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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Budiš  

konaného dňa 13. 12. 2022   
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:       Erteľová Ivana, starosta obce 

Poslanci: Húsová Gabriela, Retlich Ján, Štricz Jozef 

Neprítomný:   

Verejnosť:  

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce za rok 2021.  

5. Úpravy rozpočtu. 

6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2023 a nasledujúce roky 2024-2025.  

7. Finančná kontrola-určenie poslanca. 

8. Žiadosť o prenájom parcely E 251/1, ktorá je vo vlastníctve obce. 

9. Informácie starostky. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvorila Ivana Erteľová, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 3 a OZ je uznášania schopné. 

 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, 

schválenie programu zasadnutia OZ .  

Overovatelia zápisnice:  Húsová Gabriela, Retlich Ján  

Zapisovateľ:                    Štricz Jozef 

Návrhová komisia:         Húsová Gabriela, Retlich Ján, Štricz Jozef 

 

Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Retlich, Štricz,           

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0:  

 

 

Návrhy poslancov: bez návrhov 

 

Uznesenie č. 19/13.12.2022: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Húsová Gabriela, 

Retlich Ján, Štricz Jozef. 
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Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Retlich, Štricz 

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

Uznesenie č. 20/13.12.2022:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje program rokovania OZ. 

 

Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Retlich, Štricz 

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce za rok 2021.  

5. Úpravy rozpočtu. 

6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2023 a nasledujúce roky 2024-2025.  

7. Finančná kontrola-určenie poslanca. 

8. Žiadosť o prenájom parcely E 251/1, ktorá je vo vlastníctve obce. 

9. Informácie starostky. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

 

K bodu 3. Kontrola  plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 25.11.2022 

Predložila starostka obce. Uznesenia 1-18/25.11.2022 zo zasadnutia OZ konaného dňa 

25.11.2022 sú splnené.  

 

Uznesenie č. 21/13.12.2022:   

 

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 

25.11.2022. 

 

Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Retlich, Štricz,            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  
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K bodu  4. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce za rok 2021. 

V októbri 2022 sa uskutočnil audit účtovnej závierky obce k 31.12.2021. Audit vykonala 

audítorka Ing. Kasmanová, ktorá vyslovila názor, že účtovná závierka poskytuje pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2021.   

Uznesenie č. 22/13.12.2022:   

 

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

zriadení v z. n. p. berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 

obce za rok 2021. 

 

Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Retlich, Štricz 

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

K bodu  5. Úpravy rozpočtu. 

Rozpočtové opatrenia predložila starostka obce. RO č. 4/2022 sa týka úpravy rozpočtu 

o poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva vnútra na financovanie volieb - 350,- €, 

dotácie z environmentálneho fondu vo výške 191,-€ a dotácie na životné prostredie vo výške 

20,- €. RO č. 5/2022 sa týka úpravy rozpočtu vo výške 370,- € - navýšenie v príjmoch (nájom, 

správne poplatky, príjem z predaj služieb, vratka-Dôvera. RO č. 6/2022 sa týka úpravy 

rozpočtu  príjmoch o sumu 71 415,-€ - poskytnuté prostriedky na voľby – 1279,- € 

a poukázanie finančných prostriedkov z PPA – rekonštrukcia KD – 70 136,- €.  

 

Uznesenie č. 23/13.12.2022:   

 

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

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

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. berie na vedomie 4. zmenu rozpočtu 

k 30.9.2022 rozpočtovým opatrením č. 4 /2022 vo výške   561,- € :  

A: povýšenie  rozpočtu na základe dotácie na voľby vo výške 350,- € 

B: povýšenie  rozpočtu na základe dotácie z environmentálneho fondu vo výške 191,- € 

C: povýšenie  rozpočtu na základe dotácie na životné prostredie vo výške 20,- € 

 

Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Retlich, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

Uznesenie č. 24/13.12.2022: 

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

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

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. schvaľuje 5. zmenu rozpočtu 

15.10.2022 rozpočtovým opatrením č. 5 /2022 vo výške   370,- €   

A: povýšenie  rozpočtu na základe čerpania rozpočtu k 30.9.2022 
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- 100,- € nájom 

- 50,- € správne poplatky 

- 150,- € príjem z predaja služieb (vyhlásenie v MR.....) 

- 70,- € vratka – Dôvera staré roky 

B: úprava rozpočtu na položkách 221.0111.637014 – 550,- € - strava-lístky 

                                                      221.0111.642014 + 550,- € - strava-fin.príspevok 

Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Retlich, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

Uznesenie č. 25/13.12.2022: 

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

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

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. berie na vedomie 6. zmenu rozpočtu 

k 15.11.2022 rozpočtovým opatrením č. 6 /2022 vo výške   71 415,- €  povýšenie  rozpočtu na 

základe: 

A: príjmu na voľby vo výške 1 279,- €  

B: úprava na príjme vo výške 70 136,- €  na základe dotácie z PPA- refundácia na 

rekonštrukciu KD – finančné prostriedky sa nebudú rozpočtovať do výdavkov  

 

Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Retlich, Štricz            

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2023 a nasledujúce roky 2024-2025. 

Návrh rozpočtu predložila starostka. Rozpočet na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný. 

