
 

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej,  

konaného dňa 01. 07. 2019 v MOS Súľov 

 

 Prítomní: /viď. prezenčná listina/ 

 Zapisovateľka: Lenka Kerešová  

 Overovatelia zápisnice: Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek  

 

PROGRAM 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Predaj obecného autobusu SOR biely, medzimestský EČV – BY269BD – schválenie 

5. Predaj pozemkov parc. č. KNC 363/2, KNC 363/3, KNC 363/4, KNC 363/5 – 

schválenie 

6. Prenájom priestorov Kancelária INFO na prízemí budovy MOS Súľov a vonkajší 

priestor – schválenie 

7. Kúpa časti pozemku parc. č. KNC 1084/5 – schválenie  

8. Návrh VZN obce Súľov – Hradná č. 1/2019 o určení výšky a spôsobu úhrady 

príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť Školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v Zariadení školského 

stravovania  

9. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie  

10. Prijatie uznesení 

      11. Záver                                                        

 

1.  Otvorenie  

Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy otvoril zasadnutie OZ, privítal poslancov, prítomných 

občanov a hostí.  

Starosta prečítal návrh programu zasadnutia. Starosta navrhol doplniť do bodu programu pred 

bod č. 4 Predaj obecného autobusu prerokovanie dodatku č. 1 k zmluve o vývoze TKO so 

spoločnosťou T+T, a. s., Žilina, poslanec Ondrej Danížek sa spýtal, či v tomto bode programu 

sa bude schvaľovať podpísanie dodatku k zmluve o vývoze TKO, starosta odpovedal, že nie, 

v tomto bode budú poslancom poskytnuté informácie k uvedenému dodatku. Keďže poslanci 

nemali ďalšie návrhy na doplnenie  programu zasadnutia, starosta dal hlasovať.  

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Starosta obce Súľov – Hradná Ing. Jaroslav Bušfy určil za zapisovateľku pani Lenku  

Kerešovú,  za overovateľov určil poslancov Rudolfa Tvrdého a Ondreja Danížka.  

 

3. Schválenie programu zasadnutia  

Schválenie programu previedli poslanci v bode č. l.  

 

4. Prerokovanie Dodatku č. 1 k zmluve o vývoze TKO 

Starosta požiadal prítomného Ing. Miloša Ďurajku /člen predstavenstva spol. T+T, a. s. Žilina/ 

o vysvetlenie dôvodu zaslania návrhu dodatku č. 1 k zmluve č. 1926 o zabezpečení zberu, 

prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Ing. Miloš 



Ďurajka informoval poslancov, že predmetom dodatku je úprava ceny za zneškodňovanie 

odpadov na skládke v Bytči, v časti Mikšová, uvedený návrh dodatku a zmenu cien 

spoločnosť T+T, a.s. neplánovala, uviedol, že skládka odpadov je infraštruktúra, teleso, 

izolácie, drenáže, budovy a váhy, čo je vo vlastníctve spoločnosti, ale samotné teleso skládky 

sa nachádza na pozemkoch obce Maršová – Rašov, za prenájom uvedených pozemkov 

spoločnosť T+T, a.s. doteraz neplatila obci žiadne nájomné, platili iba zákonom stanovený 

poplatok vo výške 75000,00 eur/rok z dôvodu, že obec Maršová – Rašov mala  iné výhody od 

spoločnosti T+T, a. s. pri zneškodňovaní komunálneho odpadu. Uvedená skládka je postavená 

na dvoch parcelách, jedna parcela je v katastri Bytča a druhá parcela je v katastri Maršová – 

Rašov. Mestu Bytča spoločnosť platila poplatok vo výške 800,00 eur/rok. Podmienky v obci 

Maršová – Rašov pre spoločnosť T+T, a. s. sa zmenili, prvým dôvod zmeny bola kontrola 

NKÚ, ktorá vo svojej správe vytkla obci porušenie zákona o obecnom zriadení, a to, že na 

pozemkoch obce podniká súkromná spoločnosť a neplatí nájomné. Druhý dôvod je zmena 

zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý upravuje výšku poplatkov, ktoré plynú obci, 

na ktorých sa nachádza skládka. Z uvedeného vyplýva, že obci Maršová – Rašov sa znížil 

príjem poplatkov vyplývajúcich z uvedeného zákona približne na polovici. Starostka obce 

Maršová – Rašov z uvedených dôvodov pristúpila k vyrubeniu nájomného spoločnosti T+T, 

a.s. Žilina, čo činí 55000,00 eur/rok s účinnosťou od 1. 7. 2019, 95000,00 eur na rok 2020. 

