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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš  

konaného dňa 05. 10. 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. Výročná správa obce za rok 2019. 

5. Správa audítora z auditu účtovnej závierky obce. 

6. Správa NKÚ o výsledku kontroly – zníženie administratívnej záťaže občanov pri 

výkone úradnej agendy samosprávy. 

7. Správa MV SR- štátny archív v Žiline z kontroly dodržiavania zákona o archívoch 

a registratúrach. 

8. Odpady – predpoklad nákladov za rok 2020 a výhľad na rok 2021. 

9. Schválenie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb. 

10.  Kultúrny dom-rekonštrukcia. 

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, Šperka Peter  

Zapisovateľ:                    Lichner Peter  

 

Hlasovanie:                     za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 
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Uznesenie č. 20/2020: 
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 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Výročná správa obce za rok 2019. 

5. Správa audítora z auditu účtovnej závierky obce. 

6. Správa NKÚ o výsledku kontroly – zníženie administratívnej záťaže občanov pri 

výkone úradnej agendy samosprávy. 

7. Správa MV SR- štátny archív v Žiline z kontroly dodržiavania zákona o archívoch 

a registratúrach. 

8. Odpady – predpoklad nákladov za rok 2020 a výhľad na rok 2021. 

9. Schválenie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb. 

10.  Kultúrny dom-rekonštrukcia. 

11.  Informácie starostky. 

12. Záver. 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 14.07.2020 

Predložila starostka obce. Uznesenia 17-19/2020 zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.07.2020 

sú splnené.  

 

Uznesenie č. 21/2020:   

 

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 

14.07.2020. 

 

Hlasovanie:                     za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu  4. Výročná správa obce za rok 2019. 

Výročnú správu obce za rok 2019 predložila starostka obce. Výročná správa sa skladá z 10 

kapitol. Úvodné slovo starostu, identifikačné údaje obce, organizačná štruktúra obce 

a identifikácia vedúcich predstaviteľov, poslanie, vízie, ciele, základná charakteristika obce, 
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plnenie funkcií obce, informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva, informácia 

o vývoji obce z pohľadu účtovníctva, Hospodársky výsledok za rok 2019 – vývoj nákladov 

a výnosov, ostatné dôležité informácie.  

Obec v roku 2019 hospodárila s prebytkom 8 522,77 €. Uvedená suma sa použila na tvorbu 

rezervného fondu. 

 

Uznesenie č. 22/2020 :   

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce Budiš za 

rok 2019. 

 

Hlasovanie:                     za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

K bodu  5. Správa audítora z auditu účtovnej závierky obce. 

 Dňa 7.9.2020 vykonal audítor Ing Jozef Adamkovič audit účtovnej závierky za rok 

2019. Predložená účtovná závierka obsahuje súvahu k 31.12.2019, výkaz ziskov a strát, 

poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Audítor 

vyslovil názor, že predložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie obce Budiš k 31.12.2019 a výsledku jej hospodárenia za rok 2019.  

 

Uznesenie č. 23/2020 :   

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej 

závierky obce Budiš za rok 2019. 

 

Hlasovanie:                     za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Správa NKÚ o výsledku kontroly – zníženie administratívnej záťaže občanov 

pri výkone úradnej agendy samosprávy. 

 V termíne od 17.2.2020 do 18.6.2020 prebiehala na obci kontrola Najvyššieho 

kontrolného úradu SR zameraná na kontrolu opatrení na zníženie administratívnej záťaže 

občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie 

všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s aplikáciou zákona proti byrokracii 

a opatrenia obce na znižovanie byrokratickej záťaže občana.  

 Uznesenie č. 24/2020 :   

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie Protokol o výsledku kontroly opatrení na 

zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy. 
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Hlasovanie:                     za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Správa MV SR- štátny archív v Žiline z kontroly dodržiavania zákona 

o archívoch a registratúrach. 

 Dňa 26.6.2020 vykonali zamestnanci Štátneho archívu v Žiline, pracovisko Archív 

Martin štátny odborný dozor na dodržiavanie zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach 

v z.n.p. Pri kontrole zistili nasledovné: obec má vypracovaný a archívom schválený 

registratúrny poriadok a registratúrny plán, je zriadená podateľňa, spisy sa vybavujú 

a uzatvárajú v priebehu kalendárneho roka. Registratúrne záznamy nie sú vhodne chránené  

pred odcudzením a vplyvom ďalších degradačných činiteľov, neuskutočnilo sa vyraďovanie 

registratúrnych záznamov od roku 2012. 