Príjmy i výdavky sú rozpočtované vo výške 67 736,- €. Na roky 2024 a 2025 je rozpočet 

zostavený ako prebytkový, príjmy sú rozpočtované vo výške 68 418,- € a výdavky vo výške 

67 591,- €, prebytok je vo výške 827,-€. 

 

Uznesenie č. 26/13.12.2022:   

 

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 2023. 

 

Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Retlich, Štricz,           

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

Uznesenie č. 27/13.12.2022:   

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 2024-2025. 
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Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Retlich, Štricz,           

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 7. Finančná kontrola-určenie poslanca. 

Podľa zákona 357/2015 z.z platného od 1.1.2016, základnú finančnú kontrolu vykonáva 

štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu 

verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku 

alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa 

rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy. 

 Ak je orgánom verejnej správy obec a nemôže zabezpečiť vykonanie základnej finančnej 

kontroly svojimi zamestnancami, vykonáva základnú finančnú kontrolu starosta a aspoň jedna 

iná fyzická osoba, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením. Ak obec okrem starostu 

nemá zamestnanca, ktorý by mohol podpisovať finančnú kontrolu, musí OZ určiť jedného 

poslanca zodpovedného sa podpisovanie finančnej kontroly. 

Obec Budiš určuje Jozefa Štricza zodpovedného za podpisovanie finančnej kontroly. 

 

Uznesenie č. 28/13.12.2022 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. a podľa §7 ods.2 zákona č. 357/2015 Zb. o finančnej kontrole 

v z.n.p.  schvaľuje Jozefa Štricza zodpovedného za podpisovanie finančnej kontroly. 

 

Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Retlich, Štricz,           

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu  8. Žiadosť o prenájom parcely E 251/1, ktorá je vo vlastníctve obce. 

Dňa 10.11.2022 bola obci doručená žiadosť o dlhodobé užívanie pozemku vo vlastníctve 

obce. Ide o parcelu E KN 251/1, ostatná plocha  nachádzajúcu sa na LV 435, o výmere 609 

m2. Žiadateľom je Frno Ivan, vlastník priľahlej nehnuteľnosti. Žiadateľ uvedenú parcelu už 

reálne užíva niekoľko rokov. 

Uznesenie č. 29/13.12.2022:   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom 

Frnom Ivanom do 31.12.2026, poveruje starostku obce vypracovať a uzatvoriť NZ so 

žiadateľom, schvaľuje výšku nájmu na 60,-€/ rok.  

 

Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Retlich, Štricz           

                                         proti :  

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  
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K bodu 9. Informácie starostky. 

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

výzva na rekonštrukciu komunikácií, výstavbu chodníkov – stále nevypísaná výzva, nie sú 

známe detaily. Určite bude potrebná projektová dokumentácia. 

 

Uznesenie č. 30/13.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš schvaľuje obstaranie projektovej dokumentácie na 

opravu miestnych komunikácií a poveruje starostku obce osloviť projektanta na 

vypracovanie projektovej dokumentácie.     

 

Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Retlich, Štricz,           

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

- žiadosť o dofinancovanie SOÚ – na obec prišla žiadosť o dofinancovanie mzdových 

a prevádzkových nákladov spoločnej obecnej úradovne. Rozpočet nepočítal s odmenou pre 

každého zamestnanca vo výške 500,- € na základe dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho 

stupňa a očakávané nedoplatky  za nájom priestorov. Výška príspevku za našu obec 

predstavuje sumu 213,03 €. 

 

- Inventarizácia – starostka obce vydala príkaz na vykonanie inventarizácie  majetku obce za 

rok 2022 do 31.1.2023. Vykonávať sa bude dokladová inventarizácia k 31.12.2022: 

dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku, drobného hmotného 

a drobného nehmotného majetku, dlhodobého finančného majetku, zásob, Zúčtovanie 

medzi subjektmi verejnej správy (aktíva), pohľadávok (dlhodobé, krátkodobé), finančných 

účtov (pokladnica, ceniny a bankové účty), poskytnutých návratných finančných výpomocí 

(dlhodobé, krátkodobé), časové rozlíšenia (náklady a príjmy budúcich období), výsledku 

hospodárenia, rezerv, zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy (pasíva), záväzkov 

(dlhodobé, krátkodobé), bankových úverov a výpomocí, časového rozlíšenia (výdavky 

a výnosy budúcich období). Predseda inventarizačnej komisie je Štricz Jozef a členovia sú: 

Húsová, Retlich, Bc.Kováčová.  

 

Uznesenie č. 31/13.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie príkaz  starostky obce 

k vykonaniu inventarizácie majetku obce Budiš k 31.12.2022. 

 

Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Retlich, Štricz,           

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  
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Uznesenie č. 32/13.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Budiš berie na vedomie informácie poskytnuté 

starostkou obce. 

 

Hlasovanie:                     za: 3: Húsová, Retlich, Štricz,           

                                         proti : 0                                     

                                         zdržal sa: 0                                

                                         neprítomný pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 10. Rôzne. 

Bez príspevkov 

 

K bodu 11 Záver. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 hod. 

 

Zapísal/(a):  

Štricz Jozef                   

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

                                                                                   starostka obce 

 

Overovatelia:  

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

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


