
 

 1 

Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš  

konaného dňa 26. 09. 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. Čerpanie rozpočtu. 

5. Výročná správa obce za rok 2021. 

6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce a tvorba rozpočtu obce Budiš. 

7. WIFI pre Teba. 

8. Humanitárna základňa Horného Turca-schválenie resp. neschválenie vstupu. 

9. Informácie starostky. 

10. 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:  Šperka Peter, Retlich Ján  

Zapisovateľ:                    Štricz Jozef 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0:  

 

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

 

Uznesenie č. 20/2022: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                
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                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Čerpanie rozpočtu. 

5. Výročná správa obce za rok 2021. 

6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce a tvorba rozpočtu obce Budiš. 

7. WIFI pre Teba. 

8. Humanitárna základňa Horného Turca-schválenie resp. neschválenie vstupu. 

9. Informácie starostky. 

10. Záver. 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 28.06.2022 

Predložila starostka obce. Uznesenia 7-19/2022 zo zasadnutia OZ konaného dňa 28.06.2022 

sú splnené.  

 

Uznesenie č. 21/2022:   

 

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 

28.06.2022. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu  4. Čerpanie rozpočtu. 

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2022 je nasledovné: príjmy sú vo výške 118 365,68 € 

z rozpočtovaných 64 838,- € a výdavky sú vo výške 35 047,04 € z rozpočtovaných 64 838,- €. 

V auguste došlo k zaslaniu finančných prostriedkov z PPA na projekt KD a OÚ Budiš-

zateplenie objektu, stavebné úpravy a sadové úpravy okolia.  

Uznesenie č. 22/2022:   

 

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 čerpaní rozpočtu k 31.8.2022. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  
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K bodu  5. Výročná správa obce za rok 2021. 

Výročnú správu obce za rok 2021 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 2021 – vývoj nákladov 

a výnosov, ostatné dôležité informácie.  

 

Uznesenie č. 23/2022:   

 

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 2021. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce a tvorba rozpočtu 

obce Budiš. 

Obec doposiaľ nemala prijaté Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce a tvorba 

rozpočtu obce Budiš. Tieto zásady upravujú postavenie a funkciu rozpočtu obce, rozpočtový 

proces, zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie obce a finančnú kontrolu. 

 

Uznesenie č. 24/2022:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce a tvorba rozpočtu obce Budiš. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 7. WIFI pre Teba. 

Starostka obce navrhla odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

s Ministerstvom dopravy a výstavby SR uzatvorenej dňa 10.2.2020. Do dnešného dňa nedošlo 

k realizácii projektu, po konzultácii s firmou, ktorá má oprávnenie na daný druh činnosti, nám 

bolo oznámené, že technicky by to bolo ťažké zrealizovať, obec by musela vynaložiť ďalšie 

finančné prostriedky na realizáciu projektu. Každý prístupový bod musí mať nepretržité 

napájanie na el. energiu. Túto podmienku spĺňajú len 4 prístupové body. Zmluva je na 10 

prístupových bodov. 
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Uznesenie č. 25/2022:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje ukončenie projektu WIFI pre Teba bez 

realizácie a odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

s Ministerstvom dopravy a výstavby SR č. Z311071Y085 uzatvorenej dňa 10.2.2020. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu  8. Humanitárna základňa Horného Turca-schválenie resp. neschválenie vstupu. 

Predmetom činnosti združenia by bolo poskytovanie humanitárnej pomoci a civilnej ochrany 

obyvateľov postihnutých prírodnými katastrofami alebo krízami v okrese T. Teplice. 

Združenie by zabezpečovalo, skladovalo, poskytovalo materiálno-technické vybavenie pre 

osoby postihnuté krízovými situáciami. Zároveň by uvedené vybavenie požičiavalo aj tretím 

stranám, t.j. vykonávalo by podnikateľskú činnosť. Obec v prípade vstupu, by uhradila 

vstupný príspevok vo výške 500,-€ a následne by bol príspevok 0,05 €/obyvateľa/mesiac.  

Zabezpečenie civilnej ochrany v prípade prírodných katastrof má zabezpečiť štát, opäť 

zlyháva štát a majú to hradiť obce z vlastných zdrojov.  

 

Uznesenie č. 26/2022:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš nesúhlasí so vstupom obce do záujmového združenia PO 

Humanitárna Základňa Horného Turca. 

 

Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Lichner, Šperka,           

                                         proti : 2: Retlich, Štricz  

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 9. Informácie starostky. 

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

na účet v auguste 2022. 

Dolinka – nutné osadiť šachtu 

Hrádza – vhodné by bolo zrealizovať brigádu ešte v tomto roku. 

Okresný súd – požiadavka o navrhnutie kandidátov z radov občanov – prísediaci 

Asfaltovanie – objednávka išla na asfaltovanie prekopávok na Dolinke. 

Výsadba stromov-OK 

Výrub stromov – pri Jednote, podá sa žiadosť na výrub 

Akcie – v súvislosti so zhoršujúcou situáciou s ochorením COVID-19 obec neuskutoční 

posedenie so seniormi pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Ako náhradu obec zakúpi 

poukážky do predajne Jednota v hodnote 5,-€. Jubilantov pozveme na posedenie. 

Kalendáre – je potrebné ich rozniesť po domácnostiach. 
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Kosenie – bude potrebné pokosiť cintorín a priestranstvo pred ním, okolie zastávky na 

križovatke a Vajcovku. 

Držiaky na vlajky- zakúpia sa. 

Tepelné čerpadlo – chýba k nemu termostat, buď sa zakúpi termostat alebo sa ovládacia 

jednotka premiestni do sály. Poslanci rozhodli, že sa ovládacia jednotka premiestni do sály, 

musí sa kábel natiahnuť od pece do sály. 

Kosačka – traktorová kosačka končí svoju životnosť, je pokazená prevodovka. Oprava by 

stála od 300,- do 1200,-€. Poslanci rozhodli, že sa nebude investovať do opravy, ale zakúpi sa 

nová traktorová kosačka. Taktiež štvorkolesová kosačka s pojazdom je zlá. Napriek oprave 

nefunguje pojazd a preto sa zakúpi nová. 

Eurofondy – sú vypísané nové výzvy napr. oprava historických budov. Mala by vyjsť aj 

výzva na rekonštrukciu komunikácií, výstavbu chodníkov. Starostka obce zistí podrobnosti 

ohľadom výzvy na komunikácie a chodníky.  

 

Uznesenie č. 27/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje zakúpenie traktorovej kosačky 

a štvorkolesovej kosačky a poveruje poslanca OZ Retlicha k výberu vhodných zariadení.     

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

Uznesenie č. 28/2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš poveruje starostku obce k zisteniu ďalších 

informácií k výzvam z eurofondov a možností zapojenia sa do nich. 

 

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

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

Uznesenie č. 29/2022 

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 10. Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
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Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.20 hod. 

 

Zapísal/(a):  

Štricz Jozef                   

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

                                                                                   starostka obce 

 

Overovatelia:  

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

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


