Zápisnica zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej,
konaného dňa 08. 02. 2019 v KD Hradná
Prítomní: /viď. prezenčná listina/
Zapisovateľka: Lenka Kerešová
Overovatelia zápisnice: Ondrej Danížek, Rudolf Tvrdý
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 24-38/2018 a 1-6/2019
5. Žiadosť o vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Protipovodňové
a protierózne opatrenie potoka Hradňanka“ – schválenie
6. Návrh na zmenu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 – schválenie
7. Prijatie uznesení
8. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy otvoril zasadnutie OZ, privítal poslancov, prítomných
občanov a hostí, prečítal návrh programu zasadnutia OZ. Starosta obce dal návrh na doplnenie
programu OZ a to bod č. 7 Rôzne, bod č. 8 diskusia, bod č. 9 Prijatie uznesení a bod č. 10.
Záver. Správu starostu obce a správy o činnosti komisií navrhol predniesť v bode č. 7. Rôzne.
Keďže poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie programu zasadnutia, starosta dal
hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Súľov – Hradná Ing. Jaroslav Bušfy určil za zapisovateľku pani Lenku
Kerešovú, za overovateľov určil pána Ondreja Danížka a Rudolfa Tvrdého.
3. Schválenie programu zasadnutia
Schválenie programu previedli poslanci v bode č. l.
4. Kontrola uznesení č. 24-38/2018 a 1-6/2019
Starosta obce previedol kontrolu nasledovných uznesení:
Uznesenie č. 24/2018 /splnené/
OZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Súľov - Hradná č. 1/2018 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie č. 25/2018 /splnené/
OZ schvaľuje miestne poplatky obce Súľov - Hradná na rok 2019.
Uznesenie č. 26/2018 /splnené/
OZ schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Súľov-Hradná.
Uznesenie č. 27/2018 /splnené/

OZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 28/2018 /splnené/
OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Súľov – Hradná pre rok 2019 športovému
klubu TJ Partizán Súľov a to vo výške 3000€.
Uznesenie č. 29/2018 /splnené/
OZ schvaľuje rozpočet obce Súľov – Hradná na rok 2019.
Uznesenie č. 30/2018 /splnené/
OZ berie na vedomie návrh rozpočtu obce Súľov – Hradná na roky 2020 – 2021
Uznesenie č. 31/2018 /splnené/
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Súľov – Hradná na 1. polrok
2019.
Uznesenie č. 32/2018 / FP z RF boli zapojené do príjmovej časti rozpočtu /finančné
príjmy/ obce pre rok 2018, nedošlo k ich čerpaniu z dôvodu predĺženia doby procesu
verejného obstarávania pri projekte „Kvalita životného prostredia pod názvom
Znižovanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci SúľovHradná“, kód výzvy NFP310010M718 predkladanej žiadosti o nenávratný finančný /
OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 43 777,69€ na
financovanie spoločného programu SR a EÚ operačný program „Kvalita životného prostredia
pod názvom Znižovanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci
Súľov-Hradná“, kód výzvy NFP310010M718 predkladanej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok.
Operačný kód životného prostredia: OPKZP-P01-SC111-2017-23
Uznesenie č. 33/2018 /splnené/
OZ schvaľuje domenovanie člena pani Mgr. Andrei Frniakovej do kultúrno-športovej komisie.
Uznesenie č. 34/2018 /splnené/
OZ schvaľuje odvolanie pani Mgr. Anny Ďurajkovej z pozície členky školskej rady školy
z dôvodu ukončenia poslaneckého mandátu. OZ schvaľuje delegovanie člena do školskej rady
pána Ing. Ľubomíra Baláža ako zástupcu zriaďovateľa.
Uznesenie č. 35/2018 /splnené/
OZ určuje 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 sa zaväzuje 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.
Uznesenie č. 36/2018 /splnené/

OZ schvaľuje zloženie inventarizačných komisií.
Uznesenie č. 37/2018 /splnené/
OZ schvaľuje pozastavenie investícií do opravy obecného autobusu až do zrušenia uznesenia
z dôvodu ekonomickej rentability prevádzky autobusu.
