
 

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej,  

konaného dňa 13. 06. 2019 v KD Hradná 

 

      Prítomní: /viď. prezenčná listina/ 

      Zapisovateľka: Lenka Kerešová  

      Overovatelia zápisnice: Rudolf Tvrdý, Richard Kereš 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3. Schválenie programu zasadnutia  
4. Kontrola uznesení č. 29 - 46/2019 
5. Návrh podmienok organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky 

úhrady nákladov na stravovanie od 1. 9. 2019 
6. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií  
7. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 12. 2018 
8. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2019 
9. Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2018, Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce Súľov – Hradná za rok 2018, Audit k záverečnému účtu 
obce  

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 
11. Žiadosť o prenájom obecných priestorov – prerokovanie 
12. Odkúpenie časti pozemku par. č. KNC 1084/5 obcou Súľov – Hradná  
13. Schválenie poplatkov /prenájom futbalového ihriska, altánok a WC, prenájom 

multifunkčného ihriska s umelou trávou, poplatok za prípojku vody,  poplatok za 
opravu vodovodného potrubia mimo hlavnej rozvodnej siete/ 

14. Návrh na zmenu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 – schválenie  
15. Schválenie výšky hodinovej sadzby pracovníkovi za výber dane za užívanie verejného 

priestranstva  
16. Prerokovanie platu starostu obce Súľov – Hradná  
17. Rôzne  
18. Diskusia 
19. Prijatie uznesení 
20. Záver                                                                                                     

                                     
1.  Otvorenie  

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

občanov a hostí.  

Starosta prečítal návrh programu zasadnutia. Poslanec Peter Búšovský navrhol doplniť ako 

ďalší bod programu žiadosť pána Ing. Daniela Gajdošíka s manželkou, Oľgy Gajdošíkovej 

a Miroslava Búšovského o odkúpenie obecného pozemku parc. č. KNC 363/2, KNC č. 363/2, 

KNC č. 363/4 a KNC č. 363/5 v katastrálnom území Súľov – Hradná. Keďže poslanci nemali 

ďalšie návrhy na doplnenie  programu zasadnutia, starosta dal hlasovať.  

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Starosta overil prítomnosť poslancov, zo siedmich poslancov prítomných päť, skonštatoval, že 

účasť poslancov je nadpolovičná, zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

 



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 Richarda Kereša. Starosta dal 

za uvedené hlasovať. 

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

3. Schválenie programu zasadnutia  

Schválenie programu previedli poslanci v bode č. l.  

 

4. Kontrola uznesení č. 29 – 46/2019 /starosta doplnil na kontrolu uznesenie č. 6 a č. 

18/2019/ 

Uznesenie č. 6/2019 /splnené/ 

OZ poveruje starostu obce a stavebnú komisiu zvolať stretnutie s majiteľmi pozemkov č. 

828/124 za účelom usporiadania pozemkov pod cintorínom a odkúpenia časti pozemku pre 

potrebu výstavby parkoviska pri cintoríne v Hradnej s termínom do 28. 02. 2019. 

Uznesenie č. 18/2019 /splnené - poslanec Peter Búšovský požiadal starostu o doplnenie 

Organizačného poriadku obce Súľov - Hradná a to uvedením konkrétnych mien 

k jednotlivým útvarom obecného úradu/ 

OZ poveruje starostu obce vypracovať v spolupráci s kontrolórkou obce organizačný poriadok 

obecného úradu. Organizačný poriadok predložiť obecnému zastupiteľstvu do 30. 04. 2019. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 29 /2019 /nesplnené/ 

OZ schvaľuje zverejňovanie zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva na internetovej 

stránke obce www.sulov-hradna.sk od 12. 04. 2019. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 30/2019 /starosta navrhol osloviť pána Tomáša Hollého a uzatvoriť zmluvu 

o dielo/ 

OZ poveruje starostu obce vykonať prieskum trhu na určenie predpokladanej sumy zákazky 

na dodanie zhotovenia internetovej stránky do 17. 05. 2019. Ponuky preposlať poslancom OZ 

na email poslanci@sulov-hradna.sk do 20. 05. 2019. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0       

Uznesenie č. 31/2019 /nesplnené/ starosta predložil poslancom návrh dodatku č. 2 

k zmluve č. 1926 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov so spoločnosťou T+T, a. s., porovnal ceny 

manipulácie na skládke do 30. 06. 2019 0,51 eur a od 01. 07. 2019 0,88 eur, uvedené 

zvýšenie poplatku bolo dôvodom nepodpísania dodatku č. 2 
OZ poveruje starostu obce uzatvoriť dodatok o úprave zmluvy s firmou T+T, a. s., Andreja 

Kmeťa 18, 010 01  Žilina na vývoz komunálneho odpadu. Z aktuálnej platnej zmluvy zrušiť 

prenájom zberných nádob platný od 01. 05. 2019, dodatok uzatvoriť do 30. 04. 2019. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 32/2019 /splnené/ 
OZ schvaľuje nákup použitých zberných nádob na komunálny odpad od firmy T+T, a. s., 

Andreja Kmeťa 18, 010 01  Žilina na základe ponuky zo dňa 01. 03. 2019 vo výške 3236,65 

eur s DPH do 30. 4. 2019. Zároveň schvaľujú úpravu rozpočtu v časti bežné výdavky, 

stredisko 25 Tuhý komunálny odpad, Ekon. kl. 633004 Zberné nádoby a to rozpočtovaných 

0,00 eur navýšiť o 3236,65 eur, t. j upravený po zmene 3236,65 eur. Ako zdroj krytia 

výdavkov schvaľujú použiť prebytok z rozpočtu obce na rok 2019.  

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 33/2019 /splnené/ 

OZ poveruje starostu obce zabezpečiť odstránenie neoprávnene umiestnených vysielacích 

http://www.sulov-hradna.sk/
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antén internetu na streche budovy školy na náklady obce. Zároveň doručiť vyúčtovaciu 

faktúru firme Nelson s.r.o. za vzniknuté náklady na odstránenie antén. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 34/2019 /splnené/ 

OZ poveruje starostu obce vykonať prieskum trhu na určenie predpokladanej sumy na 

dodanie automatu na výber dane za užívanie verejného priestranstva do 30.04.2019. Ponuky 

preposlať poslancom OZ na email poslanci@sulov-hradna.sk do 03. 05. 2019. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 35/2019 /čiastočne splnené, doplniť informačné značky + šípky/ 

OZ poveruje starostu obce zabezpečiť prenájom mobilného WC na obdobie 01. 05. 2019-

18.11.2019. Prenosné WC umiestniť v blízkosti multifunkčného ihriska . Zároveň zabezpečiť 

označenie informačnými značkami miesto umiestnenia WC. Zároveň schvaľujú úpravu 

rozpočtu v časti bežné výdavky, stredisko 24 – INFO, Ekon. kl. 636002 Prenájom prevádz. 

zariadení a to z rozpočtovaných 504,00 eur navýšiť o 504,00 eur, t. j upravený po zmene 

1008,00 eur. Ako zdroj krytia výdavkov schvaľujú použiť prebytok z rozpočtu obce na rok 

2019.  

