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Zápisnica zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej,  

konaného dňa 13. 09. 2019 v MOS Súľov  

 

      Prítomní: /viď. prezenčná listina/ 

      Zapisovateľka: Lenka Kerešová  

      Overovatelia zápisnice: Radovan Búšovský, Ing. arch. Andrej Smatana  

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Kontrola uznesení č. 47-66/2019 

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

6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2019, plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ 

v Súľove – Hradnej k 30. 06. 2019 

7. Žiadosť ZŠ s MŠ v Súľove - Hradnej o prevod nevyčerpaných vlastných finančných 

príjmov z roku 2018 – schválenie  

8. Žiadosť ZŠ s MŠ v Súľove – Hradnej o navýšenie finančných prostriedkov pre 

originálne kompetencie na rok 2019 – schválenie  

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

10. Odkúpenie 2 častí parcely KNC 1084/5 o výmere cca 700 m2 a 1800 m2 – schválenie  

11. Prenájom pozemku Pohostinstvo AB – prerokovanie 

12. Zmena vykurovania v MŠ Súľov 

13. Prijatie rozhodnutia o vykonaní finančnej kontroly na mieste /ZŠ s MŠ Súľov-Hradná/, 

predmet finančnej kontroly inventarizácia majetku ZŠ s MŠ Súľov – Hradná za rok 

2017 a 2018 

14. Záchyt prameňa v časti „ustudziančie“ – zahájenie  

15. Autobus SOR medzimestský – vyradenie z majetku – schválenie  

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. 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. 
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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 Ing. arch. Andrea 

Smatanu.  

 

3. Schválenie programu zasadnutia  

Schválenie programu previedli poslanci v bode č. l.  

 

4. Kontrola uznesení č. 47 – 66/2019/poslanci doplnili na kontrolu uznesenia č. 36, 38, 40, 

41 a 42/2019 

Uznesenie č. 47 /2019 / splnené 

OZ schvaľuje plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018. 

Uznesenie č. 48/2019 / splnené 

OZ schvaľuje plnenie rozpočtu k 31. 03. 2019. 

Uznesenie č. 49/2019 / splnené 

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  

Uznesenie č. 50/2019 / splnené 

OZ schvaľuje použitie FP z RF vo výške 21200,00 eur na zabezpečenie spolufinancovania 

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

Uznesenie č. 51/2019 / splnené 

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

Uznesenie č. 52/2019 / splnené 

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. 

Uznesenie č. 53/2019 / splnené 

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 
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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:  práca: 50,00eur + plus 10,00 eur/hod. + 

náklady za použitý material 

- poplatok za opravu vodovodného potrubia mimo hlavnej rozvodnej siete 10,00 eur/hod. + 

náklady za použitý materiál  

Uznesenie č. 54/2019 / splnené 

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

uznesenia/ 

Uznesenie č. 55/2019 / splnené 

OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 35/2018. 

Uznesenie č. 56/2019 / splnené 

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/  

Uznesenie č. 57/2019 / splnené 

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  
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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.  

Uznesenie č. 58/2019 / splnené 

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.  

Uznesenie č. 59/2019 / prebieha 

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.  

Uznesenie č. 60/2019 / splnené 

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. 

Uznesenie č. 61/2019 / prebieha 

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. 

Uznesenie č 62/2019 / splnené 

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 
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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. 

Uznesenie č. 63/2019 / prebieha 

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. 

Uznesenie č. 64/2019 / splnené 

OZ schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v znení: 
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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. 

Uznesenie č. 65/2019 / splnené 

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.  

Uznesenie č. 66/2019 / splnené 

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. 

Uznesenie č. 36/2019 / nesplnené 

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. 

Uznesenie č. 38/2019 / čiastočne splnené 

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. 

Uznesenie č. 40/2019 / neplnené 

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 

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

Uznesenie č. 41/2019 / splnené 

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.  

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 

mailto:poslanci@sulov-hradna.sk
mailto:poslanci@sulov-hradna.sk


7 

 

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.  

 

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

SPRÁVA STAROSTU OBCE 

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

posledného zasadnutia OZ. 

- informoval o oprave miestnych komunikácii a to smerom na poľnohospodárske družstvo a 

v uličke pred rodinným domom Miroslava Durca, uvedená oprava bola vykonaná Správou 

ciest Žilinského samosprávneho kraja 

- informoval o uložení potrubia so šachtou na ceste v Hradnej pri rodinnom dome pána 

Adamíka z dôvodu zachytenia vyvierajúcej vody, upozornil, že na opačnej strane spomínanej 

cesty taktiež vyviera voda, ktorú by bolo vhodné zviesť do šachty a odviesť potrubím do 

potoka, uvedené nechá na posúdenie členov stavebnej komisie 

- informoval o osadení žľabu v časti Hradná na Otoči  

- informoval o vyčistení odvodňovacích žľabov od nánosov smerom zo Skotne ku 

katolíckemu kostolu 

- informoval o zabetónovaní šachty pri rodinnom dome pána Smatanu  

- informoval o tom, že v mesiacoch máj a jún z dôvodu silného vetra došlo k poškodeniu 

drôtov miestneho rozhlasu smerom na Hradnú, obec vykonala opravu tejto časti miestneho 

rozhlasu a zároveň vykonala opravu a pravidelný servis verejného osvetlenia 

- informoval o oprave strechy na MOS v Súľove  

- informoval, že dňa 19. 08. 2019 obec Súľov – Hradná podpísala Zmluvu o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku vo výške 70000,00 eur s Pôdohospodárskou platobnou 

agentúrou na kúpu čelného nakladača s príslušenstvom. Uvedenú zákazku vyhrala firma 

Austroservis, s.r.o. Kalinovo. Predpokladaný termín dodania nakladača je v mesiaci október.  

