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Zápisnica zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej,  

konaného dňa 14. 10. 2019 v MOS Súľov  

 

      Prítomní: /viď. prezenčná listina/ 

      Zapisovateľka: Lenka Kerešová  

      Overovatelia zápisnice: Radovan Búšovský, Ondrej Danížek  

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Návrh na úpravu rozpočtu - schválenie 

5. Prijatie uznesení 

6. Záver                                                                                                                    

                                     
1.  Otvorenie  

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

občanov a hostí.  

Starosta prečítal návrh programu zasadnutia. Keďže poslanci nemali ďalšie návrhy na 

doplnenie  programu zasadnutia, starosta dal hlasovať.  

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

Starosta overil prítomnosť poslancov, zo siedmich poslancov prítomných sedem, 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 Radovana Búšovského a Ondreja Danížka.  

 

3. Schválenie programu zasadnutia  

Schválenie programu previedli poslanci v bode č. l.  

 

4. Návrh na úpravu rozpočtu – schválenie 

Starosta informoval prítomných, že na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa 

spoločne dohodli, že keď obec bude mať k dispozícii výsledky rozboru vody z lokality 

„ustudzianče“, rozhodnú spoločne o začatí, prípadne nezačatí výstavby privádzača vody 

k spotrebisku. Uviedol, že rozbor vody potvrdil prítomnosť niektorých nežiaducich látok vo 

vode, ktoré sa však dajú upraviť a zlikvidovať chlórom. Starosta navrhol upraviť rozpočet 

v časti kapitálové výdavky, stredisko 06 Vodné hospodárstvo, Záchyt prameňa a to 

rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 5000,00 eur. Z toho náklady na vypracovanie 

geologického prieskumu cca 1770,00 eur, náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie 

cca 800,00 eur, zvyšnú sumu tvoria náklady na zachytenie prameňa. Poslanec Radovan 

Búšovský upresnil, že ide o zachytenie prameňa pod zemou, ktorý bude zakrytý a prameň 

bude vytekať na povrch cez rúru. Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženému 

návrhu úpravy rozpočtu, starosta dal hlasovať.  

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

Starosta informoval o tom, že obec plánuje výstavbu kompostárne v obci Súľov – Hradná. 
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Vzhľadom na to, že je možnosť podať žiadosť o dotáciu, činnosť C5 Predchádzanie vzniku 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov, výstavba malej kompostárne do 50000,00 eur, zakúpenie drviča 

drevnej hmoty, rotačných triedičov do 85000,00 eur predložil cenovú ponuku od spoločnosti 

TFC, o.z. Bratislava na vypracovanie uvedenej žiadosti o dotáciu v cene 1500,00 eur 

a vykonanie verejného obstarávania na dodávku traktora s vlečkou v cene 1000,00 eur/2 

verejné obstarávania. Na základe uvedeného navrhol úpravu rozpočtu v časti kapitálové 

výdavky, stredisko TKO, BIO, Prípravná a projektová dokumentácia kompostáreň /traktor 

s vlečkou/ rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 4000,00 eur. Poslanci požiadali starostu obce, 

aby zistil, či nie je v blízkom okolí nejaká iná firma poskytujúca tieto služby. Keďže poslanci 

nemali žiadne pripomienky k úprave rozpočtu, starosta dal hlasovať.  

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

Starosta ďalej uviedol, že súhlasí s dokončením výstavby odstavnej plochy pri ZŠ s MŠ 

v Súľove – Hradnej. Predložil návrh na úpravu rozpočtu v časti kapitálové výdavky, verejné 

priestranstva /Odstavná plocha pri ZŠ s MŠ, rozpočtovaných 5000,00 eur navýšiť o 8000,00  

eur. Poslanec Peter Bušovský uviedol, že bol na tvare miesta, kde spoločne s ďalšími členmi 

výboru TJ Partizán Súľov - Hradná navrhli práce potrebné na dokončenie odstavnej plochy. 

Na základe uvedeného poslanec Peter Bušovský vypracovať predbežný rozpočet na dostavbu 

odstavnej plochy pri ZŠ s MŠ Súľov – Hradná a to cca 7800,00 eur. Rozpočet zahŕňa ceny za 

materiál a služby potrebné na dobudovanie parkoviska. Keďže pri obhliadke zistili nefunkčne 

osadené vpuste, navrhli vpuste posunúť tak, aby voda tečúca popri obrubníkoch stekala do 

nich. Cenová ponuka nezahŕňa doasfaltovanie cesty k obrubníkom. Poslanec Peter Bušovský 

ďalej uviedol, že členovia TJ Partizán Súľov – Hradná sú ochotní položiť dlažbu za to, že 

obec Súľov – Hradná im vyplatí sumu 2000,00 eur formou dotácie poskytnutej z rozpočtu 

obce pre rok 2020 v roku 2020. Z tohto dôvodu by sa cenová ponuka cca 7800,00 eur ponížila 

o 2000,00 eur, čiže predpokladaná cena dostavby odstavnej plochy by bola 5800,00 eur 

v roku 2019 a 2000,00 eur v roku 2020 poskytnutá dotácia TJ Partizán Súľov. Poslanec 

Ondrej Danížek navrhol osloviť aj iných živnostníkov so zameraním na stavebné práce 

v obci. Poslanci poverili starostu, aby požiadal pána Mareka Kubicu o predloženie cenovej 

ponuky na dokončenie odstavnej plochy pri ZŠ s MŠ. Keďže poslanci nemali ďalšie 

pripomienky k úprave rozpočtu, starosta dal hlasovať.  

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

Starosta obce ďalej navrhol úpravu rozpočtu v časti bežné výdavky a to stredisko 06 Vodné 

hospodárstvo, obstaranie prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, rozpočtovaných 

1451,00 eur navýšiť o 1500,00 eur z dôvodu nákupu náradia potrebného pre prácu vodára 

v obci. Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať. 

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

 

5.Prijatie uznesení  

Uznesenie č. 76/2019 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 v časti kapitálové výdavky 

a to: 

- stredisko 06 – Vodné hospodárstvo, ekon. kl. 717001 Záchyt prameňa – časť Súľov, 

rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 5000,00 eur 

Ako zdroj krytia schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Peter Bušovský, Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý, 

Radovan Búšovský, Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 
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Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 77/2019 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 v časti kapitálové výdavky 

a to: 

- stredisko 25 – Tuhý komunálny odpad, BIO, ekon. kl. 716000 Prípravná a projektová 

dokumentácia kompostáreň, traktor + vlečka, rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 4000,00 eur 

Ako zdroj krytia schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Peter Bušovský, Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý, 

Radovan Búšovský, Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 78/2019 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 v časti kapitálové výdavky 

a to: 

- stredisko 07 Miestne komunikácie, ekon. kl. Oplotenie + odstavná plocha pri ZŠ s MŠ, 

rozpočtovaných 5000,00 eur navýšiť o 8000,00 eur 

Ako zdroj krytia schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Peter Bušovský, Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý, 

Radovan Búšovský, Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 79/2019 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 v časti bežné výdavky a to: 

- stredisko 06 Vodné hospodárstvo, ekon. kl. Obstaranie prevádzkových strojov, prístrojov 

a zariadení, rozpočtovaných 1451,00 eur navýšiť o 500,00 eur 

Ako zdroj krytia schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Peter Bušovský, Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý, 

Radovan Búšovský, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 
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6. Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Jaroslav Bušfy 

                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

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

 

Overovatelia:  Radovan Búšovský ........................................ 

 

                        Ondrej Danížek ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