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 36/2019 /prebieha, poslanec Ondrej Danížek navrhol doplniť nádobu na 

odpad na futbalové ihrisko TJ Partizán Súľov – Hradná/ 

OZ poveruje stavebnú komisiu navrhnúť miesta pre umiestnenie zberných nádob na 

komunálny odpad a separovaný odpad, zároveň navrhnúť miesta pre umiestnenie košov na 

psie exkrementy do 31.06.2019. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 37/2019 /prebieha/ 

OZ poveruje stavebnú komisiu pripraviť pasportizáciu miestnych komunikácií s posúdením 

aktuálneho stavu a majetkových pomerov v celej obci Súľov-Hradná do 30.09.2019 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 38/2019 /nesplnené/ 

OZ poveruje starostu obce vykonať prieskum trhu na určenie predpokladanej ceny na dodanie 

veľkokapacitných zemných nádob na zber komunálneho a separovaného odpadu s možnosťou 

využívania mobilnej aplikácie na sledovanie plnenia do 17.5.2019. Ponuky preposlať 

poslancom OZ na email poslanci@sulov-hradna.sk do 20. 05. 2019. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 39/2019 /splnené/ 

OZ poveruje finančnú komisiu predložiť návrh na postup pri odpredaji obecného autobusu do 

31. 05. 2019. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 40/2019 /nesplnené/ 

OZ poveruje starostu obce vykonať prieskum trhu na určenie predpokladanej ceny na dodanie 

5ks lavíc do domu smútku v Súľove do 20. 05. 2019. Ponuky preposlať poslancom OZ na 

emial poslanci@sulov-hradna.sk do 20. 05. 2019.  

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 41/2019 /prebieha/ 

OZ schvaľuje vybudovanie záchytného zberača povrchovej vody na obecnej komunikácií v 

časti Hradná - otoč. Zároveň schvaľujú úpravu rozpočtu v časti bežné výdavky, stredisko 07 – 

Miestne komunikácie, Ekon. kl. 635006 Oprav, údržba miestnych komunikácií 

a to rozpočtovaných 5000,00 eur navýšiť o 3000,00 eur, t. j upravený po zmene 8000,00 eur. 

Ako zdroj krytia výdavkov schvaľujú použiť prebytok z rozpočtu obce na rok 2019.  

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 42/2019 /prebieha/ 

OZ schvaľuje vybudovanie detského ihriska pred budovou požiarnej zbrojnice v Hradnej. 

Zároveň schvaľuje úpravu rozpočtu v časti kapitálové výdavky, stredisko 10 – Verejné 

priestranstvá, Ekon. kl. 717001 Vybudovanie detského ihriska Hradná a to rozpočtovaných 

0,00 eur navýšiť o 2000,00 eur, t. j. upravený po zmene 2000,00 eur. Ako zdroj krytia 

výdavkov schvaľujú použiť prebytok z rozpočtu obce na rok 2019.  

Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana informoval prítomných o snahe vybudovania detského 

ihriska v Hradnej,  ako DPO Hradná sa zapojili do súťaže o peňažný dar v rámci projektu 

„Gesto pre mesto“, ktorú vyhlásila banka Raiffeisen, boli úspešní a získali finančné 

prostriedky vo výške 1000,00 eur, ktorú chcú použiť na financovanie vybudovania tohto 

detského ihriska. Hodnota 3000,00 eur sa použije na zakúpenie detských preliezok a lavičiek, 

do budúcna bude treba zabezpečiť spevnenie povrchu na vybudovanom detskom ihrisku.  

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 43/2019 /splnené/ 

OZ schvaľuje odmenu pre zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo 

výške 50,00 eur/jedno zasadnutie.  

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 1 

Uznesenie 44/2019 /splnené/ 

OZ určuje od 01.05.2019 Ing. Jaroslavovi Bušfymu, starostovi obce Súľov-Hradná, podľa § 3 

ods.1 a § 4 ods. 2 zákona NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu 

navýšený o 16,67 % /viď dôvodová správa/ príloha č. 1 tohto uznesenia, príloha č. 7 

zápisnice/ 

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 1 

Uznesenie č. 45/2019 /splnené/ 

OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 5/2011. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 46/2019 /splnené/ 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Súľov – Hradná  pre rok 2019 /viď návrh zmien 

rozpočtu – rok 2019/ príloha č. 1 tohto uznesenia / 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

5. Návrh podmienok organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky 

úhrady nákladov na stravovanie od 1. 9. 2019 

RNDr. Ján Mekiňa, riaditeľ ZŠ s MŠ Súľov – Hradná informoval poslancov o tom, že 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania upravuje VZN 

obce Súľov – Hradná č. 01/2012 z 23. 03. 2012. Poukázal na potrebu upravenia doterajšieho 

VZN č. 01/2012 z dôvodu rastu cien za potraviny a zvyšujúcich sa nákladov na réžiu. 

Predložil poslancom návrh tabuľky zobrazujúcej podmienky organizácie režimu stravovania 

v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie, ktoré by mali platiť od 

01. 09. 2019. Vysvetlil potrebu schválenia výšky poplatkov pre vystavenie zápisných lístkov 

pre zákonných zástupcov detí ZŠ s MŠ Súľov – Hradná do 30. 06. 2019. Neskôr by bolo 

vypracované VZN obce, kde budú zapracované uvedené podmienky a zároveň budú splnené 

všetky zákonom dané postupy pri prijímaní VZN obcou. Poslanec Peter Búšovský zvažoval 

možnosť poskytnutia dotácii z rozpočtu obcí Súľov – Hradná a Jablonové pre deti v MŠ vo 

veku 3-5 rokov, keďže výška úhrady zákonného zástupcu takéhoto dieťaťa nie je ponížená 

o dotáciu na stravu z ÚPSVR. Riaditeľ školy poukázal na možnosť riešenia uvedeného návrhu 

počas 15 – dňovej lehoty zverejneného návrhu daného VZN.  

Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať.  

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 



 

6. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií  

SPRÁVA STAROST OBCE 

Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy predniesol správu o svojej činnosti za obdobie od 

posledného zasadnutia OZ. 

