Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Budiš
konaného dňa 12. 03. 2020
___________________________________________________________________________
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. Zrušenie uznesenia OZ číslo 31/2019.
5. Odpady - informácie – zhrnutie roku 2019 a očakávanie v roku 2020.
6. Zhodnotenie roku 2019.
7. Podanie správy komisie na ochranu verejného záujmu.
8. Informácie starostky.
9. 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: Lichner Peter, Štricz Jozef
Zapisovateľ:
Šperka Peter
Hlasovanie:

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

Návrhy poslancov: bez návrhov
Uznesenie č. 1/2020:
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
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Zrušenie uznesenia OZ číslo 31/2019.
5. Odpady - informácie – zhrnutie roku 2019 a očakávanie v roku 2020.
6. Zhodnotenie roku 2019.
7. Podanie správy komisie na ochranu verejného záujmu.
8. Informácie starostky.
9. Záver.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 09.12.2019
Predložila starostka obce. Uznesenia 54-65/2019 zo zasadnutia OZ konaného dňa 09.12.2019
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. 2/2020:
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
09.12.2019.
Hlasovanie:

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

K bodu 4. Zrušenie uznesenia OZ číslo 31/2019.
Dňa 3.12.2018 bola obci doručená žiadosť o odkúpenie parcely C KN 226/1, ktorá je vo
vlastníctve obce. Žiadateľmi boli Ďurica Svetozár, Ďurica Jozef, Doricová Anna, Dorica
Boris. Dňa 15.2.2019 OZ prerokovalo žiadosť menovaných, schválilo zámer predať pozemok.
Na zasadnutí OZ 29.3.2019 sa schválil predaj obecnej parcely KN C 226/1. Následne
starostka obce zaslala žiadateľom návrh kúpnej zmluvy a vyzvala ich k podpisu zmluvy. Do
dnešného dňa k podpisu zmluvy nedošlo. Starostka obce preto navrhuje zrušiť uznesenie
31/2019.
Uznesenie č. 3/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. s c h v a ľ u j e zrušenie uznesenia číslo 31/2019.
Hlasovanie:

za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz
proti : 0
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zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Odpady - informácie – zhrnutie roku 2019 a očakávanie v roku 2020.
Obec v roku 2019 dosiahla úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 30,55%. Občania
vyseparovali jednotlivé komodity nasledovne: Sklo – 3,31 t, papier – 0,97 t, plasty – 2,645 t,
obaly z kovu – 0,232 t, elektroodpad – 0,49 t, tetrapaky (VKM) – 0,091 t, bioodpad – 8 t.
Zmesového komunálneho odpadu bolo v roku 2019 – 35,77 t, z toho bolo zo smetných nádob
– 24,39 t a z veľkoobjemových kontajnerov – 11,38 t. Na základe úrovne vytriedenia 30,55%
budeme v tomto roku odvádzať do Envirofondu za každú tonu odpadu 13 €, v roku 2021 bude
tento poplatok vo výške 22 €. Ak by sme dosiahli úroveň vytriedenia viac ako 40%- poplatok
bude v roku 2021 vo výške 18 €/1 t odpadu uloženého na skládku.
Je potrebné aj naďalej občanov informovať o potrebe separácie odpadov. Iba dôslednou
separáciou môžeme ovplyvniť poplatky za nakladanie s komunálnym odpadom.
Poplatok za komunálny odpad je zložený z troch častí: 1. poplatok zberovej spoločnosti, 2.
poplatok za uloženie odpadu na skládku, 3. poplatok do Environmentálneho fondu – podľa
úrovne vytriedenia a podľa množstva komunálneho odpadu uloženého na skládku.
Uznesenie č. 4/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. berie na vedomie informácie starostky o úrovni vytriedenia separovaných
zložiek komunálneho odpadu v roku 2019.
Hlasovanie:

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

K bodu 6. Zhodnotenie roku 2019.
V uplynulom roku sme zorganizovali spoločné stretnutia občanov. Zorganizovali sme obecnú
sánkovačku, MDŽ, Deň rodiny, posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, posedenie
s jubilantmi a Mikuláša.
Zrealizovali sme rekonštrukciu dvoch miestnych komunikácií, osadili sme zatrávňovacie
tvárnice na svah pri obnovenej miestnej komunikácii, osadili sa zábradlia k mostíkom, osadili
sa 2 ks nových autobusových zastávok, pod zastávky sa vybudovala nová spevnená plocha,
zrekonštruovala sa chodba v kultúrnom dome, zabezpečili sme drevo na zimu. Pravidelne sa
kosili verejné priestranstvá, na Vajcovke sa zabezpečilo mulčovanie trávy. Pokračovalo sa
s rekonštrukciou hrádze na Dolinke.
Uznesenie č. 5/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie zhodnotenie roka 2019.
Hlasovanie:

za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz
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proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
K bodu 7. Podanie správy komisie na ochranu verejného záujmu.
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.
Uznesenie č. 6/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného
záujmu.
Hlasovanie:

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

K bodu 8. Informácie starostky.
Plán činnosti na rok 2020:
rekonštrukcia KD – list bol zaslaný vysúťaženej firme, zatiaľ sa neozvali. Bude potrebné
zobrať úver.
Rekonštrukica MK – v novembri 2019 zaslaná žiadosť o platbu, dosiaľ sa z PPA neozvali.
Podá sa žiadosť o dotáciu na opravu zasadačky.
Pokračovanie v oprave hrádze na Dolinke, vhodné dokončiť v tomto roku.
Hrádza smerom do družstva – treba skontrolovať, taktiež nevyhovujúci stav.
Schody do OÚ sú taktiež v nevyhovujúcom stave.
Akcie v roku 2020 - ?
Kosenie - ?
Schválený projekt WIFI pre Teba v sume 15 000 €.
Žiadosť od pána Benkovského na úpravu povrchu komunikácie pri vstupe na pozemok.
Oplotenie kompostoviska
KD-suterén
MŠ – žiadosť poľovníci – musíme sa vyjadriť.
Problém s nákladnými autami prekladajúcimi drevo – Dolinka, Vajcovka. Dajú sa vyrobiť
dopravné značky?
Voľby do NR SR 2020 – prebehli v obci pokojne. Vyhral Smer, na druhom mieste bolo
OĽANO.
?
Uznesenie č. 7/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie informácie podané starostkou obce.
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Hlasovanie:

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

K bodu 9. Záver.
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.30 h.
Zapísal/(a):
Šperka Peter

....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Lichner Peter
Štricz Jozef

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