- informoval, že dňa 22. 08. 2019  obec Súľov – Hradná podpísala Zmluvu o dielo s firmou 

BAU cargo, s.r.o., Žilina, kde predmetom zmluvy je zhotoviť dielo „Zvýšenie energetickej 

hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná, uvedená zmluva bola predložená Slovenskej 

inovačnej a energetickej agentúre na kontrolu 

- informoval o tom, že s poslancami previedli obhliadku záchytov prameňov pitnej vody 

v obci, po danej obhliadke usúdili, že ďalší záchyt prameňa pitnej vody v obci je nevyhnutný, 

starosta oboznámil prítomných o dlhodobom pozorovaní vyvierajúceho prameňa v časti 

„Ustudziančie“, ospravedlnil sa poslancom za neskoré predloženie rozboru vody z tohto 

prameňa, informoval, že uvedený prameň je na parcele, kde sú štyria vlastníci, traja vlastníci 

podpísali súhlas vlastníkov pozemkov na vybudovanie záchytu prameňa, chýba súhlas 

jedného vlastníka, informoval o jeho stretnutí s projektantom, ktorý mu navrhol spôsob 

záchytu prameňa  

- informoval o poruche stroja na lokalizovanie porúch na vodovodnom potrubí, firma 

Radeton, s.r.o., dodávateľ lokalizátora porúch nám zapožičala náhradný prístroj na vykrytie 

obdobia počas opravy nášho zariadenia 

- informoval, že z dôvodu novelizácie zákona o odpadoch obce pristupujú k rôznym 

opatreniam, jedným z nich je, že obce si začali zvážať odpad na skládky vo svojej réžii, 

upozornil na to, že v priebehu budúceho roka sa uzavretie skládka v Mikšovej, navrhol 

poslancom navštíviť obec Veľké Rovné a informovať sa o nových možnostiach a postupoch 

pri likvidácii odpadu, starosta porovnal cenu za uloženie odpadu na skládku v Mikšovej a na 

skládku v Semeteši, skládka v Semeteši ponúka nižšiu cenu, upozornil však na väčšiu 

vzdialenosť danej skládky. 
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SPRÁVA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Správu predniesol poslanec Ondrej Danížek /príloha č. 1 

 

FINANČNÁ KOMISIA   

Správu predniesol predseda komisie Peter Bušovský /príloha č. 2 

 

STAVEBNÁ KOMISIA   

Správu predniesol predseda komisie Radovan Búšovský./príloha č. 3 

 

KULTÚRNO – ŠPORTOVÁ KOMISIA  

Správu prečítal poslanec Peter Bušovský, keďže predseda komisie Ing. Ľubomír Baláž nebol 

prítomný. 

Členovia kultúrno-športovej komisie sa v období od posledného zasadnutia OZ nezišli, 

v posledných týždňoch tohto mesiaca aj z dôvodu mojej zdravotnej indispozície. Čaká nás na 

konci tohto mesiaca akcia 28. – 29.9. výstava ovocia, zeleniny a kvetov, k čomu aj touto 

cestou pozývam svojich kolegov na zasadnutie KŠK, ktoré bude v pondelok o 19.00 hid. 

v MOS Súľov. Pre krátkosť času je potrebné sa stretnúť čo najskôr, preto tento termín. 

Zároveň vás pozývam všetkých a prosím o aktívnu účasť na výstave – príspevkom zo svojej 

záhrady pre potešenie oka našich návštevníkov výstavy. Zároveň pozývam aj starostu obce, 

nakoľko je v pláne doriešiť aj preložené spoločné stretnutie so zložkami v obci, kde 

potrebujeme súčinnosť s obecným úradom.  

Priebežne boli riešené požiadavky využívania multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ v Súľove – 

Hradnej, napriek určitým prísľubom nebolo pokročené v riešení otázky samostatného 

pripojenia na elektrickú sieť SSE.  

Projekt na podporu rozvoja kultúry a športovej činnosti detí, ktorý organizovala spoločnosť 

KIA prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorý sa mi podarilo získať, o ktorom som vás 

informoval na poslednom zastupiteľstve, bol schválený. Bol pripravený pánom riaditeľom 

školy na spolufinancovanie altánku pre deti ZŠ s MŠ Súľov - Hradná, ktorý bol určený pre 

MŠ Jablonové, kde sa získalo celkom 1970,00 eur. Projekt sa už realizuje a prebieha výstavba 

altánku. 

Z dôvodu, že Rada školy po odchode učiteľky sl. Koptákovej z MŠ v Súľove je neobsadená, 

žiadam starostu obce o vyhlásenie výzvy na doplňujúce voľby členov rady školy pri ZŠ s MŠ 

Súľov – Hradná. 

Starosta obce uviedol, že členov do rady školy z radu učiteľov určuje a vymenúva riaditeľ 

školy.  

6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2019, plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ 

v Súľove – Hradnej k 30. 06. 2019 

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky k plneniu rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 

2019 a k plneniu rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná k 30. 06. 2019, starosta dal hlasovať.  

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

 

7. Žiadosť ZŠ s MŠ v Súľove - Hradnej o prevod nevyčerpaných vlastných finančných 

príjmov z roku 2018 – schválenie  

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky k žiadosti ZŠ s MŠ Súľov - Hradná o prevod 

nevyčerpaných vlastných finančných príjmov z roku 2018, starosta dal hlasovať.  

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

8. Žiadosť ZŠ s MŠ v Súľove – Hradnej o navýšenie finančných prostriedkov pre 

originálne kompetencie na rok 2019 – schválenie  
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Starosta navrhol, že sa pokúsi zorganizovať stretnutie so starostom obce Jablonové a požiada 

ho o spoluúčasť na financovaní nákladov spojených s prevádzkou Materskej škôlky 

Jablonové. 

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky k žiadosti ZŠ s MŠ Súľov – Hradná o navýšenie 

finančných prostriedkov pre originálne kompetencie na rok 2019, starosta dal hlasovať.  

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

 

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

Pracovníčka obce pani Lenka Kerešová prečítala návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – 

Hradná na rok 2019.  

stredisko 10 – verejná zeleň, údržba prev. strojov a zariadení, rozpočtovaných 500,00 eur 

navýšiť o 500,00 eur 

- stredisko 07 – miestne komunikácie, poradenská činnosť o projektu /kapitálový výdavok/, 

rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 2800,00 eur, mzdové náklady, rozpočtovaných 0,00 eur 

navýšiť o 580,00 eur 

- stredisko 06 – vodné hospodárstvo, obstaranie prevádzkových strojov a zariadení, 

rozpočtovaných 276,00 eur navýšiť o 175,00 eur, všeobecný materiál, rozpočtovaných 

3000,00 eur navýšiť o 2000,00 eur 

- stredisko 33 – verejné osvetlenie, údržba verejného osvetlenia, rozpočtovaných 500,00 eur 

navýšiť o 600,00 eur 

- stredisko 27 – miestny rozhlas, údržba miestneho rozhlasu, rozpočtovaných 1900,00 eur 

navýšiť o 200,00 eur 

Ako zdroj krytia schvaľujú použitie prebytku z rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019. 

- stredisko 24 – INFO, stravovanie, rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 360,00 eur 

Ako zdroj krytia schvaľujú použiť: stredisko 01 – Obecný úrad, údržba výpočtovej techniky 

a to rozpočtovaných 3000,00 eur ponížiť o 360,00 eur 

Poslanec Peter Bušovský navrhol úpravu rozpočtu v časti výdavky, stredisko 06 – vodné 

hospodárstvo, všeobecný materiál, rozpočtovaných 3000,00 eur navýšiť o 2000,00 eur, 

prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, rozpočtovaných 276,00 eur navýšiť o 1000,00 eur, 

údržba obecného vodovodu, rozpočtovaných 1000,00 eur navýšiť o 2000,00 eur. Ako zdroj 

krytia výdavkov navrhol použiť prebytok rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019.  

Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky k úprave rozpočtu, starosta dal hlasovať.  

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

 

10. Odkúpenie 2 častí parcely KNC 1084/5 o výmere cca 700 m2 a 1800 m2 – schválenie  

Starosta obce informoval prítomných o zámere obce odkúpiť nehnuteľný majetok a to 

pozemok parcel. číslo KNC 1084/20, orná pôda o výmere 2610 m2 v katastrálnom území 

Súľov – Hradná. Uvedená parcela vznikla geometrickým plánom č 20/2019 z parcely KNC 

1084/5 zapísanej na LV č. 654 na katastrálnom odbore okresného úradu Bytča. Zároveň 

navrhol úpravu rozpočtu v časti kapitálové výdavky, stredisko 10 – verejná zeleň/verejné 

priestranstvá, ekon. kl. 711001 – Kúpa pozemkov, rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť 

o 10440,00 eur. Ako zdroj krytia výdavku navrhol použiť prebytok z rozpočtu obce Súľov – 

Hradná na rok 2019. 

Hlasovanie: Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 1 

11. Prenájom pozemku Pohostinstvo AB – prerokovanie 
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Starosta obce informoval poslancov o tom, že požiadal pani Annu Bušovskú, aby si podala 

žiadosť o prenájom obecného pozemku pre účely parkovania osobných áut zákazníkov 

Pohostinstva AB, uviedol, že obci do dnešného dňa nebola doručená žiadna žiadosť 

o prenájom obecného pozemku na daný účel.  

 

12. Zmena vykurovania v MŠ Súľov 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti získania dotácie na vykurovanie plynom. 

Poukázal na potrebu zmeny vykurovania v MŠ Súľov. Na základe uvedeného, poslanci 

obecného zastupiteľstva poverili starostu obce prípravou podkladov k riešeniu zmeny systému 

vykurovania v MŠ Súľov na základe výzvy OPkZP-P01 SC141-2018-45. Starosta dal za 

uvedené hlasovať.  

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

 

13. Prijatie rozhodnutia o vykonaní finančnej kontroly na mieste /ZŠ s MŠ Súľov-

Hradná/, predmet finančnej kontroly inventarizácia majetku ZŠ s MŠ Súľov – Hradná 

za rok 2017 a 2018 

Starosta obce prijal rozhodnutie o vykonaní finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Súľov – Hradná, 

kde predmetom finančnej kontroly bude inventarizácia majetku ZŠ s MŠ Súľov – Hradná za 

rok 2017 a 2018. Vykonaním finančnej kontroly na mieste poveril členov finančnej komisie. 

Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať.  

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

 

14. Záchyt prameňa v časti „ustudziančie“ – zahájenie 

Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie sa k zahájeniu prác na zachytenie prameňa v časti 

„ustudziančie“. Poslanec Peter Bušovský povedal, že stále im chýbajú potrebné podklady, na 

základe ktorých by mohli rozhodnúť o začatí uvedených prác, ako napr. veľký rozbor vody 

z prameňa. Uviedol, že rozbor vody, ktorý im predložil starosta obce je nedostačujúci 

a nebude možné ho použiť pri kolaudácii záchytu. Starosta vysvetlil, že je možné požiadať 

o tri druhy rozboru vody a to malý, veľký a úplný. Uistil poslancov, že nim predložený rozbor 

vody bude postačovať. Poslanec Radovan Búšovský navrhol, aby obec požiadala o veľký 

rozbor vody až po zachytení prameňa, aby tam neboli vonkajšie povrchové vplyvy  dôvodu 

uistenia sa, že voda je vhodná na pitné účely. Uviedol, že po zachytení a zahrnutí prameňa 

bude potrebné urobiť ďalší hĺbkový rozbor podzemnej vody. Poslanec Peter Bušovský 

uviedol, že ďalším chýbajúcim podkladom je hydrogeologický posudok. Myslí si, že 

zachytenie prameňa je  finančne náročná investícia, pri ktorej je potrebný názor odborníka. 

Starosta uviedol, že hydrogeologické posudky sa robia pri prameňoch, ktoré vytekajú z lúky, 

informoval o jeho stretnutí s projektantom, ktorý neuviedol potrebu vypracovania 

hydrogeologického posudku. Poslanec Peter Bušovský navrhol urobiť cenový prieskum na 

vypracovanie posudku na základe ktorého sa poslanci rozhodnú, či obec dá vypracovať 

uvedený posudok. Poslanec Ondrej Danížek sa spýtal, čo rozumie starosta pod pojmom 

„ideme do toho“. Starosta vysvetlil, že chce, aby si odsúhlasili postup prác k zachyteniu 

prameňa. Uviedol, že cena za vypracovanie projektu bude cca 800,00 eur. Ing. arch. Andrej 

Smatana prisľúbil, že sa v práci spýta na ceny za vypracovanie podobných posudkov, zároveň 

poprosil starostu obce, aby taktiež urobil cenový prieskum na vypracovanie 
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hydrogeologického posudku. Starosta navrhol termín na predloženie cenových ponúk do 

stredy nasledujúceho týždňa. Ing. arch. Andrej Smatana navrhol uvedený postup práce. 

V pondelok nasledujúceho týždňa obec požiada o úplný rozbor vody z prameňa, do stredy 

nasledujúceho týždňa predloží starosta s poslancom Ing. arch. Andrejom Smatanom cenový 

prieskum na vypracovanie hydrogeologického posudku ostatným poslancom, po spoločnom 

zhodnotení cenových ponúk a výsledku rozboru vody rozhodnú o ďalšom postupe, ako 

vypracovanie projektovej dokumentácie a následný záchyt prameňa. Starosta schválil 

navrhnutý postup prác.  

 

15. Autobus SOR medzimestský – vyradenie z majetku – schválenie 

Starosta informoval poslancov o vykonaní STK na obecnom autobuse SOR medzimestský, 

uviedol, že platnosť STK je 6 mesiacov. Ing. arch. Andrej Smatana upozornil na to, že 

autobus nemá vyhradené miesto na parkovanie, často parkuje na miestach, kde zavadzia. 

Poslanec Peter Bušovský poukázal na zlý technický stav autobusu, veľkú poruchovosť a 

prehnité chladenie. Uvedené informácie má od servisného technika, ktorý na uvedenom 

autobuse vykonával v minulosti servis. Poslanci navrhli zverejniť ponuku na odpredaj 

autobusu na bezplatnú inzerciu na online bazare s tým, že ponuka na odpredaj bude 

zverejnená do konca mesiaca november tohto roka. Navrhnutú kúpnu cenu kupujúceho 

starosta posúdi spolu s poslancami. Keď sa autobus nepodarí predať do konca mesiaca 

november, starosta obce zabezpečí zošrotovanie autobusu. Následne buď z dôvodu odpredaja 

alebo z dôvodu zošrotovania navrhli autobus vyradiť z evidencie majetku obce. Ing. arch. 