- informoval o dočasnom nedostatku pitnej vody v minulom mesiaci, s vodárom hľadali 

dôvody zmiznutia vody z obecného rezerváru, nenašli žiadne väčšie poruchy, ktoré by 

zapríčinili tak značný úbytok pitnej vody, spolu s poslancami vykonali obhliadku obecného 

vodovodu, kde poslanci navrhli viacero riešení na odstránenie doterajších problémov 

- zúčastnil sa zasadnutia snemu ZMOS, kde sa volil nový predseda ZMOS, ktorým sa stal pán 

Branislav Tréger  

- informoval poslancov o tom, že Mesto Bytča nám dňa 27. 05. 2019 doručilo oznámenie 

o ukončení vývozu BIO odpadu k 30. 06. 2019. Zároveň nám zaslalo ponuku s možnosťou 

vývozu 2x za mesiac, suma za službu 720,00 eur / t. j. mesačne 1440,00 eur/ počas siedmich 

mesiacoch v roku a to apríl – október. Podmienkou je spoločné pokračovanie obcí Súľov – 

Hradná, Petrovice, Kolárovice a Hlboké nad Váhom vo využívaní tejto služby. Taktiež 

ponúkajú vývoz formou veľkokapacitných kontajnerov, kde suma za vývoz je 120,00 eur.  

Starosta predložil cenovú ponuku na odvoz a zhodnotenie BIO odpadu spoločnosti T+T, a. s., 

zo zberných nádob 120 l vo vlastníctve obce, od rodinných domov odvoz 0,82 eur/l nádoba + 

zhodnotenie v Kompostárni Dolný Hričov 45,00 eur/tona a z veľkokapacitných kontajnerov 6 

m3 = nájom kontajnera 0,93 eur/deň + odvoz 75,00 eur + zhodnotenie v Kompostárni  Dolný 

Hričov 45,00 eur/tona. Poslanci usúdili potrebu riešenia daného problému, starosta 

skonštatoval, že sa musia k danej problematike stretnúť a doriešiť ju 

- starosta informoval o tom, že vodár vykonáva meranie prameňa na mieste, kde sa plánuje 

jeho záchyt, bude potrebné zaslať na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline 

žiadosť o rozbor danej vody, predpokladaná cena za podrobný rozbor je 600,00 eur 

- poukázal na potrebu ohradenia miest, kde sú zachytené pramene, pôvodné oplotenie bolo 

zničené lesnou zverou 

- informoval poslancov o problémoch z narušenia meliorácii občanov v zástavbovej časti, 

vývod z meliorácie bol zahrnutý zeminou, čo mohlo mať za následok podmočenie cesty a jej 

následné utrhnutie, podarilo sa spomínaný vývod nájsť a vyčistiť 

- informoval o zmiznutí značky s nápisom Súľov – Hradná a odpadkového koša na 

parkovisku v Čiernom potoku 

- informoval o opätovnej žiadosti pani Mgr. Jany Kačincovaej o doplnenie lámp verejného 

osvetlenie na hlavnej ceste smerom k družstvu, starosta navrhol osloviť pána Petra 

Pradeniaka, aby nám predložil cenovú ponuku na dobudovanie osvetlenia v danej časti, 

poslanec Peter Búšovský upozornil na plánovanie rozšírenia vodovodnej siete v danej 

lokalite, kde by sa použili výkopy nie len na vodovodné potrubia, ale aj pre káble na verejné 

osvetlenie, poslanec Radovan Bušovský poukázal na potrebu vypracovania zástavbovej štúdie 

danej lokality, starosta poveril členov stavebnej komisie vypracovaním krátkej správy o tom, 

ako je časovo a finančne náročné vypracovať takúto štúdiu a čo je potrebné k jej 

vypracovaniu 

- informoval o kúpe nového zariadenia na ozvučenie prejavov pri rôznych akciách, cena 

294,00 eur 

- starosta požiadal poslanca Radovana Bušovského o spoločné doriešenie dohody 

o poskytovaní služieb v oblasti IT pre obec Súľov – Hradná, poslanec Radovan Bušovský 

vysvetlil, že mal dohodnuté stretie s pánom Marekom Ostrochovským, však pre ich časovú 

zaneprázdnenosť k stretnutiu nedošlo, poverili poslanca Radovana Bušovského, aby požiadal 

pána Mareka Ostrochovského o vyjadrenie sa k poskytovaniu služieb v oblasti IT do určitého 

termínu, v prípade, že sa vyjadrí negatívne, poslanci navrhli osloviť niekoho iného, starosta 



oznámil poslancom, že pošle objednávku pánovi Michalovi Holému na zhotovenie novej 

webovej stránky obce, prípadné zverejňovanie dokumentov by si robili pracovníčky OcÚ 

sami, poslanec Radovan Bušovský upozornil, že nie je to také jednoduché 

- informoval poslancov o možnosti merania spotreby vody prostredníctvom monitorovacieho 

zariadenia 

- starosta informoval poslancov o odpise stavu vodomerov, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. 

a 21. 06. v časti Súľov a 24. 06. v časti Hradná z dôvodu, že poslanci vyjadrili požiadavku byť 

prítomní pri danom odpise, zároveň by zistili reálny stav smetných nádob v obci /TKO, BIO/ 

z tohto dôvodu požiadali starostu o zabezpečenie potrebných podkladov a to podklady 

o odpisoch vodomerov, ak je to možné tak za posledné tri roky a zoznam súpisných čísel na 

odkontrolovanie stavu popolníc v obci a to najneskôr do utorka  

FINANČNÁ KOMISIA  /správu predniesol predseda komisie Peter Búšovský/  

Finančná komisia zasadala 2-krát.  

Prvé zasadnutie bolo s prevádzkovateľmi reštauračných a ubytovacích zariadení. Prítomný 

bol zástupca združenia Horné Považie, ktorý predstavil Oblastné združenie cestovného ruchu 

Horné Považie, informoval o výhodách členov združenia a o ich aktivitách. Prevádzkovatelia 

zhodnotili skúsenosti s turistami počas prevádzkovania reštauračných a ubytovacích služieb, 

postrehy, nápady a pripomienky od nich, napr. zlý stav niektorých častí tur. chodníkov, 

nedostatočná informovanosť turistov, chýbajúce WC v centre obce, nastavenie pravidiel 

parkovania, neporiadok v obci, nedostatočné označenie cyklotrás a chýbajúce malé prevádzky 

ako cukráreň, zmrzlina a pod. Starosta na stretnutí informoval prítomných o spolupráci obce 

s poskytovateľmi uvedených služieb, predseda FK informoval prítomných o výbere dane za 

ubytovanie za roky 2014 – 2018, predniesol niekoľko návrhov na možnosť využitia uvedenej 

dane na požitie prezentácie prevádzkovateľa, poslanec Radovan Bušovský informoval 

o rozpracovanom projekte na vybudovanie aplikácie pre turistov, informoval o spolupráci 

s CHKO Strážovské vrchy, Juraj Maslík informoval o založení združenia Združenie 

cestovného ruchu Súľovských skál. Poslanec Peter Búšovský skonštatoval, že aj napriek 

snahe zo strany obce o bližšiu spoluprácu s prevádzkovateľmi, nedošlo zo strany 

prevádzkovateľov k žiadnej odozve.  