Uznesenie č. 38/2018 /starosta informoval poslancov, že pán Radovan Búšovský
prednesie správu poslancom k uvedenému uzneseniu
OZ poveruje starostu obce v súčinnosti s poslancami pripraviť podklady pre začatie
výberového konania na vytvorenie novej webovej stránky obce do 31.01.2019.
Uznesenie č. 1/2019 /splnené/
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná v časti výdavky a to:
- stredisko 07 Miestne komunikácie, ekonomická klasifikácia 635006 Údržba budov,
objektov a ich častí a to rozpočtovaných 500,00 eur navýšiť o 2500,00 eur, t. j.
upravený po zmene 3000,00 eur.
- stredisko 09 Stavebný úrad, ekonomická klasifikácia 636001 Prenájom priestorov StÚ
a to rozpočtovaných 990,00 eur navýšiť o 130,00 eur, t. j. upravený po zmene 1120,00
eur.
Ako zdroj krytia výdavkov schvaľujú použiť prebytok z rozpočtu obce na rok 2019.
Uznesenie č. 2/2019 /splnené/
OZ schvaľuje žiadosť sl. Dominiky Mičienkovej o oslobodenie od platenia poplatku za
prenájom priestorov v Miestneho osvetového strediska v Súľove.
Uznesenie č. 3/2019 /ponuky od 3 právnych poradcov predložili poslanci, poslanec
Radovan Búšovský mal ústne potvrdenie od osloveného právnika, sľúbil písomné
predloženie ponuky v čo najkratšom čase/
OZ poveruje starostu obce v súčinnosti s poslancami obecného zastupiteľstva osloviť
možných právnych poradcov – zástupcov pre spoluprácu s obcou Súľov – Hradná do
najbližšieho zastupiteľstva.
Uznesenie č. 4/2019 /prebieha/
OZ poveruje stavebnú komisiu a finančnú komisiu o preverenie zámeny pozemku KNE 811/1
/pozemok pod Kultúrnym domov v Hradnej/ medzi obcou Súľov – Hradná a pani Soňou
Smatanovou, rod. Kocianovou s termínom do 28. 02. 2019.
Uznesenie č. 5/2019 /nesplnené/
OZ poveruje starostu obce pripraviť zmluvu o vykonávaní zimnej údržby medzi obcou Súľov
– Hradná a pánom Romanom Búšfym pre rok 2019 a to do najbližšieho zastupiteľstva.
Uznesenie č. 6/2019 /nesplenené/
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.
5. Žiadosť o vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu
„Protipovodňové
a protierózne opatrenie potoka Hradňanka“ – schválenie
Starosta obce oboznámil prítomných s možnosťou podania Žiadosti o NFP „Protipovodňové
a protierózne opatrenie potoka Hradňanka“. Termín na predkladanie žiadosti nie je určený, ide
o tzv. otvorenú výzvu, žiada sa až do vyčerpania FP. Je potrebné vypracovať projektovú

dokumentáciu podľa podmienok projektu. Oslovený projektant sa stretol s pracovníkmi
Povodia Váhu z dôvodu potreby predloženia súhlasného stanoviska Povodia Váhu k žiadosti
o NFP. V roku 2014 obec taktiež žiadala o FP z tohto projektu, no žiadosť obce bola
zamietnutá.
Starosta obce požiadal poslanca Radovana Búšovského o prečítanie správy k danému bodu
programu.
Poslanec R. Búšovský predniesol nasledovné:
K príprave projektu regulácie potoka Hradňanka sme mali aj dnes stretnutie s projektantami aj
zástupcami správcu vodného toku, povodia Váhu.
Záver a podrobnejšie informácie zatiaľ nemáme vypracované v podobe správy, tak
informujem iba na základe náčrtu.
S pôvodným zámerom podľa projektu - použitím zatrávňovacích betónových dielcov povodie
Váhu nesúhlasí.
Navrhujú použiť prírodný kameň.
