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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš  

konaného dňa 07. 12. 2021   
___________________________________________________________________________ 

 

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. Rozpočtové opatrenia. 

5. Schválenie rozpočtu na rok 2022. 

6. Schválenie dodatku č.1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 

a DSO. 

7. Žiadosť o dotáciu na prevádzku CVČ.  

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku od obce.  

9. Informácia o zámere vybudovania Humanitárnej základne Turca. 

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:  Retlich Ján, Štricz Jozef 

Zapisovateľ:                    Húsová Gabriela  

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

 

Uznesenie č. 22/2021: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 

Hlasovanie:                     za: 4: Húsová, Lichner, Retlich, Štricz            
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                                         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. Rozpočtové opatrenia. 

5. Schválenie rozpočtu na rok 2022. 

6. Schválenie dodatku č.1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 

a DSO. 

7. Žiadosť o dotáciu na prevádzku CVČ.  

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku od obce.  

9. Informácia o zámere vybudovania Humanitárnej základne Turca. 

10. Informácie starostky. 

11. Záver. 
 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.09.2021 

Predložila starostka obce. Uznesenia 17-21/2021 zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.09.2021 

sú splnené.  

 

Uznesenie č. 23/2021:   

 

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 

28.09.2021. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 

K bodu  4. Rozpočtové opatrenia. 

Rozpočtové opatrenia predložila starostka obce, vypracovala ich účtovníčka Schmiedtová 

Ivica. RO č. 1/2021 sa týka úpravy rozpočtu o sumu 43 908 € v príjmovej i vo výdavkovej 

časti – presun finančných prostriedkov z rezervného fondu obce. Finančné prostriedky boli 

použité na rekonštrukciu KD. 

RO č. 2/2021 sa týka úpravy rozpočtu o sumu 7 345,- € v príjmovej i vo výdavkovej časti – 

navýšenie bežných transferov: dotácia VÚC, dotácia vojnový hrob, dotácia DPO, sčítanie 

obyvateľov, REGOB, Register adries, Envirofond. 

RO č. 3/2021 sa týka úpravy rozpočtu o sumu 175,- € v príjmovej i vo výdavkovej časti – 

dobropis, preplatok poistného.  
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Uznesenie č. 24/2021 :   

 

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

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

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. schvaľuje:  

1. zmenu rozpočtu k 30.9.2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021 vo výške 43 908,- € - 

v príjmovej časti rozpočtu navýšenie  vo finančných operáciách príjmových o sumu  

43 908,- €  

   vo výdavkovej časti rozpočtu navýšenie  v kapitálových výdavkoch o sumu 43 908,- €  

na základe  

 A: schválenia presunu finančných prostriedkov z rezervného fondu obce OZ dňa 22.6.2020, 

uznesenie č. 12/2020.  

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 

Uznesenie č. 25/2021 :   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v zmysle § 14 ods. 2 písm. b,c/ zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. berie na vedomie:     

 

2. zmenu rozpočtu k 30.9.2021  rozpočtovým opatrením č. 2 /2021 v príjmovej  časti 

vo výške   5 858,- €  a vo výdavkovej časti vo výške 5 858,- € 

 

A: navýšenie bežných transferov vo výške  5 858,- €  

 * 1 100,-  - Podporná činnosť pre KD 

 * 2 400,-  - Vojnové hroby 

             * 2 226,-  - Sčítanie obyvateľov 

             *    134,-  - Envirofond           

             *     -2,-  - Regob 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 

Uznesenie č. 26/2021 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v zmysle § 14 ods. 2 písm. b,c/ zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. schvaľuje:     
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3. zmenu rozpočtu k 30.9.2021  rozpočtovým opatrením č. 3 /2021 v príjmovej časti vo 

výške 175,- a vo výdavkovej časti vo výške  175,- € 

 

A: povýšenie  rozpočtu na základe čerpania k 30.9.2021  

 dobropis 167,- € 

 preplatok poistné 8,- € 

 

- finančné prostriedky budú použité na navýšenie miezd 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 

K bodu  5. Schválenie rozpočtu na rok 2022. 

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

sú rozpočtované vo výške 63 041,- € na rok 2022. Na roky 2023 a 2024 je rozpočet taktiež 

zostavený ako vyrovnaný, v roku 2023 je rozpočtovaný na sumu 63 041,- € a v roku 2024 na 

sumu 63 723,- €.   

Uznesenie č. 27/2021:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 9 a § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje rozpočet obce na rok 2022. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

Uznesenie č. 28/2021:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 9 a § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie  rozpočet na nasledujúce roky 2023-2024. 

 

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 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

KO a DSO. 

 Návrh dodatku predložila starostka obce. Navrhla zvýšiť sadzbu poplatku na 0,10685 

€ za osobu a kalendárny deň, taktiež navrhla zvýšiť sadzbu za drobný stavebný odpad na 

0,050 €/1 kg. Zároveň sa pridala možnosť získať zľavu z poplatku na základe čestného 
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prehlásenia poplatníka, že ich domácnosť kompostuje svoj vlastný biologický odpad na 

vlastnom kompostovisku.  

 

Uznesenie č. 29/2021:   

 

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 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 7. Žiadosť o dotáciu na prevádzku CVČ.  

 Riaditeľka CVČ Úsmev v Turčianskych Tepliciach zaslala žiadosť o poskytnutie 

dotácie na záujmové vzdelávanie žiakov navštevujúcich CVČ.  

 

Uznesenie č. 30/2021:   

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 50,- € pre Centrum 

voľného času Úsmev ako súčasť Spojenej školy Turčianske Teplice na rok 2022.  

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 

K bodu 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku od obce.  

 Dňa 18.10.2021 bola obci doručená žiadosť od žiadateľa Ivan Frno, trvale bytom 

Vrútky o odkúpenie parcely E KN 251/1, o výmere 609 m2, zapísanej na LV 435. svoju 

žiadosť odôvodnil tým, že predmetný pozemok jeho rodina užíva už dlhé desaťročia.  

Uznesenie č. 31/2021:   

   

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 E KN 251/1.  

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 
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K bodu 9. Informácia o zámere vybudovania Humanitárnej základne Turca. 

 S myšlienkou založenia združenia – Humanitárna základňa Turca prišiel Okresný úrad 

Turčianske Teplice, odbor krízového riadenia na základe neustále sa zvyšujúceho počtu 

mimoriadnych udalostí vplyvom výkyvov počasia. Z príspevkov od obcí by sa zakúpil 

materiál potrebný pri mimoriadnych udalostiach tak, aby bol čo najrýchlejšie dostupný pre 

občanov zasiahnutých akútnou udalosťou.  

 

Uznesenie č. 32/2021:   

   

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie informáciu o zámere 

vybudovania Humanitárnej základne Turca. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Šperka, 

 

 

K bodu 10. Informácie starostky. 

PD Turiec Dubové – návrh na uzatvorenie NZ 

EkoRecykling – ponuka- BRKO 

Kalendáre – rozniesť 

Cintorín – zamknúť 

Vajcovka – často zaplavuje, volala som aj na povodie Váhu, prídu obhliadnuť 

Separ – budúci rok 

 

Uznesenie č. 33/2021:   

   

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 19.00 hod. 
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Zapísal/(a):  

Húsová Gabriela       

                 

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

                                                                                   starosta obce 

 

Overovatelia:  

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

 

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