Druhé zasadnutie členov finančnej komisie /viď príloha č. 1 zápisnica zo stretnutia/ 

Poslanec Radovan Bušovský sa vyjadril k bodu č. 2 programu zasadnutia FK, kde zhodnotil 

poskytované služby od DEUS DCOM na základe Zmluvy o pripojenie k Informačnému 

systému Dátového centra obcí a miest,  program DCOM neposkytuje také možnosti, ako sa 

očakávalo, nefunguje centrálne prepojenie s ostatnými programami, poskytuje duplicitné 

služby, ktoré sa dajú vykonať v účtovnom programe URBIS, navrhuje previesť existujúce 

registre z DCOM do pôvodného programu URBIS a ukončiť spoluprácu s poskytovateľom 

služby  DEUS DCOM. 

Poslanci požiadali Radovana Bušovského o zabezpečenie pomoci pre obec v prípade, že by sa 

rozhodla ukončiť spoluprácu s prevádzkovateľom IS DCOM.  

Poslanci požiadali starostu o informáciu, aký má prínos členstvo obce v jednotlivých 

združeniach: členstvo v ZMOS – prístup k dôležitým informáciám pre mestá a obce, 

poskytujú výklady k zákonom, účasť v rade ZMOS je podmienená účasťou v združení Horné 

Považie, Združenie Bytčianska kotlina je združenie starostov obcí na Bytčiansku – spoločne 

riešia problematiku Bytčianskeho regiónu, Združenie región Beskydy - účasť v tomto 

združení umožňuje lepšie čerpanie eurofondov v cezhraničnej spolupráci s Poľskom 

a Českom, účasť v združení Človek človeku je prínos hlavne pre matričné úrady, ktorým 

zabezpečujú materiál pre výkon obradov,  RVC Martin je regionálne vzdelávacie centrum pre 

samosprávy, tým, že obec zaplatí členský ročný poplatok, združenie poskytuje obci bezplatné 

školenia, cenovo zvýhodnené školenia a školiaci materiál.   

RNDr. Ján Mekiňa riaditeľ ZŠ s MŠ Súľov - Hradná sa vyjadril k bodu č. 4 programu 



zasadnutia FK: 

- použitý dátum vystavenia inventarizačného zápisu považuje za správny, pretože je to reálny 

dátum vystavenia zápisu, súpisy majetku boli zostavené k poslednému dňu príslušného roka, 

za ktorý sa inventarizácia vykonávala  

- žiadne inventarizačné rozdiely pri výkone inventarizácie neboli zistené z dôvodu 

nevyradzovania žiadneho majetku ZŠ s MŠ, keďže v tomto období bolo prioritou školy 

zabezpečiť obsadenie pozície účtovníka školy z dôvodu doúčtovania účtovného obdobia 

a vykonania účtovnej závierky príslušného roka 

- chýbajúce materiály k inventarizačným zápisom mali členovia komisie k dispozícii na 

obecnom úrade v Súľove – Hradnej. 

RNDr. Ján Mekiňa riaditeľ ZŠ s MŠ Súľov - Hradná sa vyjadril k bodu č. 5 programu 

zasadnutia FK: 

- zmluva medzi Obcou Súľov – Hradná a ZŠ s MŠ nie je uzatvorená, ZŠ s MŠ je zriadená 

Obcou S-H na základe zriaďovacej listiny, ktorú vystavil príslušný okresný úrad, akákoľvek 

ďalšia zmena sa rieši dodatkom k zriaďovacej listine, pozíciu zriaďovateľa ZŠ s MŠ Súľov – 

Hradná a elokovaným pracoviskom v Jablonovom rieši dodatok č. 3 zriaďovacej listiny, čiže 

zriaďovateľom tejto školy je Obec Súľov – Hradná, následne na to uzatvorili Obec Súľov – 

Hradná a Obec Jablonové zmluvu o vzájomnej spolupráci, kde sa riešia hlavne finančné 

otázky školy 

- veľmi nízka hodnota majetku uvedená v inventarizačnom zápise na stredisku MŠ Súľov – 

Hradná z dôvodu nevykonania delimitácie nadobudnutého majetku na ZŠ s MŠ Súľov – 

Hradná, pretože stále prebieha monitorovacie obdobie projektu Rekonštrukcia MŠ Súľov 

Poslanec Peter Búšovský požiadal o zabezpečenie vykonania finančnej kontroly na mieste 

v ZŠ s MŠ Súľov – Hradná a to inventarizácie majetku v roku 2017 a 2018 do konca októbra 

tohto roka 

Predseda FK Peter Bušovský prečítal návrh FK na prijatie nasledovného uznesenia:  

Finančná komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie podľa zákona č. 

357/2015 Z. z. (o finančnej kontrole) § 9 od. 3 vykonať finančnú kontrolu na mieste v ZŠ s 

MŠ Súľov-Hradná v súlade s ustanovením zákona nasledovne: Finančnú kontrolu na mieste 

vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci orgánu verejnej správy na základe písomného poverenia 

vydaného štatutárnym orgánom orgánu verejnej správy alebo ním písomne splnomocneným 

vedúcim zamestnancom. Ak je orgánom verejnej správy obec a nemôže zabezpečiť vykonanie 

finančnej kontroly na mieste dvomi svojimi zamestnancami, môže finančnú kontrolu na 

mieste vykonávať starosta a aspoň jedna fyzická osoba, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo 

uznesením. 

Poslanec Radovan Búšovský sa informoval, čo presne sa má uvedenou kontrolou kontrolovať, 

poslanec Peter Bušovský vysvetlil, že touto kontrolou sa budú kontrolovať všetky dokumenty, 

z ktorých sa vychádzalo pri vystavení inventarizačného zápisu pri inventarizácii majetku ZŠ 

s MŠ v Súľove – Hradnej. Riaditeľ školy povedal, že uvedené materiály sú k dispozícii. 

Poslanec Peter Bušovský upozornil, že majetok školy taktiež nie je označený inventárnymi 

číslami, čo robí problém pri fyzickej inventarizácii. Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana sa 

spýtal, či členovia FK požadujú vykonanie inventúry na mieste v ZŠ s MŠ poslancami, 

prípadne niekým, koho určia poslanci, Peter Bušovský odpovedal, že skôr ide 

o skontrolovanie už vykonanej inventúry, čiže ide o dokladovú inventúru, o kontrolu odpisov, 

vyraďovacích protokolov. Kontrolórka obce Bc. Jozefína Šípková vysvetlila v čom spočíva 

finančná kontrola na mieste a to, že štatutár obce určí min. dvoch zamestnancov obce, ktorých 

poverí vykonať finančnú kontrolu na mieste, štatutár taktiež vykoná poverenie, čo sa má 

kontrolovať, upravuje to zákon č. 357/2015 Z. z.. Členovia vypracujú správu z finančnej 

kontroly na mieste, ktorú predložia starostovi a poslancom OZ. Riaditeľ školy sa spýtal, že ak 

tomu správne rozumie, tak požadujú sa zoznamy majetku, odpisy, ktoré eviduje účtovníčka, 



vyraďovacie protokoly, ktoré majú k dispozícii. Poslanec Peter Bušovský potvrdil, že v tom 

spočíva administratívna kontrola. Starosta obce vyzval poslancov, aby navrhli osoby, ktoré 

uvedenú kontrolu vykonajú. Poslanec Peter Bušovský navrhol poveriť členov FK vykonať 

finančnú kontrolu inventarizácie majetku ZŠ s MŠ Súľov – Hradná za rok 2017 a 2018, nevidí 

v tom problém, keďže členmi FK sú traja poslanci. Vysvetlil, že výsledkom kontroly bude 

správa, kde sa uvedú nedostatky v prípade že sa zistia,  navrhnú sa riešenia na ich odstránenie. 