Andrej Smatana informoval o odstránení starých áut z Otoča, následne požiadal starostu 

o likvidáciu požiarnej avie na dolnom konci v Súľove. Poslanec Ondrej Danížek upozornil na 

zloženú kopu štrku na parkovisku pri MŠ v Súľove, požiadal starostu obce o zabezpečenie jej 

odstránenia, čím sa uvoľnia ďalšie parkovacie miesta pre rodičov detí MŠ Súľov.  

 

16. Prerokovanie platu starostu obce Súľov – Hradná 

Na úvod poslanec Peter Bušovský vysvetlil prítomným, že dňa 13. 06. 2019 na zasadnutí OZ 

uznesením č. 56/2019 na základe požiadavky starostu obce pre zlepšenie vzájomnej 

spolupráce a komunikácie s poslancami obecného zastupiteľstva sa poslanci rozhodli  navýšiť 

jeho základný mesačný plat o 30 %.  Dôvodom prijatia starostovej požiadavky o navýšenie 

platu bolo, že sa zvýši jeho pracovné nasadenie, zlepší sa ich vzájomná spolupráca 

a komunikácia. Zároveň však pripomenul, že sa dohodli na tom, že ako náhle dôjde zo strany 

starostu obce k závažnému porušeniu ich vzájomnej dohody, takto navýšený plat znížia na 

minimálnu hodnotu. 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. 

Následne uviedol dôvody návrhu poslancov na opätovné prerokovanie platu starostu obce. 

- pracovná ponuka na pozíciu vyberača dane za užívanie verejného priestranstva bola 

v miestnom rozhlase vyhlásená až 8 dní po dohode starostu obce s poslancami, čo bol týždeň 

pred dohodnutým termínom nástupu brigádnikov, k vyhláseniu v miestnom rozhlase došlo až 

po upozornení poslanca Petra Bušovského, na základe iniciatívy niektorých poslancov sa 
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podarilo zabezpečiť potrebných brigádnikov na výber dane za užívanie verejného 

priestranstva pre obec 

- nezvládnutá príprava na zamestnanie brigádnikov na výber dane za užívanie verejného 

priestranstva ako napríklad, nebol pripravený harmonogram výberu dane, pôvodným 

vyberačom bola poskytnutá informácia o ich nepokračovaní, neboli zabezpečení brigádnici na 

niektoré dni počas prázdnin, čím obec prišla o nemalé finančné príjmy z výberu dane, 

uchádzačom o výber dane boli pri prijímaní do pracovného pomeru ponuknuté určité výhody, 

ktoré im neskôr neboli poskytnuté, tento problém sa neskôr vyriešil 

- nedodržanie termínu na predloženie veľkého rozboru vody potrebného pre záchyt prameňa, 

starosta obce a poslanci sa stretli v mesiaci máj, kde spoločne vykonali obhliadku niektorých 

prameňov a vodojemov, po tomto stretnutí usúdili, že z dôvodu neustáleho nárastu spotreby 

pitnej vody je naozaj nevyhnutné vykonať ďalší záchyt prameňa, spoločne sa dohodli na 

vykonaní veľkého rozboru vody z uvedeného prameňa, na základe výsledkov rozboru vody sa 

malo rozhodnúť o ďalšom postupe práce čo bolo vypracovanie predbežného rozpočtu, 

následné schválenie financií na realizáciu záchytu, žiaľ žiadna z týchto vecí sa neuskutočnila, 

starosta predložil poslancom základný rozbor vody, ktorý sa nedá použiť ako podklad pre 

začatie realizácie záchytu prameňa, základný orientačný rozpočet bol poslancom predložený 

v mesiaci august 

- poslanci v mesiaci apríl žiadali starostu obce o predloženie cenových ponúk na zvoz, 

uloženie a zhodnotenie BIO odpadu, uvedené podklady dostali až v mesiaci jún, pričom 

bezplatný vývoz BIO odpadu bol zabezpečený do konca mesiaca jún, žiaľ čas na riešenie 

nových alternatív pre vývoz BIO odpadu pre obec bol príliš krátky, preto povolili vývoz 

odpadu aj v mesiaci júl, čo obec stálo cca 3000,00 eur 

- obec podpísala zmluvu s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou o poskytnutí NFP na 

obstaranie komposterov vo výške 93000,00 eur, po podpísaní tejto zmluvy mala obec 

vykonať určité aktivity do stanoveného termínu, žiaľ obec nezačala realizovať projekt do 

požadovaného termínu, obec nepožiadala ani o predĺženie termínu realizácie projektu, 

následne na to boli obci FP zamietnuté z dôvodu nedodržania termínu realizácie 

- nesplnenie uznesenia 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. 

Vysvetlil, že z tohto uznesenia bolo splnené iba to, že obec zverejnila zámer na odpredaj na 

úradnej tabuli, na základe tohto si asi nikto autobus nekúpi, nebola zabezpečená inzercia 

predaja autobusu, z tohto dôvodu sa autobus nemohol teoreticky predať,  povolil vykonať 

STK na autobuse, čím porušil uznesenie č. uznesenie č. 37/2018 /OZ schvaľuje pozastavenie 

investícií do opravy obecného autobusu až do zrušenia uznesenia z dôvodu ekonomickej 

rentability prevádzky autobusu/ 

- arogantné správanie voči brigádničke 

- neinformoval poslancov o dopĺňaní vodovodov pitnou vodou zo SEVAKU 

- nezvládanie vedia svojich zamestnancov  

- neplní si povinnosti správcu vody  

- neoprávnené rozdeľovanie občanov obce na rôzne skupinky, čo je pre poslancov obecného 

zastupiteľstva neprijateľné 
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Na záver sa vyjadril, že nechápe, prečo starosta obce nechce s nimi spolupracovať. Na 

základe uvedených skutoční navrhujú niektorí poslanci mesačný plat starostu navýšiť o 0% až 

do vtedy, kým starosta obce nepreukáže, že tieto veci sa zmenia a začne s nami spolupracovať 

tak, aby sme začali spoločne pracovať na rozvoji a budovaní našej krásnej obce. Uviedol, že 

čas ukáže, či sa niečo zmení, ak nie, potom bude rozhodnutie už na občanoch obce, či sú 

ochotní akceptovať takúto situáciu počas necelých štyroch rokoch.  