Upozornil, že skládka v obci Maršová – Rašov spadla v roku 2001 do protiskládkového 

zákona z dôvodu, že nemá HDP fóliu, aj keď v roku 2005 bola doplnená, aj napriek tomu sa 

dnes považuje za skládku, ktorá v roku 2001 nevyhovovala, všetky takéto skládky sa 

z uvedeného dôvodu zatvárajú ku koncu budúceho roka. Na Slovensku je cca 91 aktívnych 

skládok, z toho sa zatvorí 35 skládok, čo bude pre Slovensko znamenať enormný rast cien za 

zneškodňovanie odpadu. Legislatíva priamo ovplyvnila rast cien za zneškodnenie odpadu 

tým, že o dva roky začne platiť novelizácia zákona, ktorá hovorí, že na skládky sa môže 

vyvážať iba odpad, ktorý je zbavený biologickej časti a horľavej časti a o tri roky nadobudne 

platnosť zákon, ktorý prikazuje spoločnostiam zaoberajúcim sa zneškodňovaním odpadu 

vybaviť svoje vozidlá váhami buď na podvozku alebo na výklopníku. Z uvedených dôvodov 

spoločnosť T+T, a.s. bude musieť pristúpiť od budúceho roka k úprave vývozovej ceny. 

Spoločnosť T+T, a. s. má svoj zberný dvor aj v obci Hričov, kde by bol v budúcnosti 

vyvážaný aj odpad z obce Súľov – Hradná. Ing. Miloš Ďurajka ďalej upozornil na zmenu 

výšky tvorby finančnej rezervy, čo sú finančné prostriedky, ktoré slúžia na rekultiváciu 

skládky. Tieto peniaze už nie sú majetkom spoločnosti, napriek tomu, že spoločnosť ich 

vyberá, spoločnosť ich musí odvádzať na konci roka na štátne účty.  

Starosta upozornil, že Mesto Bytča vo svojom liste zo dňa 27. 05. 2019 uviedlo cenu iba za 

zvoz BIO odpadu, čo sa týka uloženia a spracovania odpadu, je potrebné mať podpísanú 

zmluvu so spol. T+T, a. s., ktorá má kompostáreň v Hričove. Poslanec Rudolf Tvrdý sa 

informoval, či suma uvedená v liste bola pre obce všetky štyri obce spoločná, starosta uviedol, 

že suma platila pre každú obec zvlášť a bola to cena iba za zvoz BIO odpadu. Skonštatoval, že 

obec má dve možnosti. Prvá možnosť uzavrieť zmluvu so spoločnosť T+T, a.s. o uložení 

a spracovaní odpadu a  mestom Bytča zabezpečiť zvoz odpadu, alebo druhá možnosť, 

uzavrieť zmluvu so spol. T+T, a. s. o zvoze, uložení a likvidácii BIO odpadu.  

Ing. Miloš Ďurajka vysvetlil, že v návrhu dodatku je zrušenie manipulačného poplatku, 

zmenila sa cena za zneškodnenie komunálneho odpadu, doplnila sa položka za 



zneškodňovanie BIO odpadu v prípade, ak podpíše obec Súľov – Hradná zmluvu 

o zneškodňovaní BIO odpadu so spoločnosťou T+T, a.s.. Uviedol, že obce majú možnosť 

vybudovať si vlastné kompostoviská, na ktorých môžu zhodnocovať max. 100 ton BIO 

odpadu ročne/1 kompostovisko. Starosta navrhol rozmiestniť po obci veľké zelené 

kontajnery, do ktorých budú občania zvážať BIO odpad. Ing. Miloš Ďurajka odporučil obci 

doriešiť situáciu ohľadne vlastníctva BIO nádob a veľkých kontajnerov. Poslanec Ondrej 

Danížek prepočítal cenu za uloženie BIO odpadu spoločnosti T+T, a.s. a to 450,00 eur/mes. + 

treba prirátať cenu za zvoz odpadu. Poslanec Radovan Bušovský navrhol využiť obecné 

kontajnery zložené v družstve, rozmiestniť ich v obci a po naplnení by ich mohlo družstvo 

vyvážať na skládku do Hričova. Poslanci sa zhodli na tom, že všetky predložené návrhy sú 

časovo náročné. Starosta poďakoval Ing. Milošovi Ďurajkovi za účasť na zasadnutí a rozlúčil 

sa s nim.  

Poslanec Peter Bušovský upozornil na nepripravenosť obce na danú situáciu, keďže už od 

januára obec vedela, že projekt na vývoz BIO s mestom Bytča končí 30. 06. 2019. Starosta 

odpovedal, že na danú situáciu sa nedalo pripraviť, bolo veľa nezodpovedaných otázok a obec 

nevedela, aké stanovisko zaujme mesto Bytča. Poslanec Peter Bušovský uviedol, že obec 

mala pol roka na pripravenie si nejakých alternatív, napr. obecné kompostoviská, kompostéry, 

zároveň požiadal starostu o predloženie listu poslancom, ktorým bolo obci oznámené 

odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP na kompostéry.  