Poslanec Peter Bušovský opätovne navrhol poveriť členov FK vykonať finančnú kontrolu 

inventarizácie majetku ZŠ s MŠ a to do konca roka 2019. Kontrolórka obce pripomenula, že 

koncom roka 2019 sa bude robiť ďalšia inventúra za príslušný rok. Poslanec Peter Bušovský 

navrhol riadne skontrolovať rok 2017 a rok 2018 do konca roku 2019, odstrániť nedostatky 

zistené kontrolou a následne na to urobiť inventúru za rok 2019 v prvej polovici roka 2020. 

Navrhol vykonať finančnú kontrolu do konca novembra 2019. Starosta s poslancami sa 

dohodli, že starosta obce poverí členov FK vykonaním finančnej kontroly inventarizácie 

majetku ZŠ s MŠ za rok 2017 a 2018. Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal 

hlasovať.  

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Kontrolórka obce Súľov – Hradná sa vyjadrila k bodu č. 2 programu zasadnutia FK a to, že 

ona ako kontrolór vyhotovuje podľa zákona č. 369/1990 stanovisko k návrhu záverečného 

účtu obce, k návrhu rozpočtu a k možnosti čerpania úveru obcou. Poslanci OZ môžu poveriť 

kontrolórku kontrolou danej veci, tým, že jej doplnia uvedenú kontrolu do plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2019. Ak majú oni ako poslanci podozrenie o pochybení štatutára 

v danej veci, treba to dať posúdiť príslušným orgánom, čo sú nezávislé súdy, aby oni rozhodli, 

či starosta konal v rámci svojich kompetencií. Čo sa týka plnenia rozpočtu, ja ako kontrolór 

som pochybenie nenašla, pretože starosta na základe platných Zásad hospodárenia s FP mal 

oprávnenie vykonať rozpočtové opatrenie, na základe ktorého vykonal dané úhrady. 

KULTÚRNO – ŠPORTOVÁ KOMISIA  /správu predniesol predseda komisie Ing. Ľubomír 

Baláž/ 

Členovia kultúrno – športovej komisie nezasadali, on osobne sa zúčastnil stretnutia 

s prevádzkovateľmi reštauračných a ubytovacích zariadení, zúčastnil sa školenia k činnosti 

rade školy, čo bolo pre neho veľkým prínosom, zúčastnil sa zasadnutia rady školy, kde si 

dohodli kritéria pre výber kandidáta na riaditeľa ZŠ s MŠ Súľov – Hradná. Starosta obce 

poďakoval členom komisie za pomoc pri regionálnej súťažnej prehliadke Hudci, milí hudci, 

ktorá sa konala v obci Súľov – Hradná  

STAVEBNÁ KOMISIA   

Členovia stavebnej komisie nezasadali.  

 

7. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 12. 2018 

Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky k plneniu rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 12. 

2018, starosta dal hlasovať.  

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

8. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2019 

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky k plneniu rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 

2019, starosta dal hlasovať.  

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

9. Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2018, Stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce Súľov – Hradná za rok 2018, Audit k záverečnému účtu obce  



Kontrolórka obce Bc. Jozefína Šípková predložila poslancom stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu Záverečného účtu Obce Súľov – Hradná za rok 2018, v ktorom skonštatovala, že 

návrh ZÚO bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z., zároveň zohľadňuje 

ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. a zákon č. 597/2003 Z. z.. Navrhuje skutočnú tvorbu 

rezervného fondu za rok 2018 vo výške 14932,14 eur. Odporúča obecnému zastupiteľstvu 

uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Súľov – Hradná za rok 2018 

s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.  

Informovala poslancov o overení účtovnej závierky za rok 2018 audítorom, kde audítor 

konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce 

k 31. 12. 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na základe overenia 

dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR 

pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov audítor konštatuje, že obec Súľov – 

Hradná konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

Vzhľadom na to, že poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu Záverečného účtu obce 

Súľov – Hradná za rok 2018 a obec Súľov – Hradná neprijala žiadne pripomienky od 

verejnosti v lehote 15 dní od zverejnenie daného návrhu, starosta dal hlasovať.  

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 1 

  

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 

Vzhľadom na to, že poslanci nemali žiadny návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórku obce na II. polrok 2019, starosta dal hlasovať.  

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

11. Žiadosť o prenájom obecných priestorov – prerokovanie 

Starosta oboznámil prítomných o zámere obce prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu 

osobitného zreteľa pani Emílie Stupavkej pre účely predávania zmrzliny. Predmetom nájmu je 

kancelária info na prízemí budovy MOS Súľov, sup. č. 65 o výmere 8 m2 v k. u. Súľov – 

Hradná a vonkajší priestor pred nájomnou miestnosťou pre dva stoly a osem stoličiek. 

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

priestorov a ekonomická výhodnosť obce.  

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať.  

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

12. Odkúpenie časti pozemku par. č. KNC 1084/5 obcou Súľov – Hradná 

Starosta oboznámil prítomných o zámere odkúpenia 2 častí parcely KNC č. 1084/5 o výmere 

700 m2 za účelom vybudovania odstavnej plochy pri cintoríne v Hradnej a 1800 m2 za 

účelom rozšírenia kapacity cintorína v Hradnej. Presná výmera odkupovanej časti parcely sa 

určí po vypracovaní GP, ktorý dá vypracovať majiteľ pozemku. Cena je stanovená dohodou 

a to 4,00 eur/m2.  

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať. 

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 1, Zdržal sa: 0  

 

13. Predaj nehnuteľného majetku obce Súľov – Hradná a to: pozemky parc. č. KNC 

363/2, KNC 363/3, KNC 363/4 a KNC 363/5 v katastrálnom území Súľov – Hradná 



Starosta oboznámi prítomných o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Súľov – Hradná 

a to pozemky parel. č. KNC 363/2, KNC 363/3, KNC 363/4 a KNC 363/5 v katastrálnom 

území Súľov – Hradná s podmienkou ťarchy s právom prechodu pre parcely KNC č. 364/1. 