Poslanec Radovan Bušovský sa vyjadril, že on je toho názoru, že prehodnocovať plat starostu 

obce stačí jedenkrát za rok, myslí si, že plat starostu by sa mal prehodnocovať na základe 

nejakých veľkých vecí, hlavne po ukončení nejakých projektov, mal by sa hodnotiť po dlhších 

časových intervaloch, nie v tak krátkom časovom rozpätí, poukázal na to, že časté 

prehodnocovanie platu starostu zvyšuje napätie v ich vzájomnej spolupráci.  

Poslanec Ondrej Danížek sa vyjadril, že on nevidí zmysel spolupráce medzi nim a starostom 

obce. Pre neho je jediným riešením tejto situácie referendum na odvolanie starostu obce.  

Starosta obce sa vyjadril, že je to vec poslancov, ako rozhodnú. Uviedol, že aj keď niečo 

navrhne, nie sú ochotní to akceptovať a poukazujú len na to zlé. Poukázal na dlhý termín 

dohadovania stretnutia ohľadne obhliadky prameňov v obci, obhliadka prameňov v Hradnej 

sa ani neuskutočnila, dôvodom nedodržania niektorých termínov bolo čerpanie dovolenky 

pracovníkov príslušných úradov, upozornil, že ani pri jednom záchyte prameňa v obci Súľov 

nebol vykonaný hydrogeologický prieskum, projektant to nevyžaduje, pri obhliadke prameňa 

členovia stavebnej komisie navrhli tri možné trasy na dopojenie záchytu k vodovodu, nikto 

z poslancov nenavrhol konkrétny postup prác, čo sa týka nezvládania svojich pracovníčok na 

ocú, starosta vysvetlil, že problém nastal pri žiadosti občanov o zaplatenie poplatku za TKO 

polročne alebo ročne poštovou poukážkou alebo bankou, uistil poslancov, že požadované 

rozhodnutia sú pripravené a budú zaslané občanom v čo najkratšom čase. Poslanec Peter 

Bušovský vysvetlil, že občania mali možnosť platiť TKO polročne alebo ročne od 1. 1. 2019 

prostredníctvom schváleného príslušného VZN obce. Keď sa návrh VZN schvaľovalo, tak 

poslanci nedostali žiadnu pripomienku od pracovníčok ocú, že by sa to časovo nedalo stihnúť. 

Obec nebola schopná zabezpečiť túto možnosť pre občanov. Udialo sa tak až v mesiaci 

september. Starosta ďalej vysvetlil, že za neskoré zaslanie informácii mestom Bytča ohľadne 

cien za vývoz BIO on nemôže, sám primátor mesta Bytča do poslednej chvíle nevedel, aké 

budú ceny za vývoz. Čo sa týka komposterov, koordinátorom projektu bol p. Pucko, bývalý 

starosta obce Štiavnik, obec musela absolvovať tri kolá verejného obstarávania, v prvom kole 

sa neprihlásila žiadna firma, v druhom kole vyhrala firma, ktorú nebolo možné akceptovať, 

následne na to obec vyhlásila tretie kolo,  vtedy obec požiadala o predĺženie doby realizácie 

projektu, starosta prisľúbil poslancom predložiť všetky podklady spolu s odvolaním obce voči 

zamietnutiu poskytnutia dotácie. Starosta vysvetlil, že nemienil obec úmyselne poškodiť. 

Keďže neboli ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie platu starostu.  

Hlasovanie: Za: 4, Proti: 0 Zdržal sa: 1 

17. Rôzne 

Poslanec Peter Bušovský informoval prítomných o tom, že výbor TJ Partizán Súľov – Hradná 

sa rozhodol prostredníctvom obce podať žiadosť o dotáciu, ktorá je určená na opravu šatní, 

miestnosti hospodára, WC a na výmenu garážových dverí na budove TJ. Predbežný rozpočet 

na uvedené opravy je 15000,00 eur, spoluúčasť 25 %. Spoluúčasť plánujú zaplatiť z príjmu 

z prevádzky Turistickej ubytovne, uviedol, že z príjmu za ubytovaných je taktiež platený 

hospodár klubu TJ Partizán a hospodár turistickej ubytovne. Uviedol cenu za vypracovanie 
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rozpočtu k projektu t. j. 200,00 eur a vypracovanie projektu t. j. 150,00 eur. Výhodou 

rekonštrukcie bude aj vybudovanie šatne pre družstvo žiakov. Termín vyhodnocovania 

projektov je 15. 10. 2019. Poslanec Radovan Búšovský sa spýtal poslanca Petra Bušovského, 

či by výbor TJ Partizán mohol predložil cenovú ponuku na dobudovanie parkoviska pri ZŠ 

s MŠ, keďže ponuka od pána Kubicu nebola do dnešného dňa predložená. Zároveň upozornil, 

že nechce, aby to bolo chápané ako podmienka k podaniu spomínanej žiadosti o dotáciu. Po 

vzájomnej dohode, že na povrchovú úpravu parkoviska bude použitá zámková dlažba, 

poslanec Peter Bušovský prisľúbil predloženie cenovej ponuky od výboru TJ Partizán S-H do 

14 dní od zasadnutia. Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky k podaniu žiadosti 

o poskytnutie príspevku na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry 

národného významu v rokoch 2019-2021, starosta dal hlasovať.  

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

Poslanec Ondrej Danížek sa spýtal kontrolórky obce, či domácnosť, ktorá nemá viac ako 7 

členov, môže mať 240 l smetnú nádobu s tým, že si chýbajúcich členov doplatí. Kontrolórka 

uviedla, že možnosť poskytnúť domácnosti, ktorá má menej ako 7 členov 240 l smetnú 

nádobu by mali poslanci zapracovať do návrhu VZN na rok 2020 s tým, že by si tento návrh 

dali prekontrolovať na príslušnú prokuratúru. Poslanec Ondrej Danížek skonštatoval, že 

občan, ktorý má 240 l nádobu nemôže obci ani zaplatiť, lebo ju má neoprávnene. Starosta 

vysvetlil, že občan takúto nádobu môže mať s tým, že si priplatí služby nad rámec. Poslanec 

Ondej Danížek sa spýtal, prečo teda obec nevyzve občanov, ktorí majú 240 l smetné nádoby, 

aby si uvedenú službu nad rámec zaplatila. Poslanec Peter Bušovský uviedol, že najskôr treba 

dokončiť inventúru smetných nádob v obci a označiť ich štítkami. Pri samotnom štítkovaní 

bude mať občan možnosť rozhodnúť sa, či bude mať záujem o 110 l  alebo 240 l smetnú 

nádobu. Následne poverili pracovníčky ocú vyhlásiť v MR, že občan, ktorý má 240 l nádobu 

a chce si ju ponechať, musí si ju doplatiť, v opačnom prípade mu bude vymenená za 110 l 

nádobu.  

