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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš  

konaného dňa 18. 06. 2021   
___________________________________________________________________________ 

 

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. Záverečný účet obce za rok 2020. 

5. Výročná správa obce za rok 2020. 

6. Návrh inventarizačnej komisie na vyradenie majetku z evidencie. 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku od obce.  

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:  Retlich Ján, Šperka 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. 9/2021: 
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. Záverečný účet obce za rok 2020. 

5. Výročná správa obce za rok 2020. 

6. Návrh inventarizačnej komisie na vyradenie majetku z evidencie. 

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku od obce.  

8. Informácie starostky. 

9. Záver. 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 26.03.2021 

Predložila starostka obce. Uznesenia 1-8/2021 zo zasadnutia OZ konaného dňa 26.03.2021 sú 

splnené.  

 

Uznesenie č. 10/2021:   

 

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 

26.03.2021. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu  4. Záverečný účet obce za rok 2020. 

Záverečný účet obce za rok 2020 predložila starostka obce. Príjmy boli vo výške  139  895,46  

€ a výdavky  boli vo výške  94 538,37 €. Obec v roku 2020 hospodárila s prebytkom vo výške 

45 357,09 €, ktorý sa použije na tvorbu rezervného fondu.   

Uznesenie č. 11/2021 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  
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Uznesenie č. 12/2021 : 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia roka 2020 na 

tvorbu rezervného fondu vo výške   45 357,09  EUR. 
 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu  5. Výročná správa obce za rok 2020. 

Výročnú správu obce za rok 2020 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, 

plnenie funkcií obce, informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva, informácia 

o vývoji obce z pohľadu účtovníctva, Hospodársky výsledok za rok 2020 – vývoj nákladov 

a výnosov, ostatné dôležité informácie.  

Obec v roku 2020 hospodárila s prebytkom 45 357,09 €. Uvedená suma sa použila na tvorbu 

rezervného fondu. 

 

Uznesenie č. 13/2021:   

 

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 Individuálnu výročnú správu obce Budiš za 

rok 2020. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 6. Návrh inventarizačnej komisie na vyradenie majetku z evidencie. 

Predseda inventarizačnej komisie, Peter Lichner, predložil OZ návrh na vyradenie majetku 

z evidencie obce. Inventarizačná komisia navrhla vyradiť nohavice tesilové a blúzy tesilové – 

staré oblečenie pre DHZ.  

Uznesenie č. 14/2021 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje návrh inventarizačnej komisie na 

vyradenie majetku z evidencie obce. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0 
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K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku od obce.  

 

Dňa 14.4.2021 bola obci doručená žiadosť od Fontániho Rastislava o odkúpenie parciel vo 

vlastníctve obce. Ide o parcely: E KN 252/1 o výmere 139 m2, časť parcely E KN 53/3, časť 

parcely E KN 231/1.   

Uznesenie č. 15/2021 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš nesúhlasí s predajom parciel E KN 252/1, časti 

parcely E KN 53/3 a časti parcely E KN 231/1.  

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 1: Lichner                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 8. Informácie starostky 

Rekonštrukcia KD – ukončené, podaná žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

KD – nápis na budovu- oslovené 3 spoločnosti. CP- 418 € - 684 €. 

Inštalácia tabúľ a zástav na budovu OÚ. 

Zvonenie – kto nám bude zvoniť? Pánovi Mihálikovi sa zmenila pracovná doba. Skúsime 

osloviť pána Ďuricu. 

Smetné nádoby – je potrebné zabezpečiť označenie smetných nádob. 

Dotácia VÚC – žiadosť podaná (stoly a stoličky do sály) – vyrozumenie zatiaľ neprišlo. Na 

stránke VÚC Žilina sú zverejnené podporené aj nepodporené projekty. Podľa tohto 

dokumentu sme dostali 1 100 €. 

Solárne svietidlá na cintorín, nabíjacie stanice – cenová ponuka. Zatiaľ nebudeme riešiť.  

WIFI pre Teba- podaná žiadosť na späť vzatie dokumentácie z VO na ministerstvo dopravy. 

Žiadosti bolo vyhovené. Musíme zopakovať VO. V správe z min. dopravy boli zistené 

pochybenia.  

Vojnový hrob – oslovené tri firmy, zatiaľ boli obhliadnuť dve, CP zatiaľ len od jedného.  

Kontrola vodného toku – 8.6.2021 – OÚ TT- životné a CO a SVP. Žiadosť zo strany obce 

o prečistenie toku Jasenice v ohybe smerom na Liešno a prívodného kanála od potoka.  

Vstup do KD z cesty – oslovená SSC. Zatiaľ neprišli uskutočniť obhliadku a naceniť. 

 

 

Uznesenie č. 16/2021 :   

 

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  
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K bodu 9. Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.45 hod. 

 

Zapísal/(a):  

Húsová Gabriela 

                 

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia:  

Šperka Peter                         ........................................ 

Retlich Ján 

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