Poslanec Ondrej Danížek sa spýtal, či vie obec porovnať ceny za vývoz BIO odpadu od mesta 

Bytča a od spoločnosti T+T, a.s.. Obec nemala tieto údaje k dispozícii. Poslanec Radovan 

Bušovský vysvetlil, že uloženie a spracovanie BIO odpadu nám dokáže zabezpečiť iba 

spoločnosť T+T, a.s., obec sa musí rozhodnúť, či nám zvoz BIO odpadu bude zabezpečovať 

mesto Bytča alebo spoločnosť T+T, a.s., prípadne iná spoločnosť, rozhodnúť by sa mali na 

základe toho, kto predloží výhodnejšiu cenovú ponuku. Poslanec Ondrej Danížek navrhol 

informovať verejnosť o možnostiach likvidácie BIO odpadu, o náraste cien za vývoz, uloženie 

a spracovanie komunálneho a BIO odpadu. Zároveň prehodnotiť výšku poplatku za 

komunálny odpad, ktorý upravuje VZN č. 1/2018 z dôvodu zvýšených nákladov pre obec.  

Poslanec Peter Bušovský navrhol pripraviť VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2020 tak, že poplatok za komunálny odpad sa 

navýši tak, aby boli obci refundované náklady za vývoz a spracovanie odpadu z roku 2019.  

Poslanci sa zhodli na tom, že obec podpíše zmluvu so spol. T+T, a.s. o uložení a spracovaní BIO 

odpadu a obec zašle objednávku mestu Bytča na dva vývozy BIO odpadu na mesiac júl. Radovan 

Bušovský navrhol stretnutie ohľadne doriešenia situácie s BIO odpadom do dvoch týždňov od 

posledného vývozu. Starosta prisľúbil vyžiadať komplet podklady k vývozu BIO odpadu od primátora 

mesta Bytča a doriešiť situáciu ohľadne vlastníctva BIO nádob a kontajnerov.  

 

5. Predaj obecného autobusu SOR biely, medzimestský EČV – BY269BD – schválenie 

Vzhľadom na to, že dňa 16. 06. 2019, uznesením č. 60/2019 / OZ schvaľuje zverejnenie 

zámeru odpredať hnuteľný majetok obce Súľov – Hradná a to: Autobus medzimestský SOR 

biely, EČV- NZ020 FZ, z dôvodu, že ďalšie investovanie FP z rozpočtu obce do jeho opráv 

vzhľadom na technický stav by bolo neefektívne, nehospodárne a neúčelné. Spôsob prevodu 

vlastníctva uvedeného majetku určujú priamy predaj, v celkovej hodnote 5000,00 eur do 31. 

07. 2019/ OZ schválilo zámer odpredať hnuteľný majetok obce S-H a to autobus 



medzimestský SOR biely, EČV – BY269BD, starosta dal hlasovať za odpredaj obecného 

autobusu.  

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

6. Predaj pozemkov parc. č. KNC 363/2, KNC 363/3, KNC 363/4, KNC 363/5 – 

schválenie 

Vzhľadom na to, že dňa 16. 06. 2019, uznesením č. 57/2019 /Obecné zastupiteľstvo Súľov-

Hradná v súlade s ustanovením § 9a, ods.2, § 9a, odsek 8 pism.e. zákona SNR č .138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľného 

majetku z dôvodu osobitného zreteľa, a to pozemky parc. č.: KN-C 363/2, KN-C 363/3, KN-

C 363/4, KN-C 363/5 v katastrálnom území Súľov-Hradná. Uvedené parcely vzniknú 

geometrickým plánom č. 35/2018 vypracovaným Ing. Matúšom Smatanom, z parcely Č. KN-

E 250/1 zapísanej na LV. č. 1 na katastrálnom odbore okresného úradu Bytča. Zdôvodnenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že 

uvedené pozemky sú medzi pozemkami obecnou cestou a pozemkami vo vlastníctve 

kupujúcich. Jediný predpoklad využitia predmetných pozemkov je, že budú slúžiť ako 

prístupová cesta k stavebným pozemkom kupujúcich. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku 

na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo 

iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom. Kupujúcimi budú: Miroslav 

Bušovský, Súľov – Hradná 172, 013 52 Súľov KNC č. 363/5 s výmerou 65 m2 v podiele 1/1 s 

podmienkou ťarchy s právom prechodu pre parcelu KNC č. 364/1 Miroslav Bušovský, Súľov 