Poslanec Radovan Búšovský navrhol, že drevo, ktoré je spílené v Čiernom potoku by sa 

mohlo použiť ako palivo do MŠ Súľov, navrhol zorganizovať brigádu, narezať 1 m dlhé 

koliky, natĺcť ich popri potoku, umiestniť za ne vŕbie na spevnenie brehu, upozornil, že 

netreba to nechať na zamestnancov ocú, poslanec Peter Bušovský navrhol objednať 

štiepkovačku, poslanec Radovan Búšovský upozornil, že je to obecný pozemok, stromy sú 

napadané krížom cez potok, navrhol použiť auto s rukou, poslanec Peter Bušovský požiadal 

poslanca Radovana Búšovského, aby zistil u ochranárov, či by obec mohla pokosiť pozemok 

pod chatou Chata Súľov, udržiavať ho, navrhol previesť uvedené práce najneskôr do zimy 

tohto roka.  

Poslanec Radovan Búšovský navrhol zorganizovať stretnutie s vlastníkmi pozemkov smerom 

k družstvu, poslanec Peter Bušovský navrhol termín stretnutia do dvoch týždňov od dnešného 

zastupiteľstva, navrhol požiadať vlastníkov pozemkov popri oboch stranách hlavnej cesty 

ustúpiť o 1 m a to z dôvodu rozšírenia miestnej komunikácie a vedenia obecného vodovodu, 

uviedol, že starosta obce navrhol možnosť osvetlenia tejto časti obce solárnymi lampami, čo 

vidí ako krátkodobé riešenie, preveroval možnosť využitia telekomunikačných stĺpov, kde by 

sa mohli osadiť už elektrické lampy, navrhol stretnutie so spoločnosťou Slovak Telekom 

a doriešiť s nimi prenájom stĺpov, požiadal starostu obce o zistenie informácií, ako túto 

situáciu riešili starostovia v obci Jablonové a v obci Kotešová, keďže tieto obce využívajú 

telekomunikačné stĺpy na osadenie svojich pouličných lámp. Poslanci sa dohodli, že 

v spolupráci s pracovníčkami OcÚ budú telefonicky kontaktovať vlastníkov pozemkov, 

dohodnú s nimi stretnutie, kde sa spoločne s nimi budú riešiť možnosti výstavby a pripojenia 

sa k infraštruktúre v danej lokalite.  

Poslanec Ondej Danížek sa spýtal, kedy bude obec zverejňovať zápisnice zo zasadnutia OZ 

na svojej web stránke. Ing. arch. Andrej Smatana uviedol, že stránke obce je pripravená na 
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zverejňovanie zápisníc. Poslanec Peter Bušovký informoval prítomných o tom, že obec si dala 

vypracovať novú web stránku,  mala by byť prehľadnejšia, modernejšia, ide o úplne nový 

formát stránky. Požiadal prítomných, ak by mali nejaké pripomienky, prípadne nápady na 

vylepšenie alebo doplnenie novej stránky, aby ich zasielali na email priamo poslancom.  

Poslanec Peter Bušovský navrhol doriešiť opravu niektorých mostov v obci, ktoré sú 

v havarijnom stave najneskôr do konca mesiaca október. Poslanec Radovan Búšovský 

uviedol, že sú tri možnosti. Prvá možnosť je svojpomocne opraviť most takým spôsobom, že 

sa zabetónujú odpadnuté časti mosta, druhá možnosť je dať si vypracovať projekt a ponechať 

opravu mosta stavebnej firme a tretia možnosť je obkopať most, zašalovať a zaliať platňu, 

upozornil však, že ide o nákladnú investíciu pri ktorej by bolo potrebné vypracovať projekt aj 

z bezpečnostných dôvodov. Ing,. arch. Andrej Smatana navrhol, aby členovia stavebnej 

komisie išli na tvar miesta, kde rozhodnú o možnostiach opravy mostov.  

18. Diskusia  

Pani Ing. Lenka Smatanová uviedla, že v mesiaci február bola osobne na obecnom úrade 

nahlásiť, že chce platiť poplatok za TKO raz ročne na základe rozhodnutia, pracovníčka ocú 

jej povedala, aby sa zastavila na ocú na konci mesiaca február, keď prišla na konci mesiaca  

február s tým, že by chcela zaplatiť za odpad jednorázovo, pracovníčka ocú jej povedala, že 

nemá ešte pripravený platobný výmer, to isté sa zopakovalo v mesiaci marec. Pracovníčka 

ocú ju uistila, že keď bude mať výmer pripravený, bude ju telefonicky kontaktovať. Do 

dnešného dňa ju nikto nekontaktoval. Uviedla, že je divné, že obci tieto finančné prostriedky 

nechýbajú, ona predsa nie je povinná žiadať pracovníčku ocú o vystavenie výmeru.  

Pani Alžbeta Ďurajková uviedla, že asi dva mesiace dozadu bola nahlásiť na ocú zmenu čísla 

inkasného lístku, na nasledujúci mesiac zistila, že zmena nebola uskutočnená, bola to nahlásiť 

na ocú, dúfa, že druhýkrát nahlásená zmena už bude uskutočnená, zároveň upozornila na 

skutočnosť, že približne pol roka čakala na výmenu smetnej nádoby. 

Pani Helena Mikulová sa spýtala, ako ide obec riešiť akútny nedostatok pitnej vody v obci. 

Zároveň požiadala poslancov OZ o možnosť úhrady za pitnú vodu formou splátky, keďže 

mala veľký nedoplatok za vodu z dôvodu poruchy na jej vodovode.  

Prítomný občan tiež požiadal poslancov a starostu obce o stanovisko k riešeniu tak veľkého 

problému, ako je nedostatok pitnej vody v obci. Spýtal sa, či obec neuvažuje o stavebnej 

uzávere. Spýtal sa, či sú presvedčení, že záchyt prameňa vyrieši tieto problémy a neustále 

poruchy na vodovode, spýtal sa, či obec neuvažuje predať vodovod nejakej vodárenskej 

spoločnosti. Pretože on má pocit, že obec danú situáciu nezvláda.  

Starosta obce uviedol, že tento rok boli tri väčšie poruchy na vodovode, pri týchto poruchách 

dochádza k veľkému úniku vody a pritekajúce pramene nedokážu tak rýchlo vodojem doplniť, 

tiež poukázal na to, že nie je jednoduché hľadať a lokalizovať poruchu, obec eviduje najviac 

porúch na vodovode z liatiny, je to staré potrubie, porucha je väčšinou na prípojkách, kde 

vzniká veľký tlak, vďaka ktorému unikne veľké množstvo vody. Uviedol, že musia spolu 

s poslancami navrhnúť plán rekonštrukcií určitým časti vodovodu, nastaviť regulovanie tlaku 

a smeru vody.  