Po konzultáciach s projektantami na mieste sme sa zhodli na predbežnom zámere:
Na hornom konci v Hradnej (otoč) vybudovať vpust.
Existujúcu kamennú reguláciu po starú hasičskú zbrojnicu vyspraviť.
Problémový úsek medzi obchodom a mostom k družstvu zrekonštruovať oporný múr od
cesty.
Splavy od sútoku potokov z Hradňanka a prítoku od družstva až po Kociana (prechod pred
kaštieľ) rekonštruovať z kameňa ako pôvodné.
Medzi splavmi spevniť po stranách koryto potoka vykladaním z kameňa do výšky max
1meter.
Rovnako celý úsek popod kaštieľ vyložiť z kameňa po stranách koryta, prípadne pridať
nejaké splavy.
Dno potoka možno ponechať v pôvodnom stave, prípadne vyložiť kameňmi.
Spevniť koryto potoka okolo mosta pri zvonici.
Pod mostom až po prvý splav na strane pri ceste vybudovať oporný múr, a druhú stranu
vyložiť z kameňa.
Okolo prítoku potoka z "pivovarskej" už pokračovať vykladaním z kameňa približne do 100
metrov od mosta.
Na ľavej strane má Bušfy vybudovaný múr z kameňa, ten sa ponechá, prípadne iba spevní
koryto pod ním.
Malo by to končiť pri splave asi na úrovni pozemku bývalej škôlky.
V Súľove na hornom konci (odbočka z hlavnej cesty popod Johanidesov):
Na strane cesty vybudovať oporný múr (aby tam mohli prejsť aj ťažké autá) a na opačnej
strane od záhrad spevniť koryto a breh vyložením z kameňa.
Poslanec Andrej Smatana uviedol, že k danej veci nemajú dostatok informácií na to, aby
mohli žiadosť o vypracovanie projektovej dokumentácie schváliť. Uviedol, že v určitých
veciach sa odlišujú názory projektanta od názorov pracovníkov Povodia Váhu. Zatiaľ nie je
predložená žiadna cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie, musí sa počkať
na vyjadrenie pracovníkov Povodia Váhu, až po predložení daného sa môže rozhodovať
o podaní žiadosti.
Poslanec Peter Búšovský vysvetlil prítomným, že nie je jednoduché rozhodnúť v danej veci,
keďže spoluúčasť obce je 5%, čo činí cca 50000,00 eur. Počkáme na vyjadrenie pracovníkov
Povodia Váhu a potom sa rozhodneme o ďalšom postupe v danej veci.
6. Návrh na zmenu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 – schválenie
Starosta obce informoval poslancov o predbežnej cene za vykonanie zimnej údržby miestnych
komunikácií, ktorú vykonáva pán Roman Búšfy a to cca 4000,00 eur. Z tohto dôvodu

predložil návrh na úpravu rozpočtu v časti výdavky, stredisko 07 Miestne komunikácie,
ekonomická klasifikácia 635006 Údržba budov, objektov a ich častí a to rozpočtovaných
3000,00 eur navýšiť o 2000,00 eur, t. j. upravený po zmene 5000,00 eur. Keďže poslanci
nemali pripomienky, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Poslanec Peter Búšovský informoval prítomných o návšteve poslancov a starostu v obci
Plevník, kde sa boli informovať o používaní prídavného zariadenia k rozhlasovej ústredni,
okrem iného. Uvedené zariadenie ponúka možnosť nahrávania záznamu, s pomocou
kalendára nastaviť deň a čas uskutočnenia vyhlášky, ďalej ponúka možnosť informovať
občanov formou SMS a uskutočňovať ankety. Informoval, že uvedené zariadenie má aj naša
obec zapožičané na 2 mesiace, po jeho odskúšaní sa ďalej rozhodne o jeho zakúpení. Cena
zariadenia je 2500,00 eur.
