Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Budiš
konaného dňa 09. 12. 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 všeobecne záväzného nariadenia obce.
5. Rozpočtové opatrenie.
6. Správa audítora.
7. Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022.
8. Prerokovanie uzatvorenia dohody o určení spoločného školského obvodu s mestom
Turčianske Teplice.
9. Odstúpenie od zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.
10. Schválenie odmien poslancov OZ.
11. Informácie starostky.
12. 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: Retlich Ján, Húsová Gabriela
Zapisovateľ:
Štricz Jozef
Hlasovanie:

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

Návrhy poslancov: Poslanci OZ navrhli doplniť bod rokovania: Schválenie zvýšenia platu
starostke obce na jeden mesiac.
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Uznesenie č. 54/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ.
Hlasovanie:
za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
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 všeobecne záväzného nariadenia obce.
5. Rozpočtové opatrenie.
6. Správa audítora.
7. Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022.
8. Prerokovanie uzatvorenia dohody o určení spoločného školského obvodu s mestom
Turčianske Teplice.
9. Odstúpenie od zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.
10. Schválenie odmien poslancov OZ.
11. Schválenie zvýšenia platu starostke obce na jeden mesiac.
12. Informácie starostky.
13. Záver.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 06.08.2019
Predložila starostka obce. Uznesenia 50-53/2019 zo zasadnutia OZ konaného dňa 06.08.2019
sú splnené. Uznesenie 31/2019 – schválenie predaja parcely KN C 226/1 trvá. Zatiaľ nedošlo
k uzatvoreniu kúpno predajnej zmluvy. Návrh zmluvy bol zaslaný všetkým zmluvným
stranám.
Uznesenie č. 55/2019:
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
06.08.2019.
Hlasovanie:

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

K bodu 4. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce.
OZ rozhodlo o zvýšení sadzieb daní z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad na
nasledujúci rok z dôvodu, že náklady obce na vývoz KO neustále narastajú a poplatky
zaplatené občanmi nepokrývajú tieto náklady. Taktiež zo strany štátu pribudol poplatok, ktorý
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musí obec odvádzať za každú 1 t komunálneho odpadu uloženého na skládku. Poplatok za
komunálny odpad je zložený z viac zložiek:
1. poplatok zberovej spoločnosti za vývoz KO z obce (smetné nádoby, veľkoobjemové
kontajnery),
2. poplatok za uloženie odpadu na skládku – podľa množstva uloženého odpadu– hradí sa
Združeniu obcí horného Turca na ochranu životného prostredia,
3. poplatok za uloženie odpadu na skládku – tento poplatok sa platí ministerstvu ŽP – jeho
výška sa mení každý rok, počíta sa podľa množstva uloženého KO na skládku a podľa úrovne
separácie. Preto je potrebné zo strany občanov zvyšovať podiel separácie a znižovať
množstvo KO v smetných nádobách.
Ide o VZN obce Budiš 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Pri dani z pozemkov sa zvyšuje percentuálna ročná sadzba
na 0,50% pre všetky pozemky, zvyšuje sa aj ročná sadzba za stavby. Daň za psa sa nemení.
Poplatok za KO sa stanovuje na sadzbu 0,0411 na osobu a deň/kalendárny rok.
Uznesenie č. 56/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 4 ods. 3 písm. c) a s § 11 ods. 4 písm. d), e)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné
nariadenie obce Budiš č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:

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

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie.
Starostka obce predložila rozpočtové opatrenie 5/2019. Rozpočtové opatrenie 5/2019 sa týka
navýšenia bežného rozpočtu o 275,00€ - ide o finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté na
zabezpečenie volieb prezidenta – použili sa na bežné výdavky – na zabezpečenie volieb
prezidenta.
Uznesenie č. 57/2019 :
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 275,00 € rozpočtovým opatrením 5/2019
- v príjmovej časti rozpočtu navýšenie bežných príjmov o 275,00 € na zabezpečenie volieb
prezidenta
-

vo výdavkovej časti navýšenie bežných výdavkov vo výške 275,00 € na zabezpečenie
volieb prezidenta.
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Hlasovanie:

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

Uznesenie č. 58/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje úpravy rozpočtu o položky, ktoré neboli
rozpočtované.
Hlasovanie:

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

K bodu 6. Správa audítora.
Dňa 7.10.2019 sa uskutočnil audit účtovnej závierky obce za rok 2018. Audit vykonal Ing.
Adamkovič Jozef. Audítor vyslovil názor, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný
obraz finančnej situácie obce Budiš k 31.12.2018 a výsledku jej hospodárenia.
Uznesenie č. 59/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky za rok 2018.
Hlasovanie:

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

K bodu 7. Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022.
Návrh rozpočtu predložila starostka. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Príjmy i výdavky
sú rozpočtované vo výške 60 813,00 €.
Uznesenie č. 60/2019 :
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 2020
b) berie na vedomie rozpočet na nasledujúce roky 2021-2022.
Hlasovanie:

za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
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K bodu 8. Prerokovanie uzatvorenia dohody o určení spoločného školského obvodu
s mestom Turčianske Teplice.
Zmenil sa zákon č. 596/2003 Z.z. v z.n.p. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Mesto Turčianske Teplice vyzvalo obce na aktualizáciu dohody o určení spoločného
školského obvodu. Návrh dohody je v prílohe. Budeme požadovať doplnenie bodu, že
uzatvorením tejto dohody stráca platnosť predchádzajúca dohoda.
Uznesenie č. 61/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje uzatvorenie dohody o určení spoločného
školského obvodu základnej školy uzatvorenú v súlade s §8 ods. 2 a ods. 1 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s mestom Turčianske Teplice.
Hlasovanie:

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

K bodu 9. Odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.
Je potrebné odstúpiť od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu s mestom Turčianske
Teplice. Mesto tvrdí, že SOU existuje, napriek tomu, že nám dňa 3.4.2019 doručili výpoveď
zmluvy o poskytovaní služieb SOU.
Uznesenie č. 62/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného
obecného úradu zo dňa 25.10.2002 v znení neskorších dodatkov s mestom Turčianske
Teplice.
Hlasovanie:

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

K bodu 10. Schválenie odmien poslancov OZ.
Podľa zásad odmeňovania, odmeny poslanci získavajú za účasť na zasadnutí OZ, za vedenie
komisie, za pomoc pri akciách organizovaných obcou.
Uznesenie č. 63/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje odmeny poslancov vo výške 100 € pre každého
poslanca OZ.
Hlasovanie:

za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz
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proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
K bodu 11. Schválenie zvýšenia platu starostke obce na jeden mesiac.
Bod rokovania navrhli doplniť poslanci OZ. Navrhli zvýšiť plat starostky obce o 50%
v mesiaci november 2019. Odôvodnili to činnosťou starostky obce, ktorú vyvíjala počas roka.
Uznesenie č. 64/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Zb. v z.n.p.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest schvaľuje
zvýšenie platu starostky obce o 50% mesačného platu za mesiac november 2019.
Hlasovanie:

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

K bodu 12. Informácie starostky.
Žiadosť o dotáciu – CVČ Turčianske Teplice – nie sú splnené náležitosti podľa VZN obce
o poskytovaní dotácií.
Žiadosť o platbu na PPA podaná – rekonštrukcia komunikácií.
WIFI pre Teba – bolo potrebné doložiť ešte materiály, čaká sa na vyjadrenie.
Zimná údržba- osloví sa pán Retlich, či by bol ochotný zimnú údržbu ešte vykonávať.
Zariadenie pre seniorov – Banská Štiavnica- zriadené súkromné zariadenie.
Ponuka – Prima banka – úver – bola zaslaná ponuka z Prima banky pre obec v prípade, že by
obec chcela niečo nákladnejšie realizovať.
Rekonštrukcia KD – bude sa realizovať v nasledujúcom roku.
Voda cintorín- je potrebné ísť odstaviť.
Uznesenie č. 65/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie informácie starostky obce.
Hlasovanie:

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

K bodu 13. Záver.
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 h.

6

Zapísal/(a):
Štricz Jozef

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Retlich Ján
Húsová Gabriela

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