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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš  

konaného dňa 28. 06. 2022   
___________________________________________________________________________ 

 

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. Rozpočtové opatrenia. 

5. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021. 

6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. 

7. Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022. 

8. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026. 

9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Budiš pre volebné obdobie 2022-2026. 

10. Žiadosť DPO o finančný príspevok. 

11. Informácie starostky. 

12. 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:  Húsová Gabriela, Štricz Jozef 

Zapisovateľ:                    Retlich Ján 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0:  

 

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

 

Uznesenie č. 7/2022: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 

Hlasovanie:                     za: 5: Húsová, Lichner, Retlich, Šperka, Štricz 
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                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Rozpočtové opatrenia. 

5. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021. 

6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. 

7. Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022. 

8. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026. 

9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Budiš pre volebné obdobie 2022-2026. 

10. Žiadosť DPO o finančný príspevok. 

11. Informácie starostky. 

12. Záver. 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 12.04.2022 

Predložila starostka obce. Uznesenia 1-6/2022 zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.04.2022 sú 

splnené.  

 

Uznesenie č. 8/2022:   

 

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 

12.04.2022. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu  4. Rozpočtové opatrenia. 

Rozpočtové opatrenia predložila starostka obce. RO č.1/2022 sa týka úpravy rozpočtu 

o poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva vnútra na financovanie registra obyvateľov 

vo výške 65,- € a Registra adries vo výške 18,-€. RO č.2/2022 sa týka úpravy rozpočtu vo 

výške 314,- € - navýšenie v príjmoch (dobropis elektrina, predaj smetných nádob, vratky 

z nevydaného nakúpeného materiálu, prenájom pozemkov). RO č.3/2022 sa týka úpravy 

rozpočtu o sumu 1 400,-€ - poskytnutá dotácia pre DHZ.  

Uznesenie č. 9/2022:   
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Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš v zmysle § 14 ods. 2 písm. b,c/ zákona č. 583/2004 Zb. 

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

1. zmenu rozpočtu k 31.3.2022 rozpočtovým opatrením č.1/2022 vo výške 83,- € - na 

základe  

 A: listu Ministerstva vnútra Slovenskej vo výške 83,- € - finančné prostriedky na 

financovanie Registra obyvateľov vo výške 65,- € a Registra adries vo výške 18,- € 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

Uznesenie č. 10/2022:   

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:  

2. zmenu rozpočtu k 30.6.2022  rozpočtovým opatrením č. 2 /2022 vo výške   314,- €   

A: povýšenie  rozpočtu na základe čerpania k 31.3.2022 

 dobropis- elektrika - 44,- € 

 úroky na termin.vklade - 1,- € 

 vratky –z nevydaného nakúpeného materiálu v roku 2021 - 200,- € 

 iný príjem- príjem z predaja smet. nádob  60,- € 

 príjem z prenájmu pozemkov  - 9,- € 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

Uznesenie č. 11/2022:   

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. berie na vedomie:  

3. zmenu rozpočtu k 30.6.2022  rozpočtovým opatrením č. 3 /2022 vo výške   1 400,- €   

A: povýšenie  rozpočtu na základe dotácie na prevádzku a činnosť DHZ. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  
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K bodu  5. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021. 

Záverečný účet obce za rok 2021 predložila starostka obce. Príjmy boli vo výške  112  441,20  

€ a výdavky  boli vo výške  108 446,96 €. Obec v roku 2021 hospodárila s prebytkom vo 

výške 3 994,24 €, ktorý sa použije na tvorbu rezervného fondu.   

 

Uznesenie č. 12/2022:   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 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  

 

 

Uznesenie č. 13/2022:   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia roka 2021 na 

tvorbu rezervného fondu vo výške   3 994,24  €. 
 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. 

Obec doposiaľ nemala prijaté Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Doposiaľ 

sa pri prevodoch majetku držala zákona č 138/1991 o majetku obcí. Zásady predložila 

starostka obce. 

 

Uznesenie č. 14/2022:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Budiš. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 7. Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

2022. 
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29.10.2022 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy. Je potrebné schváliť počet 

volebných obvodov. Do počtu voličov 1 000 sa schvaľuje jeden volebný obvod. 

 

Uznesenie č. 15/2022:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 166 ods. 3 zákona 180/2014 o podmienkach 

výkonu volebného práva v z.n.p. určuje jeden volebný obvod pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí 2022. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

K bodu  8. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-

2026. 

Na každé volebné obdobie je potrebné schváliť počet poslancov. Pre počet obyvateľov 41-500 

sa určujú 3-5 poslanci. 

 

Uznesenie č. 16/2022:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš v súlade s § 166 ods. 3 zákona 180/2014 o podmienkach 

výkonu volebného práva a v súlade s § 11 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.np. určuje na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 počet 3 poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Budiš.   

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Budiš pre volebné obdobie 

2022-2026. 

90 dní pred konaním volieb musí OZ určiť úväzok starostu. Vo volebnom období 2018-2022 

bol schválený úväzok starostu na 75%, čo predstavuje 6 hodín denne. 

 

Uznesenie č. 17/2022 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. určuje na celé nasledujúce volebné obdobie  2022-2026 rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Budiš takto: 75%. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  
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K bodu 10. Žiadosť DPO o finančný príspevok. 

Obci bola doručená žiadosť z DPO o finančný príspevok na pomoc zaistenia ďalšej činnosti 

DPO. Žiadajú o príspevok10 centov na obyvateľa. Ak by sme ich podporili, zaslali by sme im 

sumu 19,70 €.  

 

Uznesenie č. 18/2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš neschvaľuje príspevok pre DPO SR. 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 11. Informácie starostky. 

 

KD – 2.3.2022 prebehla kontrola z PPA, nezistili žiadne nedostatky. Financie doposiaľ 

nemáme. 

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

Stoličky KD – staré sa vyradia 

Deň rodiny - poďakovanie 

Vstup do KD – zámková dlažba položená 

Dolinka – nutné osadiť šachtu 

hrádza 

 

Uznesenie č. 19/2022:   

   

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  

 

 

 

K bodu 12. Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.45 hod. 

 

Zapísal/(a):  

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

                                                                                   starostka obce 

 

Overovatelia:  

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

  

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