Uvedené parcely vzniknú GP č. 35/2018 vypracovaným Ing. Matúšom Smatanom z parcely č. 

KNE 250/1 zapísanej na LV č. 1 na katastrálnom odbore okresného úradu Bytča. Dôvodom 

prípadu hodného osobitného zreteľa je, 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 na nevyužiteľnosť 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: M. Bušovský, D. Gajdošík a B. Gajdošíková, O. Gajdošíková 

a Ing. I. Frištik. Kúpna cena je stanovená na cenu 6,00 eur/m2.  

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

14. Schválenie poplatkov /prenájom futbalového ihriska, altánok a WC, prenájom 

multifunkčného ihriska s umelou trávou, poplatok za prípojku vody,  poplatok za 

opravu vodovodného potrubia mimo hlavnej rozvodnej siete/ 

Poslanci navrhli nasledovné miestne poplatky s účinnosťou od 14. 06. 2019: 

- prenájom vonkajší prístrešok, WC + výčap + ihrisko (hracia plocha) na rodinné a firemné 

akcie, organizovanie podujatí: 

50,00 eur/deň - občan obce Súľov - Hradná, akcia do 20 ľudí 

100,00 eur/deň - občan obce Súľov - Hradná, akcia nad 20 ľudí 

70,00 eur/deň - fyzická osoba- nepodnikateľ, akcia do 20 ľudí 

120,00 eur/deň - fyzická osoba - nepodnikateľ, akcia nad 20 ľudí 

120,00 eur/deň - právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ, akcia do 30 ľudí 

200,00 eur/deň - právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ, akcia nad 30 ľudí 

Cena obsahuje prenájom, energie, spotreba vody. 

Cena neobsahuje upratovanie po akcií. 

Zálohu v plnej výške prenájmu + zálohu vo výške 50,00 eur (záloha za vybavenie prenajatého 

priestoru + upratovanie) je potrebné uhradiť najneskôr 7 dní pred organizovaním akcie. 

Záloha vo výške 50,00 eur bude vrátená po odovzdaní uprataných a nepoškodených 

prenajatých priestorov. V prípade spôsobenia škody na majetku nad 30,00 eur, bude ju 

nájomca povinný odstrániť do 5 dní. 

Možnosť objednania si upratovania, cena dohodou podľa veľkosti akcie.  

Organizácie zriadené obcou Súľov - Hradná, klub dôchodcov, spevácka skupina Súľovčanka, 

Občianske združenie pod Skalami a Červený kríž Hradná sú oslobodené od poplatku v 

prípade využitia priestorov pre svoje potreby. Výnimka sa nevzťahuje pri organizovaní akcií 

za účelom získania finančných prostriedkov. O ďalších výnimkách rozhoduje výbor TJ 

Partizán Súľov-Hradná . 

- prenájom multifunkčného ihriska: 5,00 eur/hod. bez využitia osvetlenia 

                                                          8,00 eur/hod s využitím osvetlenia 

- poplatok za pripojenie k obecnému vodovodu: 50,00eur + práca 10,00 eur/hod. + náklady za 

použitý material 

- poplatok za opravu vodovodného potrubia mimo hlavnej rozvodnej siete: práca 10,00 

eur/hod. + náklady za použitý materiál  

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 



15. Návrh na zmenu rozpočtu obce Súľov–Hradná na rok 2019–schválenie /príloha č. 2/ 

Poslanec Ondrej Danížek sa informoval o postup pri schvaľovaní úpravy rozpočtu, konkrétne 

sa pýtal na dodržanie časového súladu, pýtal sa, či je správne, že najskôr obec zamestná 

človeka a potom žiada o navýšenie finančných prostriedkov, starosta vysvetlil, že na uvedenej 

rozpočtovej položke boli narozpočtované finančné prostriedky na mzdové náklady, v tomto 

prípade ide len o doplnenie financií na vykrytie celého obdobia trvania pracovného pomeru. 

Zároveň poukázal na potrebu informovania poslancov o pracovných náplniach jednotlivých 

zamestnancov obce.  

Poslanci sa pýtali na dôvod úpravy rozpočtu v nasled. položkách: 

635006 údržba miestnych komunikácií + 1500,00 eur /asfaltovanie časti MK pred rodinným 

domom Ing. Ľubomíra Baláža a pred rodinným domom Miroslava Durca/ 

633006 všeobecný materiál MK + 800,00 eur /dopravné značky, rúra na dopojenie rúry na 

odvedenie vody od pána Adamíka, plastová šachta, žľab / 

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 1, Zdržal sa: 0 

Starosta informoval poslancov, že vzhľadom na to, že obci Súľov – Hradná bolo doručené 

rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu „Zvýšenie 

energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná“, obec ako prijímateľ dotácie je 

povinný zabezpečiť 5 % - nú spoluúčasť, čo predstavuje 21200,00 eur.  

Starosta navrhol použitie FP z RF vo výške 21200,00 eur na zabezpečenie spolufinancovania 

k projektu „ Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná“. 

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

16. Schválenie výšky hodinovej sadzby pracovníkovi za výber dane za užívanie 

verejného priestranstva  

Poslanec Peter Búšovský informoval prítomných o možnosti zamestnania študentov na 

dohodu pre účely vyberania dane za užívanie verejného priestranstva od 1. 7. 2019. 

Informoval o výške príplatku za víkend, čo je príplatok za sobota cca 1,50 eur/hod. a príplatok 

za nedeľu cca 2,90 eur/hod. Navrhol vyberať daň za užívanie verejného priestranstva celý 

týždeň aspoň počas letných prázdnin. Poslanci poverili starostu zabezpečiť vyhlásenie 

oznamu ohľadne výberového konania na pozíciu pracovníka na výber dane za užívanie 

verejného priestranstva v MR, výška sadzby 3,00 eur/hod., + víkendový príplatok + 

motivačný príplatok 0,20 eur/auto. Zároveň poverili starostu obce zabezpečiť tričká a šiltovky 

v reflexných farbách pre pracovníkov vyberajúcich uvedenú daň.  

Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

17. Prerokovanie platu starostu obce Súľov – Hradná  

Zástupca starostu obce Ing. arch. Andrej Smatana pripomenul prijaté uznesenie č. 35/2018, 

v ktorom poslanci OZ určili od 01.12.2018 Ing. Jaroslavovi Bušfymu, starostovi obce Súľov-

Hradná, podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný 

plat starostu navýšený o 23,88% s účinnosťou novelizácie zákona od 1. decembra 2018. 

Výška mesačného platu starostu obce Súľov-Hradná je 2163,-€ /viď dôvodová správa/ príloha 

č.2 tohto uznesenia.  