Poslanec Ondrej Danížek uviedol, že pán starosta je zároveň aj správcom verejného 

vodovodu. Pred chvíľou starosta vysvetlil, čo treba urobiť, aby sa daný problém vyriešil. 

Uviedol, že oni ako poslanci do dnešného dňa nemajú žiadny podklad od neho, na základe 

ktorého by sa dalo pracovať, nevedia, čo sa ide riešiť a ako to chce riešiť. Uviedol, že 
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pripojenie nového prameňa je zbytočné, keď nám do rezerváru priteká dostatok vody, 

problém je staré potrubie. My ako poslanci by sme radi vyčlenili financie na opravu, 12. 12. 

žiadal o stretnutie ohľadne vody, trvalo niekoľko mesiacov, kým sa toto stretnutie 

uskutočnilo. Po troch mesiacoch od tohto stretnutia išla na obhliadku stavebná komisia a dnes 

sedíme na zasadnutí OZ a nevieme čo ďalej.  

Poslanec Peter Búšovský vysvetlil prítomným, že vodovodné potrubie v obci je cca 60 rokov 

staré, predpokladané náklady na jeho rekonštrukciu sú približne 150000,00 – 200000,00 eur. 

Pričom ročný rozpočet obce je 300 – 400000,00 eur, z toho čistý príjem pre obec je cca 60-

80000,00 eur. Z uvedeného vyplýva, že obec nemá inú možnosť, len po častiach opravovať 

najviac poruchové časti vodovodu. Obec má jedinú možnosť a to, počkať na vyhlásenie výzvy 

so zameraním na rekonštrukciu vodovodných sietí a výstavbu kanalizácií. Do tej doby, obec 

môže investovať do kvalitnejších pracovných nástrojov, zásobiť sa materiálnym vybavením, 

aby mohla čo najrýchlejšie vykonať opravu poruchy a tým zabezpečiť rýchle doplnenie vody 

do rezerváru a následne prísun pitnej vody občanom. Vyzval prítomných občanov, ak majú 

skúsenosti s výzvami, prípadne majú nejaké návrhy na riešenie danej situácie, aby im pomohli 

riešiť tieto problémy. Ing. arch. Andrej Smatana uviedol, že on býva v časti Hradná, kde bol 

tiež v minulosti problém s vodou, obec dopojila nový prameň k vodovodu a on od tej doby 

nemá problém s nedostatkom vody. Uviedol tiež, že Hradná nemá toľko obyvateľov ako 

Súľov a taktiež tam ne je žiadny víkendový nápor turistov. On však verí, že dopojenie 

prameňa k vodovodu v Súľove by napomohlo vyriešiť terajšiu situáciu v obci. Zároveň 

uviedol, že veľkým problémom je 60 ročné vodovodné potrubie.  

Pán Rudolf Ďurec sa spýtal, prečo obec povoľuje výstavbu bazénov, keď neustále bojuje 

s nedostatkom pitnej vody. Starosta uviedol, že obec nepovolila žiadne výstavby bazénov, 

okrem tých, ktoré sú napĺňané zo studní. Taktiež sa spýtal na kvalitu pitnej vody v obci. 

Starosta uviedol, že obec vykonáva všetky povinné rozbory vody, tak ako ukladá zákon. 

Poslanec Peter Bušovský navrhol zverejňovať uvedené protokoly na novú webovú stránku 

obce.  

Pán Mgr. Marek Ďurajka uviedol, že cesta smerom na Lúčky je čiastočne opravená, zostali 

tam však neopravené dva až tri výtlky, ktoré by bolo dobre opraviť. Taktiež upozornil na most 

cez rieku smerom ku kolibe, tým, že tade prechádza veľa osobných a nákladných áut, most je 

tak opotrebovaný, že je len otázka času, kedy sa poškodí a nebude sa dať využívať na prejazd. 

Poslanec Peter Bušovský poukázal na to, že obec má vo vlastníctve viac mostov v havarijnom 

stave, prioritou pre obec sú mosty, kde bývajú občania s trvalým pobytom v obci, keďže 

z týchto ľudí má obec príjem formou podielových daní. Jediné riešenie je čiastočná oprava 

tohto mostu, prípadne osadenie dopravnej značky zákaz vjazdu.  

Mgr. Marek Ďurajka požiadal obec o zabezpečenie doplnenia info tabúľ pre turistov z dôvodu 

lepšej orientácie v obci, uviedol, že turisti, ktorí schádzajú zo Zrakovej pyramídy vstupujú na 

jeho pozemok s vedomím, že sa dostanú na kolibu. Dosť to narúča jeho súkromie a súkromie 

jeho rodiny.  

Mgr. Marek Ďurajka uviedol, že počul o plánovaných výkopových prácach niektorých 

vlastníkov pozemkov smerom na Lúčky z dôvodu pripojenia sa na elektriku. Nevie, či je 

plánované pripojenie z trafostanice smerom cez most, alebo dôjde k osadeniu nového 

elektrického stĺpa, uviedol, že výkopové práce povedú cez súkromné pozemky, pričom 

trafostanica je umiestnená na pozemku, ktorého je vlastníkom, nevie, či stavebná komisia má 

vypracovaný nejaký projekt, prípadne štúdiu k danej veci, upozornil, že nemá nič proti 
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výstavbe v tejto lokalite, bez problémov povolí tieto výkopové práce cez jeho pozemok, chcel 

by vedieť, ako to bude riešené. Poslanec Radovan Búšovský uviedol, že vlastníci pozemkov 

majú povolenie od elektrárni, poslanec Richard Kereš sa spýtal starostu obce, či obec 

vydávala nejaké povolenie, starosta odpovedal, že obec dala povolenie len na výkopové práce, 

ktoré sa mali vykonať na obecnom pozemku, poslanec Richard Kereš sa spýtal, prečo teda 

kopali, keď nemali povolenie, odpovedal, že nevie. Starosta obce nakoniec uviedol, že danú 

vec si preverí a odpovie písomne.  

Michal Mondek sa spýtal, ako chce obec riešiť porušovanie dodržiavania rýchlosti na začiatku 

obce.  Mgr. Marek Ďurajka uviedol, že starosta obce má prideleného policajta z Bytče, 

odporučil, aby ho pán starosta kontaktoval a spoločne poriešili danú situáciu. 

Jozef Blaško požiadal starostu obce, aby v prípade dlhšieho nedostatku pitnej vody obec 

informovala občanov o tom, kde si môžu prísť nabrať pitnú vodu. Zároveň požiadal 

o umiestnenie smetného koša k TOI TOI na parkovisku, keďže sa tam neustále hromadí 

odpad. Upozornil na celoročné blokovanie parkovacích miest niektorými občanmi obce Súľov 

– Hradná. Poslanec Ondrej Danížek uviedol, že on navrhoval poslancom, aby aj k tejto 

problematike zaujali nejaké riešenie, do dnešného dňa tak neurobili.  

