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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš  

konaného dňa 12. 04. 2022   
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:       Erteľová Ivana, starosta obce 

Poslanci: Húsová Gabriela, Lichner Peter, Retlich Ján, Šperka Peter, 

Neprítomný:  Štricz Jozef  

Verejnosť:  

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Čerpanie rozpočtu v roku 2021. 

5. Plánované aktivity v roku 2022. 

6. Podanie správy komisie na ochranu verejného záujmu. 

7. Informácie starostky. 

8. 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:  Lichner Peter, Šperka Peter 

Zapisovateľ:                    Húsová Gabriela  

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Štricz 

 

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

 

Uznesenie č. 1/2022: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Štricz 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Čerpanie rozpočtu v roku 2021. 

5. Plánované aktivity v roku 2022. 

6. Podanie správy komisie na ochranu verejného záujmu. 

7. Informácie starostky. 

8. Záver. 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 07.12.2021 

Predložila starostka obce. Uznesenia 22-33/2021 zo zasadnutia OZ konaného dňa 07.12.2021 

sú splnené.  

 

Uznesenie č. 2/2022:   

 

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 

07.12.2021. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Štricz 

 

 

K bodu  4. Čerpanie rozpočtu v roku 2021. 

Čerpanie rozpočtu za rok 2021 predložila starostka obce. Príjmy boli vo výške 112 441,20 € 

a výdavky vo výške 108 446,96 €. Prebytok hospodárenia za rok 2021 je 3994,24 €, ktorý sa 

použije na tvorbu rezervného fondu. Takto vysoké príjmy boli spôsobené presunom 

finančných prostriedkov z rezervného fondu obce. Presunuté prostriedky sa vo výdavkovej 

časti použili na úhradu faktúr za rekonštrukciu KD. 

Uznesenie č. 3/2022:   

 

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 31.12.2021. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Štricz 
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K bodu  5. Plánované aktivity v roku 2022. 

Treba sa dohodnúť, čo sa bude v tomto roku realizovať.  

V tomto roku je potrebné dokončiť opravu kanála na Dolinke, osadiť čistiacu šachtu. Mali by 

sme pokračovať v oprave hrádze smerom do družstva. Ďalšie navrhované aktivity: údržba 

zelene na verejných priestranstvách a na Vajcovke, inštalácia svietidiel na KD. Spustenie 

vody na cintoríne, oprava WC v DS.  

Akcie: podľa aktuálnej situácie s COVID 19,- Deň rodiny, posedenie s jubilantmi, mesiac 

úcty k starším, Mikuláš. 

Kosenie verejných priestranstiev – je potrebné niekoho zohnať. 

 

Uznesenie č. 4/2022:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš  berie na vedomie plán aktivít na rok 2022. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Štricz 

 

 

 

K bodu 6. 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. 5/2022:   

 

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

záujmu. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Štricz 

 

 

K bodu 7. Informácie starostky. 

KD – 2.3.2022 prebehla kontrola z PPA, nezistili žiadne nedostatky. Správa je podpísaná, 

odoslaná do Bratislavy, čakáme na financie. 

Dotácia – Oprava vojnového hrobu v obci Budiš – zúčtovanie zaslané, administratívna 

finančná kontrola je v poriadku.  

Zber elektroodpadu – 19.4.2022 

Zber šatstva – doniesť k separu 23.4.2022 

Knižnica – zakúpiť regály, zámok do dverí, presunie sa sem archív 
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Nápis na fasádu – p. Tóth – bude potrebný rebrík, lešenie alebo plošina mal by prísť do konca 

mesiaca. 

Dom smútku – je tam asi kuna – zakúpiť plašičku na kuny. 

 

Uznesenie č. 6/2022:   

   

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie informácie poskytnuté 

starostkou obce. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 1: Štricz 

 

 

 

K bodu 8. Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.00  hod. 

 

Zapísal/(a):  

Húsová Gabriela 

                 

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

                                                                                   starostka obce 

 

Overovatelia:  

Lichner Peter                    ........................................   

  

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