– Hradná 172, 013 52 Súľov KNC č. 363/2 s výmerou 7 m2 v podiele ½ Ing. Daniel Gajdošík, 

Súľov – Hradná 509, 013 52 Súľov a Barbora Gajdošíková, Súľov – Hradná 509, 013 52 

Súľov KNC č. 363/2 s výmerou 7 m2 v podiele 1/6 BSM Oľga Gajdošíková, Súľov – Hradná 

č. 175, 013 52 Súľov KNC č. 363/2 s výmerou 7 m2 v podiele 1/6 Ing. Ivan Frištik, Súľov – 

Hradná č. 112, 013 52 Súľov KNC č. 363/2 s výmerou 7 m2 v podiele 1/6 s podmienkou 

ťarchy s právom prechodu pre parcelu KNC č. 364/1 Ing. Daniel Gajdošík, Súľov – Hradná 

509, 013 52 Súľov a Barbora Gajdošíková, Súľov – Hradná 509, 013 52 Súľov KNC č. 363/3 

s výmerou 71 m2 v podiele 1/3 BSM Oľga Gajdošíková, Súľov – Hradná č. 175, 013 52 

Súľov KNC č. 363/3 s výmerou 71 m2 v podiele 1/3 Ing. Ivan Frištik, Súľov – Hradná č. 112, 

013 52 Súľov KNC č. 363/3 s výmerou 71 m2 v podiele 1/3 Ing. Daniel Gajdošík, Súľov – 

Hradná 509, 013 52 Súľov a Barbora Gajdošíková, Súľov – Hradná 509, 013 52 Súľov KNC 

č. 363/4 s výmerou 31 m2 v podiele 1/1 BSM Kúpna cena je stanovená na cenu 6,00 eur/m2/ 

schválilo OZ zámer odpredať nehnuteľný majetok , a to pozemky parc. č.: KN-C 363/2, KN-

C 363/3, KN-C 363/4, KN-C 363/5 v katastrálnom území Súľov-Hradná, starosta dal hlasovať 

za odpredaj uvedeného.  

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

7. Prenájom priestorov Kancelária INFO na prízemí budovy MOS Súľov a vonkajší 

priestor – schválenie 

Vzhľadom na to, že dňa 16. 06. 2019, uznesením č. 52/2019 / OZ schvaľuje zverejnenie 

zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v znení: 

Obec Súľov-Hradná v zmysle § 9a., ods.9, písm. c / zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Súľov-



Hradná z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Predmet nájmu: 

Nehnuteľnosť - Kancelária-Info na prízemí budovy MOS Súľov (súpisné číslo 65  o výmere 8 

 m2 v k. u. Súľov-Hradná, obec Súľov-Hradná, zapísaný na LV č 1.) a vonkajší priestor pred 

nájomnou miestnosťou pre dva stoly a 8 stoličiek. Zmluva o nájme bude uzatvorená na dobu 

určitú t. j. od podpísania zmluvy o nájme oboma zmluvnými stranami do 31.12.2019. 

Nájomné je určené vo výške 30,00 eur/mesiac. 

Nájomca: Emilia Stupavská  01352 Súľov-Hradná 68.  

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že sa jedná o malú výmeru prenajatých 

priestorov a ekonomická výhodnosť pre obec / OZ schválilo zámer prenajať priestor 

Kanceláriu INFO v budove MOS, starosta dal hlasovať za schválenie uvedeného prenájmu.  

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Poslanec Peter Bušovský podotkol, že treba dohodnúť stretnutie na skontrolovanie meračov 

na vodu a elektriku v prenajatých priestoroch.  

 

8.  Kúpa časti pozemku parc. č. KNC 1084/5 – schválenie  

Poslanec Radovan Bušovský predložil poslancom geometrické plány, navrhol obci odkúpiť 

parcelu na hornej strane nie len po existujúci plot, ale aj zvyšných cca  20 m2, ktoré sú 

v súčasnosti až do existujúcej cesty. Zdôraznil právo prechodu vyznačené na novom GP pre 

pána Antona Pavlíka cez novoodkúpenú obecnú parcelu z dôvodu prístupu na svoju parcelu, 

ktorá mu zostane. Zdôraznil, že je potrebné zorganizovať stretnutie s rodinou Húdekovou, 

ktorí sú vlastníkmi parcely č. EN 828/122 a EN 828/121 a dohodnúť sa s nimi na 

vysporiadaní pozemkov, ktoré sú v ich vlastníctve a obec ich užíva. 

