Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Budiš
konaného dňa 14. 07. 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. Schválenie predaja parcely C KN 228/5.
5. 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, Lichner Peter
Zapisovateľ:
Húsová Gabriela
Hlasovanie:

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

Návrhy poslancov: bez návrhov
Uznesenie č. 17/2020:
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. Schválenie predaja parcely C KN 228/5.
5. Záver.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 22.06.2020
Predložila starostka obce. Uznesenia 8-15/2020 zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.06.2020
sú splnené. Uznesenie 16/2020 – oprava schodov do obecného úradu trvá.
Uznesenie č. 18/2020:
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
22.06.2020.
Hlasovanie:

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

K bodu 4. Schválenie predaja parcely C KN 228/5.
Obci Budiš bola doručená dňa 9.6.2020 žiadosť od: Hemmer Petr a Hemmerová Barbora rod.
Malá, Poštovní 672/18, 357 31 Horní Slavkov, ČR a 965 01 Stará Kremnička 319 na
odkúpenie parcely č. C KN 228/5 (LV 435), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2.
Ako dôvod uviedli, že na uvedenej parcele majú záujem vybudovať si vodovodnú šachtu
a vybudovať oplotenie pozemkov vo vlastníctve manželov.
Uvedenú žiadosť prerokovalo OZ na svojom zasadnutí dňa 22.6.2020. Rozhodli, že na predaj
sa uplatní prípad hodný osobitného zreteľa. Zámer predať parcelu bol zverejnený 26.06.2020.
OZ rozhodlo, že na predaj parcely sa uplatní prípad hodný osobitného zreteľa. OZ vzalo do
úvahy to, že žiadatelia sú vlastníci priľahlých nehnuteľností, chcú si na parcele vybudovať
vodovodnú šachtu a oplotiť pozemok súvisle pred nehnuteľnosťami. OZ poverilo starostku
zverejniť zámer predať majetok obce v zmysle § 9a ods.8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce.
Uznesenie č. 19/2020 :
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.
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a) s c h v a ľ u j e
predaj časti parcely E KN 235/3, výmera 18 m2, v kú. Budiš, nachádzajúcej sa na LV 435,
zastavaná plocha a nádvorie. Predáva sa parcela C KN 228/5, výmera 16 m2 ako prípad hodný
osobitného zreteľa na základe vyhotoveného geometrického plánu č. 44583486-029/2020, zo
dňa 15.6.2020 Ing. Valentínym Ondrejom – Valentíny s.r.o., Opálová 16, 974 05 Banská
Bystrica, IČO: 44583486, úradne overenom dňa 18.06.2020, pod číslom G1-120/2020.
predaj pozemku za cenu 5 € za 1 m2 v celkovej sume 80 €.
b) splnomocňuje
starostku uzatvoriť kúpnu zmluvu so žiadateľmi o kúpu pozemku (Hemmer Petr
a Hemmerová Barbora).
Zdôvodnenie:
Obci Budiš bola doručená dňa 9.6.2020 žiadosť od: Hemmer Petr a Hemmerová Barbora rod.
Malá, Poštovní 672/18, 357 31 Horní Slavkov, ČR a 965 01 Stará Kremnička 319 na
odkúpenie parcely č. C KN 228/5 (LV 435), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2.
Ako dôvod uviedli, že na uvedenej parcele majú záujem vybudovať si vodovodnú šachtu
a vybudovať oplotenie pozemkov vo vlastníctve manželov. OZ rozhodlo, že na predaj parcely
sa uplatní prípad hodný osobitného zreteľa. OZ vzalo do úvahy to, že žiadatelia sú vlastníci
priľahlých nehnuteľností, chcú si na parcele vybudovať vodovodnú šachtu a oplotiť pozemok
súvisle pred nehnuteľnosťami. Uvedenú parcelu obec nepotrebuje a nevie ju inak využiť.
Hlasovanie:

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

K bodu 5. Záver.
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.15 h.
Zapísal/(a):
Húsová Gabriela

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

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