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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš  

konaného dňa 26. 03. 2021   
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:       Erteľová Ivana, starosta obce 

Poslanci: Húsová Gabriela, Lichner Peter, Šperka Peter, Štricz Jozef 

Neprítomný:  Retlich Ján, 

Verejnosť:  

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Čerpanie rozpočtu v roku 2020. 

5. Plánované aktivity v roku 2021. 

6. Kultúrny dom a obecný úrad – rekonštrukcia. 

7. Schválenie odmeny starostke obce za výkon funkcie kontaktnej osoby pri sčítaní 

obyvateľov 2021.  

8. Podanie správy komisie na ochranu verejného záujmu. 

9. Informácie starostky. 

10. 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:  Štricz Jozef, Lichner Peter  

Zapisovateľ:                    Šperka Peter  

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich 

 

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

 

Uznesenie č. 1/2021: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 

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

                                         proti : 0                                     
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                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich, 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Čerpanie rozpočtu v roku 2020. 

5. Plánované aktivity v roku 2021. 

6. Kultúrny dom a obecný úrad – rekonštrukcia. 

7. Schválenie odmeny starostke obce za výkon funkcie kontaktnej osoby pri sčítaní 

obyvateľov 2021.  

8. Podanie správy komisie na ochranu verejného záujmu. 

9. Informácie starostky. 

10. Záver. 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 11.12.2020 

Predložila starostka obce. Uznesenia 30-40/2020 zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2020 

sú splnené.  

 

Uznesenie č. 2/2021:   

 

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 

11.12.2020. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich,  

 

 

K bodu  4. Čerpanie rozpočtu v roku 2020. 

Čerpanie rozpočtu predložila starostka obce. Príjmy boli vo výške 139 895,46 € 

z rozpočtovaných 148 382 €, t.j. 94,28 %. Výdavky boli vo výške 94 538,37 z 

rozpočtovaných 148 382 €, t.j. 63,71 %. Prebytok hospodárenia obce k 31.12.2020 je vo 

výške 45 357,09 €. Uvedené prostriedky sa použili v roku 2021 na úhradu faktúry za 

rekonštrukciu KD. 

Uznesenie č. 3/2021 :   

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu obce 

k 31.12.2020. 
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Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Šperka, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich, 

 

K bodu  5. Plánované aktivity v roku 2021. 

V tomto roku je potrebné dokončiť opravu kanála na Dolinke, osadiť novú rúru na 

odvodnenie. Musíme riešiť opravu kanála aj smerom do družstva, taktiež sa mimoriadne 

zhoršil stav. Ďalšie navrhované aktivity: osadenie informačnej vitríny na cintoríne, údržba 

zelene na verejných priestranstvách a na Vajcovke, úprava terénu okolo KD, inštalácia 

svietidiel na KD, oprava chodníka okolo KD, izolácia základu KD, vybudovanie prístrešku 

nad schody do OÚ, položenie dlažby na schody do OÚ, oprava vstupného priestoru pred 

vstupom do KD, inštalovanie úradnej tabule v KD... 

Uznesenie č. 4/2021 :   

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. súhlasí s realizáciou plánovaných aktivít v roku 2021.  

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich, 

 

K bodu 6. Kultúrny dom a obecný úrad – rekonštrukcia. 

 

23.3.2021 dodávateľ odovzdal stavbu. Boli spísané reklamácie, ktoré sa odstránia do 

30.4.2021. Potom bude vystavená záverečná faktúra, ktorá bude približne vo výške 8 100 €. 

Poistná suma už bola navýšená o sumu rekonštrukcie. 

Požiadame o vydanie kolaudačného rozhodnutia, zosumarizujeme všetky podklady 

a požiadame PPA o refundáciu vynaložených prostriedkov. Dovtedy je potrebné upraviť terén 

okolo KD, vysiať trávu, opraviť chodníky, osadiť informačné tabule, svietidlá na KD, upratať 

KD.      

 Uznesenie č. 5/2021 :   

 

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 o stave rekonštrukcie KD a OÚ. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich, 
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K bodu 7. Schválenie odmeny starostke obce za výkon funkcie kontaktnej osoby pri 

sčítaní obyvateľov 2021.  

 

Vzhľadom k tomu, že obec nemá žiadneho zamestnanca, vykonáva činnosť kontaktnej osoby 

pri sčítaní obyvateľov starostka obce na základe metodického usmernenia ŠÚ. Za túto činnosť 

prináleží starostke obce odmena vo výške 1 000,-, ktorú jej musí schváliť OZ. Táto odmena je 

hradená z prostriedkov poukázaných obci na sčítanie obyvateľov 2021.     

Uznesenie č. 6/2021 :   

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. a  v zmysle metodického pokynu ŠÚ SR č. 10900-1434/2021 

schvaľuje odmenu starostke obce vo výške 1 000,- za výkon kontaktnej osoby pri sčítaní 

obyvateľov 2021.  

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich, 

 

 

K bodu 8. 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, oznámenie je vyplnené správne. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie č. 7/2021 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie správu komisie na ochranu verejného 

záujmu. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich, 

 

K bodu 9. Informácie starostky. 

Označenie pri vstupe do obce – tabule s erbom obce. Na oboch stranách obce odstránené, 

jedna vplyvom vandalov a druhá asi poveternostnými vplyvmi. Zatiaľ nejdeme dať vyrobiť 

nové. 

Dopravné značky – musíme postupne meniť na miestnych komunikáciách. 

Merače rýchlosti – požiadavka od pána Hemmera na inštaláciu meračov rýchlosti v obci. 

Taktiež požadoval, aby do obce chodili policajné hliadky a merali rýchlosť. Po dokončení 

rekonštrukcie KD, ak budú finančné prostriedky, zvážime zakúpenie merača rýchlosti. 

Tepelné čerpadlo – bolo by vhodné zakúpiť k nemu termostat, v súčasnosti nie je možné 

regulovať teplotu v miestnosti. Bez neho veľká spotreba el. energie. 
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Označenie KD a OÚ – dali sa vyrobiť nové informačné tabule v súlade s odporúčaním 

ministerstva vnútra. 

Vstup z cesty do OÚ – dáme nový asfaltový povrch alebo dáme položiť zámkovú dlažbu? 

Zvážime ešte oba varianty. 

Svah okolo garáže a vstup do garáže – zvážiť osadenie zatrávňovacích tvárnic. 

WIFI pre Teba – stále nie je ukončená kontrola VO na Ministerstve dopravy. Monitorovacia 

správa bola zaslaná. 

Uznesenie č. 8/2021 :    
 Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie informácie poskytnuté 

starostkou obce. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Retlich, 

 

 

K bodu 11. Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.30 hod. 

 

Zapísal/(a):  

Šperka Peter                  

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia:  

Štricz Jozef                                                               ........................................ 

Lichner Peter 

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


