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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš  

konaného dňa 11. 12. 2020   
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:       Erteľová Ivana, starosta obce 

Poslanci: Húsová Gabriela, Lichner Peter, Retlich Ján, Štricz Jozef 

Neprítomný:  Šperka Peter 

Verejnosť:  

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Schválenie VZN 01/2020 o podmienkach predaja  výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v obci Budiš. 

5. Schválenie VZN 02/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

6. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o Pohrebníctve. 

7. Úpravy rozpočtu. 

8. Schválenie rozpočtu na rok 2021 a na roky 2022 a 2023. 

9.  Príkaz starostky obce k vykonaniu fyzickej inventarizácie majetku obce. 

10.  Informácie starostky. 

11.  Záver. 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila Ivana Erteľová, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné. 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu 

zasadnutia OZ .  

Overovatelia zápisnice:  Húsová Gabriela, Retlich Ján  

Zapisovateľ:                    Štricz Jozef  

 

Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Retlich, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka 

 

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

 

Uznesenie č. 30/2020: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 
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Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Retlich, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Schválenie VZN 01/2020 o podmienkach predaja  výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v obci Budiš. 

5. Schválenie VZN 02/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

6. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o Pohrebníctve . 

7. Úpravy rozpočtu. 

8. Schválenie rozpočtu na rok 2021 a na roky 2022 a 2023. 

9. Príkaz starostky obce k vykonaniu fyzickej inventarizácie majetku obce. 

10. Informácie starostky. 

11. Záver. 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 05.10.2020 

Predložila starostka obce. Uznesenia 20-29/2020 zo zasadnutia OZ konaného dňa 05.10.2020 

sú splnené.  

 

Uznesenie č. 31/2020:   

 

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 

05.10.2020. 

 

Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Retlich, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 

K bodu  4. Schválenie VZN 01/2020 o podmienkach predaja  výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v obci Budiš. 

Návrh VZN 01/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v obci Budiš predložila starostka obce.  
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Uznesenie č. 32/2020 :   

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje VZN 01/2020 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Budiš. 

 

Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Retlich, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

K bodu  5. Schválenie VZN 02/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Návrh VZN 02/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady predložila starostka obce. V návrhu VZN je zmenená sadzba za 

komunálny odpad na osobu a deň. Taktiež VZN uvádza možnosť získať úľavu na poplatku za 

KO podľa zapojenia sa občanov do systému triedeného zberu v obci.  

 

Uznesenie č. 33/2020 :   

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje VZN 02/2020 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Retlich, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

K bodu 6. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o Pohrebníctve. 

Návrh dodatku predložila starostka. V dodatku sa mení sadzba za nájom hrobového miesta zo 

4 € na 12 € za jedno hrobové miesto na 10 rokov. V tomto poplatku je zahrnutá údržba 

cintorína, spotreba vody, vývoz komunálneho odpadu. 

 Uznesenie č. 34/2020 :   

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o Pohrebníctve. 

 

Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Retlich, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

K bodu 7. Úpravy rozpočtu. 

Rozpočtové opatrenie č. 2 a č. 3 predložila starostka obce. 2. zmena rozpočtu k 30.11.2020  je 

v príjmovej  časti vo výške   6 148,00  €  a vo výdavkovej časti vo výške 6 148,- €. Ide 

o príjmy vo výške 808,- € poskytnuté na voľby, 1000,- € - na sčítanie obyvateľov, 123,- - 
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Envirofond, 1 488,- Celoplošné testovanie  Covid, 2 729,-  návratná finančná výpomoc – 

výpadok daní. 

3. zmena rozpočtu k 30.11.2020  je v príjmovej časti vo výške 1 341,- a vo výdavkovej časti 

vo výške  1 341,- €.  

 

Uznesenie č. 35/2020 :   

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a  v zmysle § 14 ods. 2 písm. b,c/ zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy berie na vedomie 2. zmenu rozpočtu 

k 30.11.2020  rozpočtovým opatrením č. 2 /2020 v príjmovej  časti vo výške 6 148,00  €  a vo 

výdavkovej časti vo výške 6 148,- €. 