Zároveň pripomenul, že sa zaviazali prehodnocovať plat starostu pravidelne v šiestom a 

dvanástom mesiaci kalendárneho roka počas celého volebného obdobia. Aktuálna suma platu 

v prehodnocovanom mesiaci sa môže navýšiť maximálne o 5 %, ale môže sa aj ponížiť. Plat 

starostu obce Súľov – Hradná sa bude navyšovať iba za predpokladu dodržiavania a plnenia 



úloh určených obecným zastupiteľstvom v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 tohto uznesenia. 

Vysvetlil, že dôvodom prijatia tohto uznesenia bolo motivovať starostu obce k dobrej 

vzájomnej spolupráci, k lepším pracovným výkonom, čo však nebolo pochopené zo strany 

starostu, pôsobilo to na neho skôr demotivačne. Z dôvodu návrhu starostu na zlepšenie 

vzájomnej spolupráce a komunikácie s poslancami obecného zastupiteľstva sa poslanci 

rozhodli  navýšiť jeho základný mesačný plat o 30 %. Zároveň však pripomenul, že ako náhle 

dôjde zo strany starostu obce k závažnému porušeniu ich vzájomnej dohody, takto navýšený 

plat znížia na minimálnu hodnotu. Z dôvodu schválenia takto upraveného platu starostu obce, 

Ing. arch. Andrej Smatana navrhol zrušiť uznesenie č. 35/2018.  

Poslanec Peter Bušovský zhodnotil ich doterajšiu spoluprácu, kde na úvod pochválil starostu 

a členov DPO Súľov a Hradná za dobrú prácu pri vybudovaní hasičskej zbrojnice v Súľove 

a pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice Hradná, v určitej miere zhodnotil pozitívne aj 

vybudovanie parkoviska pri ZŠ, žiaľ tých negatívnych veci a pochybení v ich spolupráce bolo 

oveľa viac. Jeho dôvodom prijatia starostovej požiadavky o navýšenie platu je, že sa zvýši 

jeho pracovné nasadenie, zlepší sa ich vzájomná spolupráca a komunikácia.  

Poslanec Ondrej Danížek vysvetlil svoje rozhodnutie hlasovať proti prijatiu tohto návrhu 

z dôvodu, že do dnešného dňa nedostal odpovede na viaceré jeho otázky z posledného 

stretnutia.  

Poslanec Peter Bušovský prečítal, čo sa bude považovať za závažné porušenie ich vzájomnej 

dohody: 

- neplnenie uznesení, zatajovanie informácií, neplnenie dohôd s poslancami, 

nespolupracovanie s poslancami, závažné právne porušenia, napr. prekročenie čerpania 

rozpočtu, správanie sa neeticky voči poslancom, zamestnancom OcÚ, občanom z pozície 

starostu obce 

Ako náhle dôjde k niektorému z uvedených porušení, bezodkladne poslanci OZ zvolajú 

zastupiteľstvo  a jeho takto zvýšený plat bude znížený na základ s nulovým navýšením. 

Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať za zrušenie uznesenia č. 

35/2018.  

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 1, Zdržal sa: 0 

Potom dal starosta hlasovať za prijatie uznesenia o navýšenie platu starostu obce o 30 % 

s platnosťou od 1. 7. 2019.  

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 1, Zdržal sa:0 

 

18. Rôzne 

Kontrolórka obce Bc. Jozefína Šípková na základe uznesenia č. 14/2019 / OZ poveruje hlavnú 

kontrolórku obce vypracovaním písomného stanoviska k prijatému uzneseniu č. 11/2014 zo 

16. 06. 2014 a dodatku vytvorenému dňa 16. 06. 2017 k zámennej zmluve s pani Soňou 

Smatanovou /časová platnosť a súlad so zákonom/ do 30. 04. 2019/ predložila poslancom 

správu o výsledku kontroly uznesenia č. 14/2019 /príloha č. 2/. OZ uvedenú správu prijalo na 

vedomie.  

Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana sa spýtal, či už boli odstránené závady vytknuté revíznym 

technikom na detskom ihrisku za MOS Súľov, zároveň navrhol opraviť oplotenie okolo 

ihriska a doplniť penové štvorce na betón pod hojdačky. Zároveň požiadal starostu o zistenie 

informácie, či preliezky, ktoré mali certifikát a opravili sa svojpomocne podliehajú ešte 

certifikácií. Starosta prisľúbil osadiť na ihrisko tabuľku s nápisom, vstup na vlastné riziko.  

Poslanec Ondej Danížek poukázal na to, že zástupcovi starostu bol určený plat, dostal 

služobný telefón, z tohto dôvodu opätovne žiadal starostu o predloženie náplne práce zástupcu 

starostu obce. Požiadal starostu obce o vysvetlenie dôvodu nedostatku pitnej vody v minulom 

mesiaci. Starosta obce odpovedal, že si nevie vysvetliť zmiznutie vody. Poslanec Ondrej 

Danížek si myslí, že dôvodom nedostatku pitnej vody je hromadné napúšťanie bazénov 



v obci. Zároveň požiadal riaditeľa školy o plnenie zmluvných povinností voči obci Jablonové 

a to predkladať plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ poslancom OZ v obci Jablonové. Spýtal sa, kto 

bude odovzdávať a preberať kľúče a priestor futbalového ihriska TJ Partizán Súľov pri 

prenájme, opäť pripomenul potrebu predloženia pracovných náplní jednotlivých 

zamestnancov obce poslancom. Poukázal za neskoré zasielanie niektorých materiálov na 

zasadnutie OZ., požiadal starostu o opravu lavičiek pred katolíckym kostolom v Súľove 

a o kľúče od informačnej tabule, pýtal sa na kompostery zložené za MOS Súľov, ak nie sú vo 

vlastníctve obce, treba ich vrátiť firme, ktorá ich dodala.   

Poslanci požiadali o zabezpečenie nahadzovania záujemcov o INFO SMS do systému Florian. 

19. Diskusia 

Pán Ivan Bušfy opätovne žiadal odpoveď na otázku, či môže osobný automobil stáť na 

hydrante. Požiadal starostu obce o zabezpečenie označenie hydrantu prostredníctvom cedule. 

Pripomenul, že na minulom zasadnutí OZ sa hovorilo o vybudovaní záchytnej šachty na vodu 

na „Otoči“, nič sa však neurobilo, dokonca pribudla skládka štrku. Poslanci odpovedali, že 

o štrku boli informovaní a zloženie štrku povolili. Opätovne žiadal o doriešenie situácie 

s podzemnou vodou pri jeho rodinnom dome.  

Ing. Daniel Gajdošík sa informoval, aký bude ďalší postup ohľadne jeho žiadosti o odkúpenie 

obecného pozemku. Starosta odpovedal, že na najbližšom zasadnutí poslanci OZ schvália 

odpredaj obecného pozemku, ktorý bol predmetom jeho žiadosti. Poslanec Rudolf Tvrdý 

prisľúbil preposlať starostovi obce vzor kúpno – predajnej zmluvy. Ing. Daniel Gajdošík 

požiadal o povolenie zo strany obce vložiť do obecného kanála rúru na zber vody. Poslanci 

nemali žiadne výhrady.  

