
 

 1 

Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš  

konaného dňa 28. 09. 2021   
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:       Erteľová Ivana, starosta obce 

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

Neprítomný:  Lichner Peter, 

Verejnosť:  

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Správa audítora. 

5. Žiadosť o odkúpenie pozemku od obce.  

6. Informácie starostky. 

7. 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, Štricz Jozef 

Zapisovateľ:                    Šperka Peter  

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Lichner, 

 

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

 

Uznesenie č. 17/2021: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Lichner, 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie. 
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2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Správa audítora. 

5. Žiadosť o odkúpenie pozemku od obce.  

6. Informácie starostky. 

7. Záver. 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 18.06.2021 

Predložila starostka obce. Uznesenia 9-16/2021 zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.06.2021 

sú splnené.  

 

Uznesenie č. 18/2021:   

 

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 

18.06.2021. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 4: Lichner, 

 

 

K bodu  4. Správa audítora. 

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Budiš za rok 2020 predložila 

starostka obce. Audítor vo svojej správe konštatoval, že informácie uvedené vo výročnej 

správe obce sú v súlade s účtovnou závierkou za rok 2020, výročná správa obsahuje 

informácie podľa zákona o účtovníctve.  

Uznesenie č. 19/2021 :   

 

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 správu audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Lichner, 

 

 

K bodu  5. Žiadosť o odkúpenie pozemku od obce. 

PZ Vyšehrad – Jasenovo doručilo obci žiadosť o odkúpenie parcely E KN 231/8, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 354 m2. 

 

Uznesenie č. 20/2021:   
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Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. nesúhlasí s odpredajom parcely obce PZ Vyšehrad. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Lichner, 

 

 

K bodu 6. Informácie starostky 

Rekonštrukcia KD – ukončené, podaná žiadosť o záverečnú platbu na PPA. 

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

Inštalácia tabúľ a zástav na budovu OÚ. 

Smetné nádoby – je potrebné zabezpečiť označenie smetných nádob. 

Dotácia VÚC – žiadosť podaná –zakúpené stoličky. 

WIFI pre Teba- odstúpili sme od zmluvy so zhotoviteľom aj s Prograntom. Musíme 

zrealizovať nové VO. 

Vojnový hrob – zemina a štrk 

Cintorín- informačná tabuľa-je potrebné ju osadiť, 

Hrádze – je potrebné pokračovať v rekonštrukcii – najmä hrádza do družstva, potrebné 

dokončiť osadenie šachty na Dolinke.  

Vstup do KD z cesty – SSC prisľúbila asfaltovanie, ale asi to už v tomto roku neuskutočnia. 

Kosenie – potrebné kosiť cintorín a KD. 

Rozpočet na rok 2022- bez návrhov na významnejšie investície. 

Kmeť Ján – upozorniť opätovne na odstránenie auta z komunikácie, bráni prejazdu. 

Upozorniť na zákaz priväzovania  psa.  

 

Uznesenie č. 21/2021 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie informácie poskytnuté starostkou obce. 

 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Lichner, 

 

K bodu 7. Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.30 hod. 

 

Zapísal/(a):  

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia:  

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

 

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