Poslanec Peter Bušovský na základe uvedeného navrhol riešiť kúpu pozemku od pána Antona 

Pavlíka súčasne so zámenou pozemkov s rodinou Húdekovou. Požiadal starostu obce 

o zabezpečenie stretnutia s rod. Húdekovou, kde sa dohodnú podmienky prevodu vlastníctva 

majetku obce a rod. Húdekovej. Starosta presunul tento bod programu na najbližšie 

zastupiteľstvo.  

 

9. Návrh VZN obce Súľov – Hradná č. 1/2019 o určení výšky a spôsobu úhrady 

príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

Školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v Zariadení školského stravovania  

Poslanec Ondrej Danížek predložil pripomienky k návrhu VZN č. 1/2019 a to:  

- v návrhu VZN č. 1/2019 sa uvádza, že spôsob úhrady príspevku za MŠ, za školský klub detí, 

za stravu, spôsob výplaty dotácie určí riaditeľ školy vnútorným predpisom školy, on si myslí, 

že o tomto by malo rozhodovať obecné zastupiteľstvo, nie riaditeľ školy 

- v návrhu VZN č. 1/2019  §4, ods. 11, 12 je uvedené:  

Ods. 11 „Zamestnanci školy – výšku príspevku za stravu určí riaditeľ školy vnútorným 

predpisom školy na základe Zákonníka práce, finančných pásiem MŠ SR a cenových relácií 

v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského 

stravovania pripravuje a výšky skutočných režijných nákladov na prípravu stravy bez 

vytvorenia zisku.  

Ods. 12 „Cudzí stravníci – výšku príspevku za stravu určí riaditeľ školy vnútorným 

predpisom školy na základe finančných pásiem MŠ SR, cenových relácií v dodávkach 

potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravuje 

a výšky skutočných režijných nákladov na prípravu stravy bez vytvorenia zisku.“ 



Na rade školy bola členom poskytnutá informácia, že zostatok nevyčerpaných originálnych 

kompetencií vo výške 9000,00 eur pozostáva z obedov od cudzích stravníkov 

a zamestnancov. Z uvedeného mu vyplýva, že tieto finančné prostriedky boli vybraté 

neoprávnene. Požiadal prítomného riaditeľa školy o vysvetlenie daného.  

- v návrhu VZN č. 1/2019 v § 5 ods. 4 v Záverečných ustanoveniach sa uvádza, že týmto 

VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 1/2012, v minulosti žiadal o predloženie všetkých 

platných VZN obce Súľov – Hradná od roku 2011,  VZN č. 1/2012 však medzi nimi nebolo, 

žiadal o vysvetlenie daného 

- informoval sa o to, kedy je uvedené VZN č. 1/2019 platné a kedy je účinné 

- poukázal na časový nesúlad schválenia VZN č. 1/2019 teda dňa 1. 7. 2019 a zaslanie 

informovaného súhlasu pre rodičov detí ZŠ s MŠ Súľov – Hradná na konci júna, kde bolo 

uvedené, že príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravovania bol schválený VZN č. 

1/2019  

- žiadal o doplnenie tabuľky, ktorá upravuje príspevok za stravu zamestnancov školy 

a cudzích stravníkov do VZN č. 1/2019  

Na základe uvedených pripomienok požiadal starosta prítomného riaditeľa školy o vyjadrenie 

sa k daným pripomienkam. Na úvod vysvetlil platnosť a účinnosť VZN obce, zároveň 

poukázal na právnu subjektivitu ZŠ s MŠ, na základe toho má riaditeľ školy svoje 

kompetencie, ktoré mu vyplývajú zo zákona a na ktoré poslanci nemajú dosah. V zákone č. 

369/2003 a č. 245/2008 sa napísané, akým spôsobom sa riešia poplatky za pobyt dieťaťa 

v školskom klube, v MŠ, v stravovacích zariadeniach, je tam taktiež uvedené, že v školskom 

zariadení sa môžu stravovať aj cudzí stravníci. Na základe uvedeného bola do VZN 

zapracovaná aj táto problematika. Podmienky stravovania cudzích stravníkov neschvaľujú 

poslanci OZ. Poslanci schvaľujú iba podmienky stravovania detí a žiakov ZŠ a MŠ. Vysvetlil, 

že výška stravného pozostáva z dvoch zložiek, jedna zložka je cena potravín a druhá zložka sú 

režijné náklady z predchádzajúceho hospodárskeho roka. Cenu potravín škola nedokáže 

ovplyvniť, to určuje ministerstvo školstva určením finančného pásma, druhú časť tvoria 

režijné náklady, ktorú rodičia platia na príjmový účet a to je vlastne refundácia réžie, ktorú 

