 226/1, LV 1, zastavané plochy a nádvoria, výmera 226 m2, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 31/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 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
predaj parcely KN C 226/1, výmera 226 m2,v kú. Budiš, nachádzajúcej sa na LV 1, zastavané
plochy a nádvoria.
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predaj pozemku za cenu 4 € za 1 m2, celkom 904 €.
b) poveruje
starostku uzatvoriť kúpnu zmluvu so žiadateľmi o kúpu pozemku (Ďurica Svetozár, 038 23
Budiš 80, Ďurica Jozef, 23 393 Cypress Point, Point Mission Viejo, 92692 California, Ďurica
Boris, Družstevná 627/34, 039 01 Turčianske Teplice, Doricová Anna, Robotnícka 839/5, 039
01 Turčianske Teplice.
Zdôvodnenie:
Ďurica Svetozár, Ďurica Jozef, Ďurica Boris, Doricová Anna doručili obci žiadosť
o odkúpenie pozemku od obce. Ide o parcelu KN C 226/1 v k.ú. Budiš o výmere 226 m2
nachádzajúcej sa na LV 1, zastavané plochy a nádvoria. Parcelu majú záujem odkúpiť
z dôvodu, že uvedenú parcelu užívajú a udržiavajú niekoľko rokov a odpredajom uvedenej
parcely sa spoja parcely žiadateľov do jednotného celku. Bez odpredaja spomínanej parcely
nemajú zabezpečený prístup do svojej nehnuteľnosti.
OZ sa uznieslo na tom, že pozemok je pre obec nevyužiteľný na iné účely a s prihliadnutím na
výmeru parcely je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom naložiť s týmto
majetkom.
OZ rozhodlo, že na predaj parcely sa uplatní prípad hodný osobitného zreteľa, uznesenie číslo
25/2019 zo dňa 15.02.2019.
Hlasovanie:

za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0

K bodu 5. Prerokovanie platu starostky obce.
Plat starostu obce je určený podľa zákona 253/1994 o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení n. p. Starostovi patrí plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov ŠÚ Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa
počtu obyvateľov, pri počte do 500 je to 1,65 násobok a vynásobí sa koeficientom 0,75,
pretože v obci je úväzkový starosta. Poslanci navrhli starostke obce zvýšiť plat o 10% od
01.04.2019.
Uznesenie č. 32/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. a podľa
zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení n. p. schvaľuje zvýšenie platu starostky obce o 10% s účinnosťou
od 01.04.2019.
Hlasovanie:

za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
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K bodu 6. Komunálny a separovaný odpad.
Za rok 2018 obec dosiahla úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 22,57%. Je potrebné
zvyšovať podiel separácie. Podľa zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
v znení n.p. a podľa zákona 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za
uloženie odpadov sa podľa úrovne vytriedenia stanovuje výška poplatku na skládku. Podľa
nášho vytriedenia platíme 10 € za každú uloženú tonu odpadu na skládku. Je to nový
poplatok, tj. opäť sa zvýšia náklady na KO. Preto je potrebné stále viac separovať a čo
najmenej ukladať na skládku.
Od mája starostka navrhuje zaviesť zber kovov – plechovky z nápojov a konzervy z jedla,
zber tetrapakov – obaly z mlieka, smotany, džúsov, atď., zber skla – naďalej do
veľkoobjemového kontajnera, zber papiera – 2x v roku mobilný zber, zber plastov – zbierať
samostatne fľaše a samostatne obaly z kozmetiky, drogérie, čistiacich prostriedkov, fólie,
plastové tégliky.
Uznesenie č. 33/2019 :
Obecné
zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje spôsob zberu separovaných zložiek
komunálneho odpadu.
Hlasovanie:

za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0

K bodu 7. Informácie o Spoločnej obecnej úradovni.
Podľa informácií od starostov z iných obcí, obdržíme výpoveď zo služieb spoločnej obecnej
úradovne od mesta Turčianske Teplice. Výpovedná lehota je 3 mesiace. V SOÚ máme
účtovníctvo, personálnu a mzdovú agendu, stavebný úrad, sociálny odbor. Najvýhodnejšie by
bolo pokračovať v spojení s ostatnými obcami.
Uznesenie č. 34/2019:
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 Spoločnej obecnej úradovni.
Hlasovanie:

za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0

K bodu 8. Informácie starostky.
30.03.209 sa uskutoční II. kolo voľby prezidenta. V I. kole získali kandidáti Čaputová
a Šefčovič zhodne po 31 hlasov, Kotleba – 14 hlasov, Harabin – 9 hlasov, Bugár – 5 hlasov,
Daňo- 1 hlas, Chmelár – 1 hlas.
Podali sme žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu zastávok v obci.

4

SVP uskutočnil výrub drevín na Vajcovke, prídu ešte poštiepkovať zvyšnú drevnú hmotu.
Monografia o obci – vydanie budúci rok. Čakáme ešte na ďalšie cenové ponuky. Bude
potrebné zozbierať ďalší materiál k vydaniu.
Uznesenie č. 35/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie informácie starostky.
Hlasovanie:

za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0

K bodu 9. Rôzne.
Kompostovisko,
výrub uskutočnený- ak bude vhodné počasie, na budúci víkend sa spracuje drevo
plot okolo KD – bude potrebné opraviť oplotenie
Mostík na Dolinke
Stavebný dozor – cca 1000 € - rekonštrukcia komunikácií

K bodu 10. Záver.
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.15 h.
Zapísal/(a):
Lichner Peter

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

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