 

navýšenie bežných transferov vo výške  6 148,- €  

 * 808,- € - voľby 

 * 1000,- € - sčítanie obyvateľov 

 * 123,-  - Envirofond           

 * 1 488,- Celoplošné testovanie  Covid                                                                                       

 * 2 729,-  Návratná finančná výpomoc – výpadok daní 

 

Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Retlich, , Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka 

 

Uznesenie č. 36/2020 :   

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. a  v zmysle § 14 ods. 2 písm. b,c/ zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schvaľuje 3. zmenu rozpočtu k 30.11.2020  

rozpočtovým opatrením č. 3 /2020 v príjmovej časti vo výške 1 341,- a vo výdavkovej časti 

vo výške  1 341,- € 

 

A: povýšenie  rozpočtu na základe čerpania k 30.11.2020  

 dobropis 1 135,- € 

 dane z nehnuteľností 70,- € 

 poplatok za KO  128,- € 

 poplatok za psa 8,- € 

 predaj pozemku 80,- 

 

Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Retlich, , Štricz            

                                         proti : 0                                     
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                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1:Šperka 

 

K bodu 8. Schválenie rozpočtu na rok 2021 a na roky 2022 a 2023. 

Návrh rozpočtu predložila starostka. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Príjmy i výdavky 

sú rozpočtované vo výške 60 772,- € na rok 2021 a na roky 2022 a 2023 vo výške 60 813,- €.  

Uznesenie č. 37/2020 :   

 

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 2021 

b) berie na vedomie rozpočet na nasledujúce roky 2022-2023. 

 

Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Retlich, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka 

 

K bodu 9. Príkaz starostky obce k vykonaniu fyzickej inventarizácie majetku obce. 

K 31.12.2020 sa uskutoční fyzická inventarizácia majetku obce. Starostka navrhla uskutočniť 

inventarizáciu v čase od 14.12.2020 do 31.01.2021. Za predsedu inventarizačnej komisie 

starostka obce vymenovala Lichnera Petra. Členovia inventarizačnej komisie sú: Húsová 

Gabriela, Štricz Jozef, Retlich Ján, Šperka Peter.  

 

Uznesenie č. 38/2020:   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš  

a) schvaľuje uskutočnenie inventarizácie majetku obce k 31.12.2020, 

b) berie na vedomie vymenovanie Lichnera Petra za predsedu inventarizačnej komisie, 

c) schvaľuje inventarizačnú komisiu.  

 

Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Retlich, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 

K bodu 10. Informácie starostky. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Budiš (ďalej PHSR) – PHSR obce Budiš 

bolo prijaté na programové obdobie 2014-2020, tzn. že končí jeho platnosť. Starostka obce 

navrhla predĺžiť jeho platnosť do vypracovania nového PHSR na roky 2021-2027. 

Uznesenie č. 39/2020 :    
 Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš  

a) berie na vedomie informáciu o končiacej platnosti Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce Budiš na programové obdobie 2014-2020,  
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b) schvaľuje predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Budiš na programové obdobie 2014-2020 na obdobie do schválenia Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Budiš na programové obdobie 2021-2027, 

c) odporúča  starostke obce zverejniť predĺženie platnosti PHSR na stránke obce.   

 

Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Retlich, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

Kultúrny dom – čaká sa ešte na dodávku zdvíhacej plošiny. Problém s bleskozvodom – čaká 

sa na vyjadrenie projektanta – pri uložení pásoviny dochádza ku križovaniu plynovodu, 

projekt to neriešil. Tepelné čerpadlo je privezené, čaká sa na inštaláciu.  

Poľovníci – boli pozrieť škôlku, nemali by finančné prostriedky na zakúpenie budovy. Mali 

by záujem o odkúpenie parcely  E KN 231/8 o výmere 354 m2.  

Dolinka hrádza – budúci rok dorobiť! Potrebné riešiť aj hrádzu pri Húsov. 

KD – čo s chodníkom?, je potrebné dať vyrobiť mrežu na okno, prístrešok na vonkajšiu 

jednotku TČ. 

Použite návratnej finančnej výpomoci – bežné výdavky 

Uznesenie č. 40/2020 :    
 Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie informácie poskytnuté 

starostkou obce. 

 

Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Retlich, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 

K bodu 11. Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.00h. 

 

Zapísal/(a):  

Štricz Jozef 

                  

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia:  

Húsová Gabriela                                             ........................................ 

Retlich Ján 

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