Poslanec Peter Bušovský sa spýtal, či už má starosta k dispozícii vyjadrenie z prokuratúry 

ohľadne zámennej zmluvy s pani Soňou Smatanovou. Odpovedal, že nemá, pretože 

prokuratúra čaká na podklady, ktoré si vyžiadala z katastrálneho úradu. 

Anton Danížek sa spýtal, či parkovisko pri ZŠ je hotové a aká je hodnota doterajšieho diela. 

Starosta odpovedal, že nateraz sú práce na parkovisku ukončené a cena doterajších prác 

a použitého materiálu je cca 20000,00 eur. Navrhol do budúcna porozmýšľať nad voľbou 

kolmého parkovania na tomto parkovisku. Zároveň poukázal na nedokončené práce stavebnej 

firmy, ktorá budovala parkovisko pri evanjelickom cintoríne.  

Keďže neboli ďalšie príspevky do diskusie, starosta dal hlasovať za jej ukončenie.  

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

20. Prijatie uznesení  

Zástupca starostu Ing. arch. Andrej Smatana prečítal návrh uznesení. 

Uznesenie č. 47 /2019 

OZ schvaľuje plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej 

Danížek, Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 48/2019 

OZ schvaľuje plnenie rozpočtu k 31. 03. 2019. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 



Za: 7 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej 

Danížek, Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

  

 

      

Uznesenie č. 49/2019 
OZ: 

- berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Súľov – 

Hradná za rok 2018 

- berie na vedomie správu audítora za rok 2018 

- schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

- schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 14932,14 eur  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 1 Ondrej Danížek 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 50/2019 
OZ schvaľuje použitie FP z RF vo výške 21200,00 eur na zabezpečenie spolufinancovania 

k projektu „ Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná“. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej 

Danížek, Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 51/2019 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej 

Danížek, Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 



 

Uznesenie 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. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej 

Danížek, Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 53/2019 

OZ schvaľuje nasledovné miestne poplatky s účinnosťou od 14. 06. 2019: 

- prenájom vonkajší prístrešok, WC + výčap + ihrisko (hracia plocha) na rodinné a firemné 

akcie, organizovanie podujatí: 

50,00 eur/deň - občan obce Súľov - Hradná, akcia do 20 ľudí 

100,00 eur/deň - občan obce Súľov - Hradná, akcia nad 20 ľudí 

70,00 eur/deň - fyzická osoba- nepodnikateľ, akcia do 20 ľudí 

120,00 eur/deň - fyzická osoba - nepodnikateľ, akcia nad 20 ľudí 

120,00 eur/deň - právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ, akcia do 30 ľudí 

200,00 eur/deň - právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ, akcia nad 30 ľudí 

Cena obsahuje prenájom, energie, spotreba vody. 

Cena neobsahuje upratovanie po akcií. 

Zálohu v plnej výške prenájmu + zálohu vo výške 50,00 eur (záloha za vybavenie prenajatého 

priestoru + upratovanie) je potrebné uhradiť najneskôr 7 dní pred organizovaním akcie. 

Záloha vo výške 50,00 eur bude vrátená po odovzdaní uprataných a nepoškodených 

prenajatých priestorov. V prípade spôsobenia škody na majetku nad 30,00 eur, bude ju 

nájomca povinný odstrániť do 5 dní. 

Možnosť objednania si upratovania, cena dohodou podľa veľkosti akcie.  

Organizácie zriadené obcou Súľov - Hradná, klub dôchodcov, spevácka skupina Súľovčanka, 

Občianske združenie pod Skalami a Červený kríž Hradná sú oslobodené od poplatku v 

prípade využitia priestorov pre svoje potreby. Výnimka sa nevzťahuje pri organizovaní akcií 

za účelom získania finančných prostriedkov. O ďalších výnimkách rozhoduje výbor TJ 

Partizán Súľov-Hradná . 

- prenájom multifunkčného ihriska: 5,00 eur/hod. bez využitia osvetlenia 

                                                          8,00 eur/hod s využitím osvetlenia 



- poplatok za pripojenie k obecnému vodovodu: 50,00eur + práca 10,00 eur/hod. + náklady za 

použitý material 

- poplatok za opravu vodovodného potrubia mimo hlavnej rozvodnej siete: práca 10,00 

eur/hod. + náklady za použitý materiál  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej 

Danížek, Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 54/2019 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 /viď príloha č. 1 tohto 

uznesenia/ 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 1 Ondrej Danížek  

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 55/2019 

OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 35/2018. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 1 Ondrej Danížek  

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 56/2019 

OZ určuje od 1. 7. 2019 Ing. Jaroslavovi Bušfymu, starostovi obce Súľov-Hradná, podľa § 3 

ods.1 a § 4 ods. 2 zákona NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu 

navýšený o 30 %  /viď dôvodová správa/ príloha č. 1 tohto uznesenia/  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 1 Ondrej Danížek 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 



 

Uznesenie 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.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej 

Danížek, Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 



Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 58/2019 

OZ schvaľuje podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky 

úhrady nákladov na stravovanie platné od 1. 9. 2019 z dôvodu prípravy a doručenia zápisných 

lístkov zákonným zástupcom detí stravujúcich sa v školskej jedálni v ZŠ s MŠ Súľov – 

Hradná.  

 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej 

Danížek, Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 59/2019 

OZ poveruje starostu obce prijať rozhodnutie o vykonaní finančnej kontroly na mieste a to 

v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou ZŠ s MŠ Súľov – Hradná, kde predmetom 

finančnej kontroly na mieste bude inventarizácia majetku ZŠ s MŠ za rok 2017 a 2018.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej 

Danížek, Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie 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. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej 

Danížek, Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 61/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Súľove - Hradnej schvaľuje zámer odkúpenia 2 častí parcely KNC 



1084/5 od vlastníkov Antona Pavlíka  a Anny Pavlíkovej, Súľov – Hradná č. 246, 013 52  

Súľov 

o výmere približne 700 m2 za účelom vybudovania odstavnej plochy pri cintoríne v Hradnej, 

a 1800 m2 za účelom rozšírenia kapacity cintorína v Hradnej. 

Presná výmera odkupovanej časti parcely sa určí po vypracovaní GP, ktorý dá vypracovať 

majiteľ pozemku. Cena  4,00 eur za jeden m2 je určená dohodou. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 1 Ondrej Danížek 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

21. Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Jaroslav Bušfy  

                                                                                                       starosta obce  

 

 

Zapisovateľka: Lenka Kerešová .................................... 

 

Overovatelia:   Rudolf Tvrdý     .................................... 

 

                         Richard Kereš    ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