Ing. František Smatana sa spýtal, na čo obec čakala tridsať rokov, či si myslela si, že obecný 

vodovod vydrží 100 a viac rokov, uviedol, že počas tých 30 rokov sa stále niečo nedá, nie sú 

peniaze, taktiež upozornil, že obec vynaloží financie na zachytenie prameňa cca 20000,00 eur, 

vyzval ich, aby zvážili, koľko metrov vodovodného potrubia dokážu opraviť za túto sumu, 

osobne si myslí, že záchyt prameňa je zbytočná investícia.  

Ing. Matúš Smatana požiadal starostu obce, či by nebolo možné zabezpečiť zastriekanie jám 

na miestnej komunikácii v časti obce, kde je jeho rodinný dom. Starosta uviedol, že 

spomínané opravy ciest vykonala správa ciest a to len preto, že mala náhodne zákazku 

v blízkosti obce. 

Na záver sa do diskusie zapojil pán Jozef Bušovský, navrhol, aby sa vodovodné potrubie 

prepojilo od táboriska k p. Kokavcovej a od katolíckeho kostola k p. Bednárovej, tým  sa 

odstaví stará časť vodovodného potrubia. Poslanci sa dohodli na zorganizovaní stretnutia 

s pánom Jozefom Bušovským a s Ivanom Ďurajkom ohľadne možnosti využitia uvedených 

návrhov v praxi.  

Keďže neboli ďalšie príspevky do diskusie, starosta diskusiu ukončil.  

19. Prijatie uznesení  

Ing. arch. Andrej Smatana prečítal návrh uznesení.  

Uznesenie č. 67/2019 

OZ schvaľuje plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2019, schvaľuje plnenie 

rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná k 30. 06. 2019. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej Danížek, 

Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

  

Uznesenie č. 68/2019 

OZ schvaľuje prevod finančných prostriedkov /zostatok vlastných príjmov z hospodárskeho 

roka 2018/ ZŠ s MŠ Súľov – Hradná vo výške 8729,76 eur.   

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej Danížek, 
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Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

       

Uznesenie č. 69/2019 

OZ schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ 

Súľov – Hradná na rok 2019 z rozpočtu obce Súľov – Hradná a to o 10083,00 eur.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 Peter Búšovský, Radovan Bušovský, Ondrej Danížek, 

Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 70/2019 

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

- stredisko 10 – verejná zeleň, údržba prev. strojov a zariadení, rozpočtovaných 500,00 eur 

navýšiť o 500,00 eur 

- stredisko 07 – miestne komunikácie, poradenská činnosť o projektu /kapitálový výdavok/, 

rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 2800,00 eur, mzdové náklady, rozpočtovaných 0,00 eur 

navýšiť o 580,00 eur 

- stredisko 06 – vodné hospodárstvo, obstaranie prevádzkových strojov a zariadení, 

rozpočtovaných 276,00 eur navýšiť o 1175,00 eur, všeobecný materiál, rozpočtovaných 

3000,00 eur navýšiť o 2000,00 eur, údržba objektov a častí OV, rozpočtovaných 1000,00 eur 

navýšiť o 2000,00 eur 

- stredisko 33 – verejné osvetlenie, údržba verejného osvetlenia, rozpočtovaných 500,00 eur 

navýšiť o 600,00 eur 

- stredisko 27 – miestny rozhlas, údržba miestneho rozhlasu, rozpočtovaných 1900,00 eur 

navýšiť o 200,00 eur 

Ako zdroj krytia schvaľujú použitie prebytku z rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019. 

- stredisko 24 – INFO, stravovanie, rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 360,00 eur 

Ako zdroj krytia schvaľujú použiť: stredisko 01 – Obecný úrad, údržba výpočtovej techniky 

a to rozpočtovaných 3000,00 eur ponížiť o 360,00 eur  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 Peter Búšovský, Radovan Búšovský, Ondrej Danížek, 

Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 71/2019 

OZ schvaľuje: 

a/ kúpu nehnuteľného majetku a to pozemku parcel. číslo KNC 1084/20, orná pôda o výmere 

2610 m2 v katastrálnom území Súľov – Hradná. Uvedená parcela vznikla geometrickým 

plánom č. 20/2019 vypracovaným Ing. Zuzanou Smatanovou z parcely KNC 1084/5 zapísanej 
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na LV. č. 654 na katastrálnom odbore okresného úradu Bytča  

b/ úpravu rozpočtu v časti kapitálové výdavky, stredisko 10 – Verejná zeleň/verejné 

priestranstvá, ekon. kl. 711001 – Kúpa pozemkov, rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť 

o 10440,00 eur. Ako zdroj krytia schvaľujú použiť prebytok z rozpočtu obce Súľov – Hradná 

na rok 2019. 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Peter Búšovský, Radovan Búšovský,  

Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 1 Ondrej Danížek  

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 72/2019 

OZ poveruje starostu obce prípravou podkladov k riešeniu zmeny systému vykurovania v MŠ 

Súľov na základe výzvy OPkZP-P01 SC141-2018-45. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 Peter Búšovský, Radovan Búšovský, Ondrej Danížek, 

Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 73/2019 

OZ schvaľuje: 

a/ rozhodnutie starostu obce o vykonaní finančnej kontroly na mieste a to v ZŠ s MŠ Súľov – 

Hradná, kde predmetom kontroly je inventarizácia majetku ZŠ s MŠ Súľov – Hradná za rok 

2017 a 2018 

b/ poverenie členov finančnej komisie vykonaním uvedenej finančnej kontroly na mieste   

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 Peter Búšovský, Radovan Búšovský, Ondrej Danížek, 
Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 74/2019 

OZ určuje od 1. 10. 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 0%.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, 
Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 
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Proti: 0 - 

Zdržal sa: 1 Radovan Búšovský 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 75/2019 

OZ schvaľuje: 

a/ podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu 

športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019-2021 

b/ úpravu rozpočtu v časti kapitálové výdavky, stredisko 37 Budova TJ Partizán Súľov/areál, 

ekon. kl. 716000 Prípravná a projektová dokumentácia, rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť 

o 400,00 eur 

Ako zdroj krytia schvaľujú: stredisko 37 Budova TJ Partizán Súľov/areál, ekon. kl. 632001 

Energie, rozpočtovaných 3000,00 eur ponížiť o 400,00 eur 

c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 25% z poskytnutého príspevku  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 5 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, 

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

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Po prečítaní dal starosta hlasovať za prijatie uznesení.  

 

10. Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Jaroslav Bušfy  

                                                                                                       starosta obce  

 

 

 

 

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

 

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

 

                         Ing. arch. Andrej Smatana    ..................................... 
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