 

Uznesenie č. 25/2020 :   

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie Záznam o kontrole dodržiavania zákona č. 

395/2002 o archívoch a registratúrach v z.n.p 

 

Hlasovanie:                     za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Odpady – predpoklad nákladov za rok 2020 a výhľad na rok 2021. 

 Za mesiace 1-8/2020 obec vynaložila 2 707,17 € na nakladanie s KO. V tejto sume sú 

zahrnuté náklady za zber KO zo smetných nádob, vývoz veľkoobjemových kontajnerov, 

uloženie odpadu na skládku a poplatok Envirofondu za uloženie zmesového KO na skládku. 

Výška poplatku do Envirofondu záleží podľa miery separácie (papier, sklo, plasty, tetrapaky, 

kovy) za predchádzajúci rok. Obec od občanov vyberie na poplatkoch za KO cca 3030 €. 

Predpoklad nákladov na KO do konca roka je ešte cca 1 200 €. Celková suma bude okolo 

4 000 €. Obci bude chýbať približne 1 000 €.  

 

Uznesenie č. 26/2020 :   

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie informácie týkajúce sa nákladov na nakladanie 

s odpadmi. 

 

Hlasovanie:                     za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0 
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K bodu 9. Schválenie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb. 

 Vláda SR schválila uznesenie č. 494 z 12.8.2020 na základe ktorého obce môžu 

požiadať o poskytnutie bezúročnej návratnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností. 

Výška tejto výpomoci je maximálne vo výške výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2020 podľa prognózy MF SR, čo pre našu obec predstavuje sumu 2 729,-€. Splatnosť 

výpožičky začína v roku 2024 a posledná je v roku 2027.    

Uznesenie č. 27/2020 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie bezúročnej 

návratnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností vo výške 2 729,- €. 

 

Hlasovanie:                     za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

 

K bodu 10. Kultúrny dom-rekonštrukcia. 

 Práce navyše, ktoré neboli rozpočtované: zateplenie do štítov, podhľady – OÚ, KD do 

omietky, bleskozvod – príprava ryhy na položenie pásoviny (obkopanie objektu). Zdvíhacia 

plošina – musí nastať zmena, plošina podľa projektu nevojde. Inštaluje sa šikmá schodisková 

plošina. Je potrebné zabezpečiť prívod elektriny pre plošinu. 

Uznesenie č. 28/2020 :    
 Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie naviac práce realizované pri rekonštrukcii 

kultúrneho domu schválené z rezervného fondu obce. 

 

Hlasovanie:                     za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 11. Informácie starostky. 

Odvodňovací kanál na Dolinke – uskutoční sa brigáda 10.10.2020 o 8.00. 

Parcely, na ktoré obec uzatvorila KZ sú zapísané na LV. Ide o parcelu C KN 225/7 a C KN 

227/8. 

Zimná údržba – kto bude vykonávať?  

Budova bývalej MŠ – záujem o budovu prejavilo PZ Vyšehrad. Zatiaľ ich zaujíma, či by OZ 

súhlasilo s prenájmom resp. s predajom.   Treba rozhodnúť o využiteľnosti budovy pre obec. 

Je nevyhnutné niečo s ňou robiť, chátra už viac ako 20 rokov. Vyzvať PZ k obhliadke 

budovy. 

Kontajner pri cintoríne – občania napriek upozorneniam do kontajnera vhadzujú odpad 

z domácností. Zvážime zakúpenie 1100 l smetnej nádoby určenej pre odpad z cintorína. 

Cintorín – bude potrebné ešte jedno kosenie a vyhrabanie lístia pred 1.11.2020. 
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Akcie do konca roka – jubilanti, mesiac úcty k starším, uvítanie do života, Mikuláš  - 

vzhľadom k vyhláseniu núdzového stavu a k opatreniam vyhlásenými hlavným hygienikom 

SR nie je možné usporadúvať stretnutia viac ako 6 osôb. Darčeky pre jubilantov sa 

zabezpečia. Počkáme ako sa bude situácia ďalej vyvíjať.   

 

Uznesenie č. 29/2020 :    
 Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie informácie poskytnuté 

starostkou obce. 

 

Hlasovanie:                     za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0 

 

 

K bodu 12. Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.15 h. 

 

Zapísal/(a):  

Lichner Peter    

                  

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

                                                                                   starosta obce 

Overovatelia:  

Retlich Ján                                         ........................................ 

Šperka Peter 

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