škola platí z iných zdrojov, teda z originálnych kompetencií, ktoré dostáva od obce. Poslanec 

Ondrej Danížek sa spýtal, či by tieto nevyčerpané finančné prostriedky nemali zostať príjmom 

obce. Riaditeľ školy potvrdil, že je to príjem obce. Uviedol, že uvedené finančné prostriedky 

škola na konci kalendárneho roka prevedie na účet obce, ale obec ich na začiatku 

nasledujúceho kalendárneho roka prevedie na účet školy, ktoré sa použijú na nákup 

príslušenstva do jedální. Poslanec Ondrej Danížek sa spýtal, či vrátenie nevyčerpaných 

finančných prostriedkov škole by nemalo schvaľovať obecné zastupiteľstvo. Riaditeľ 

odpovedal, že poslanci by danú vec mali schvaľovať. Poslanec Peter Bušovský poukázal na 

porušenie platných zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami a porušenie rozpočtových 

pravidiel a požiadal riaditeľa školy o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 

2018 na účet obce a poslanci OZ rozhodnú o použití týchto financií. Vyzval riaditeľa školy 

na predloženie požiadavky na najbližšie zastupiteľstvo, čo by potrebovali nakúpiť do jedálni. 

Časový nesúlad vysvetlil, že vedúca jedálne použila vzor zaslaný z okresného úradu ZA, 

odbor školstva, kde na pokyn riaditeľa mala doplniť schválenú tabuľku a do poznámky mala 

doplniť, že sa to bude riešiť vo vzn, no uvedenú poznámku tam nedoplnila, uvedené č. 1/2019 

tam zostalo z použitého vzoru. Poslanec Peter Bušovský sa informoval, či uvedené tlačivo 



bolo pre rodičov záväzné, riaditeľ odpovedal, že áno, z tohto dôvodu upozornil riaditeľa 

o opätovné zaslanie týchto tlačív rodičov, pretože časovo to nesedí.  

Poslanec Peter Bušovský pripomenul zmluvu s obcou Jablonové, kde je uvedené, že 

o všetkých záležitostiach ohľadne majetku a financií školy budú vždy schvaľovať  obidve 

obce a to obec Súľov – Hradná a obec Jablonové. Riaditeľ školy upozornil na to, že poslanci 

OZ Jablonové nemôžu schvaľovať VZN obce Súľov – Hradná. Poslanci obce Jablonové mali 

zasadnutie OZ, na ktorom boli o spomínaných skutočnostiach informovaní a uvedené vzali na 

vedomie.  Zo strany obce Jablonové neboli prijaté žiadne pripomienky k návrhu VZN č. 

1/2019. Riaditeľ školy požiada starostu obce Jablonové, aby obci Súľov – Hradná predložil 

nejaký záznam o tom, že spomínané skutočnosti vzali na vedomie. Počas rokovania starosta 

obce poveril svojho zástupcu vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva, keďže on musel 

odísť na dohodnuté stretnutie.  

Poslanci požiadali riaditeľa školy o doplnenie tabuľky, ktorá upravuje príspevok za stravu 

zamestnancov školy a cudzích stravníkov do VZN č. 1/2019 a prílohou VZN č. 1/2019 bude 

vnútorný predpis riaditeľa Základnej školy s materskou školou S-H o určení spôsobu úhrady 

nákladov na činnosť škol. klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského 

stravovania v zmysle VZN 1/2019 obce S-H, čo sa uvedie do záverečných ustanovení VZN č. 

1/2019 

Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky k návrhu VZN č, 1/2019, zástupca starostu dal 

hlasovať za schválenie uvedeného VZN.  

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Poslanec Peter Bušovský požiadal riaditeľa školy o doplnenie VZN č. 1/2019 v § 4, ods. 12 

v časti vysvetlivky písm. d,  a to, že dotácie obce Súľov – Hradná pre cudzích stravníkov - 

dôchodcov je určená pre osoby s trvalým pobytom v obci Súľov – Hradná  

Vzhľadom na to, že riaditeľ školy informoval poslancov o potrebu navýšenia finančných 

prostriedkov na originálne kompetencie, ktoré škole poskytuje obec, poslanci požiadali 

riaditeľa školy o zorganizovanie stretnutia koncom augusta, prípadne začiatkom septembra, 

kde im bude predložená výška originálnych kompetencií po položkách, aby vedeli 

skontrolovať, či boli v rozpočte na rok 2019 plánované mzdové náklady pre nových 

zamestnancov MŠ.  

 

10. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie  

Poslanec Peter Bušovský informoval poslancov o potrebe úpravy rozpočtu v časti výdavky, 

stredisko 13 Futbalový klub TJ Partizán Súľov - Hradná, ekon. kl. 637027 odmeny 

zamestnancom mimo prac. pomeru. Požiadavku o navýšenie tejto položky zdôvodnil tým, že 

pracovníkovi, ktorý je zamestnaný ako správca budovy TJ pribudli ďalšie povinnosti. Doteraz 

bol vyplácaný paušálne, čo znamenalo, že aj keď počas mesiaca odrobil viac hodín, stále bol 

platený rovnako. Poslanec Ondrej Danížek informoval prítomných, že požiadal správcu 

budovy pána Ľuboša Šefaru o vedenie evidencie, akú činnosť počas mesiaca vykonáva 

a písanie si dochádzky. Zdôraznil, že toto isté by mal predkladať aj správca Ubytovne pán 

Peter Kereš. Poslanec Ondrej Danížek vysvetlil, že túto požiadavku zadal z dôvodu 

dopracovania sa k pracovnej náplní jednotlivých zamestnancov obce. Poslanec Andrej 

Smatana sa informoval, z akých peňazí je platený Peter Kereš, poslanec Peter Bušovský 

vysvetlil financovanie ubytovne a futbalového klubu nasledovne. Príjmy z prenájmu ubytovne 



sú použité na mzdové náklady na správcu ubytovne, nákup čistiacich prostriedkov a prac. 

potrieb, zostatok peňazí obec investuje do budovy, prípadne areálu TJ, tieto peniaze nie sú 

fyzicky poskytnuté futbalistom. Obec poskytne futbalistom dotáciu z rozpočtu obce, ktorú 

futbalisti použijú na chod klubu a platenie poplatkov OBFZ Žilina.  

Poslanec Ondrej Danížek opätovne žiadal o predloženie pracovných náplní ostatných 

zamestnancov obce Súľov – Hradná. Poslanec Peter Bušovský navrhol navrhol navýšiť 

položku ekon. kl. 637027 z rozpočtovaných 1300,00 eur na 2000,00 eur.  

Poslanec Peter Bušovský informoval poslancov o potrebe úpravy rozpočtu v časti výdavky, 

stredisko 24 INFO, mzdové náklady, keďže obec plánuje prijať do pracovného pomeru 

ďalších zamestnancov na výber dane za užívanie verejného priestranstva. Navrhol navýšiť 

mzdové náklady z rozpočtovaných 0,00 eur na 6000,00 eur. Ako zdroj krytia výdavkov 

navrhli poslanci použiť prebytok z rozpočtu obce na rok 2019. Vzhľadom na to, že poslanci 

nemali ďalšie pripomienky k úprave rozpočtu, zástupca starostu dal hlasovať.  

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

11. Prijatie uznesení 

Zapisovateľka Lenka Kerešová prečítala návrh uznesení.  

Uznesenie č 62/2019 

Obecné zastupiteľstvo Súľov-Hradná v súlade s ustanovením § 9a, ods.2, § 9a, odsek 8 

pism.e. zákona SNR č .138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje 

odpredaj nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa, a to pozemky parc. č.: KN-C 

363/2, KN-C 363/3, KN-C 363/4, KN-C 363/5 v katastrálnom území Súľov-Hradná.  

Uvedené parcely vzniknú geometrickým plánom č. 35/2018 vypracovaným Ing. Matúšom 

Smatanom, z parcely Č. KN-E  250/1 zapísanej na LV. č. 1 na katastrálnom odbore okresného 

úradu Bytča. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa. 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sú medzi pozemkami 

obecnou cestou a pozemkami vo vlastníctve kupujúcich. 

Jediný predpoklad využitia predmetných pozemkov je, že budú slúžiť ako prístupová cesta 

k stavebným pozemkom  kupujúcich. 

Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je 

predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným 

majetkom. 

Kupujúcimi budú: 

Miroslav Bušovský, Súľov – Hradná 172, 013 52  Súľov  

KNC č. 363/5 s výmerou 65 m2 v podiele 1/2 

s podmienkou ťarchy s právom prechodu pre parcelu KNC  č. 364/1 

Miroslav Bušovský, Súľov – Hradná 172, 013 52  Súľov  

KNC č. 363/2 s výmerou 7 m2 v podiele 1/4 

Ing. Daniel Gajdošík, Súľov – Hradná 509, 013 52  Súľov a Barbora Gajdošíková, Súľov – 

Hradná 509, 013 52 Súľov 

KNC č. 363/2 s výmerou 7 m2 v podiele 1/6 BSM 

Oľga Gajdošíková, Súľov – Hradná č. 175, 013 52 Súľov 

KNC č. 363/2 s výmerou 7 m2 v podiele 1/6 

Ing. Ivan Frištik, Súľov – Hradná č. 112, 013 52 Súľov 

KNC č. 363/2 s výmerou 7 m2 v podiele 1/6 

s podmienkou ťarchy s právom prechodu pre parcelu KNC č. 364/1 

Ing. Daniel Gajdošík, Súľov – Hradná 509, 013 52  Súľov a Barbora Gajdošíková, Súľov – 



Hradná 509, 013 52 Súľov 

KNC č. 363/3 s výmerou 71 m2 v podiele 1/3 BSM 

Oľga Gajdošíková, Súľov – Hradná č. 175, 013 52 Súľov 

KNC č. 363/3 s výmerou 71 m2 v podiele 1/3 

Ing. Ivan Frištik, Súľov – Hradná č. 112, 013 52 Súľov 

KNC č. 363/3 s výmerou 71 m2 v podiele 1/3  

Ing. Daniel Gajdošík, Súľov – Hradná 509, 013 52  Súľov a Barbora Gajdošíková, Súľov – 

Hradná 509, 013 52 Súľov 

KNC č. 363/4 s výmerou 31 m2 v podiele 1/1 BSM 

Kúpna cena je stanovená na cenu 6,00 eur/m2.  

Oproti pôvodnému návrhu obec odpredá Miroslavovi Bušovskému iba ½ časť parcely 363/5 

a ¼ z parcely 363/2, aby bolo zachované právo prechodu cez obecnú časť k parcele 364/1, 

vzhľadom na to, že parcela KNC 364/1 stále nie je vysporiadaná. 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej Danížek, 

 Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 63/2019 

OZ schvaľuje odpredaj hnuteľného majetku obce Súľov – Hradná a to:  

autobus medzimestský SOR biely, EČV-BY269BD z dôvodu, že ďalšie investovanie FP 

z rozpočtu obce do jeho opráv vzhľadom na technický stav by bolo neefektívne, 

nehospodárne a neúčelné. Spôsob prevodu vlastníctva uvedeného majetku určujú priamy 

predaj, v celkovej hodnote 5000,00 eur do 31. 07. 2019. 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej Danížek, 

 Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 64/2019 

OZ schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v znení: 

Obec Súľov-Hradná v zmysle § 9a., ods.9, písm. c / zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku obce Súľov-Hradná 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Predmet nájmu: 

Nehnuteľnosť - Kancelária-Info na prízemí budovy MOS Súľov (súpisné číslo 65  o výmere 8 

 m2 v k. u. Súľov-Hradná, obec Súľov-Hradná, zapísaný na LV č 1.) a vonkajší priestor pred 

nájomnou miestnosťou pre dva stoly a 8 stoličiek. Zmluva o nájme bude uzatvorená na dobu 

určitú t. j. od podpísania zmluvy o nájme oboma zmluvnými stranami do 31.12.2019. 

Nájomné je určené vo výške 30,00 eur/mesiac. 

Nájomca: Emilia Stupavská  01352 Súľov-Hradná 68.  

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že sa jedná o malú výmeru prenajatých 



priestorov a ekonomická výhodnosť pre obec. 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej Danížek, 

 Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 65/2019 

OZ schvaľuje VZN obce Súľov - Hradná č. 1/2019 o určení výšky a spôsobu úhrady 

príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

Školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania.  

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej Danížek, 

 Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 66/2019 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná a to nasled.: 

- v časti výdavky stredisko 13 Futbalový klub TJ Partizán Súľov – Hradná, ekon. kl. 637027 

odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru z 1300,00 eur na 2000,00 eur. Ako zdroj krytia 

výdavkov schvaľujú použiť prebytok z rozpočtu obce na rok 2019 

- v časti výdavky stredisko 24 INFO, ekon. kl. 637027 odmeny zamestnancov mimo prac. 

pomeru + ekon. kl. 621000 zdravotné poistenie + ekon. kl. 625001 nemoc. poistenie, ekon. kl. 

625002 starob. poistenie +  625003 úrazové poistenie + ekon. kl. 625004 invalidné poistenie 

+ ekon. kl. 625005 poisten. v nezamest. + 625007 poist. do rez. fondu solidarity z 0,00 eur na 

6000,00 eur. Ako zdroj krytia výdavkov schvaľuje použiť prebytok z rozpočtu obce na rok 

2019 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej Danížek, 

 Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

21. Záver 

Zástupca starostu Ing. arch. Andrej Smatana poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 

ukončil. 

                                                                                              Ing. Jaroslav Bušfy  

                                                                                                  starosta obce  

Zapísal: Lenka Kerešová ................................ 

Overovatelia:   Ondrej Danížek ...................... 

                         Rudolf Tvrdý ..........................  



 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