Z uvedeného dôvodu starosta navrhol úpravu rozpočtu v časti výdavky, stredisko 27 Miestny
rozhlas, ekonomická klasifikácia 713004 Obstaranie prevádzkových zariadení a to
rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 2500,00 eur, t. j. upravený po zmene 2500,00 eur. Keďže
poslanci nemali pripomienky, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
7. Rôzne
Správa starostu obce
Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy predniesol správu o svojej činnosti za obdobie od
posledného zasadnutia OZ.
- informoval poslancov o tom, že sa zúčastnil na zasadnutí snemu Horného Považia, ktorej
obec je členom, volili sa zástupcovia do SEVAKu a predsedníctvo združenia
- vyjadril spokojnosť svoju aj spokojnosť občanov so zimnou údržbou miestnych
komunikácií, musel však poukázať na nedisciplinovanosť niektorých občanov, ktorí parkujú
svoje osobné vozidlá na miestnej komunikácii, čím komplikujú a sťažujú jej údržbu
- informoval o tom, že pani Elena Ďurajková na minulom zasadnutí OZ predložila poslancom
materiál, kde informovala prítomných poslancov o podaní podnetu na ochranu ich práv
a majetku z dôvodu sústavného porušovania spoluobčanov, hlavne Pavlom Šefarom
a Jozefom Durcom.
Starosta upozornil na stále prebiehajúci spor medzi obcou Súľov – Hradná, pánom Paľom
Šefarom a rodinou Ďurajkovou, poukázal na skutočnosť, že manželia Ďurajkovci boli vyzvaní
prokuratúrou na doloženie požadovaných podkladov, uvedenú výzvu ignorovali, upozornil na
stále prebiehajúci súdny spor medzi nimi, pokiaľ tento spor nie je ukončený, obec a ani
poslanci nebudú danú vec riešiť
- starosta informoval poslancov, že dňa 16. 01. 2019 obec prijala od pani Mgr. Jany
Kačincovej žiadosť o rozšírenie obecného vodovodu na lokalitu Lány. Vyjadril sa, že danú
žiadosť predložil finančnej a stavebnej komisii, počká na ich vyjadrenie ako po stránke
finančnej, tak technickej.
Poslanec Ondrej Danížek sa vyjadril, že finančná komisia si dá predložiť podklady od
odborníkov a následne na to predložia návrh na riešenie.
Správa o činnosti komisií
Komisia pre financovanie a správu obecného úradu – správu prečítal predseda komisie
poslanec Peter Búšovský /viď príloha č. 1 Zápisnica zo zasadnutia FK/
Komisia stavebna, územného plánovania a životného prostredia – správu prečítal
predseda komisie poslanec Radovan Búšovský.

Stavebna komisia sa na viacerých stretnutiach zaoberala niekoľkými vecami:
- projektom zateplenia kultúrneho domu v Súľove,
- projektom regulácie potoka Hradňanka,
- žiadosťou pána Gajdošika na odkúpenie pozemku (medza asfaltovou cestou a ich
pozemkami) z dôvodu zabezpečenia prístupu k ich pozemkom
Tu by sme pri odpredaji mohli postupovať podľa osobitého zreteľa vzhľadom na skutočnosť,
že táto parcela je vhodná iba na tento jeden účel, aj v prípade že by zostala obecná bude slúžiť
iba na prístup k ich pozemkom
- a podľa uznesenia 4/2019 z minulého zastupiteľstva aj zámenou pozemkov pod kultúrnym
domov v Hradnej s pani Soňou Smatanovou
K zámene máme ešte doladiť detaily na spoločnom stretnutí komisie a následne budeme mať
vypracovanú správu komplet.
Komisia pre kultúru, vzdelávanie, sociálne veci, pre šport, obchod a cestovný ruch –
správu prečítal predseda komisie poslanec Ing. Ľubomír Baláž.
Členovia komisie zasadali z dôvodu prípravy náplne svojej práce, plánu činností, pracovali na
doplnení akcií na pripravovanom obecnom kalendári, navrhli finančný príspevok pre JDS pri
príležitosti MDŽ vo výške 30,00 eur, navrhli zabezpečiť blahopriania ku sviatku MDŽ
v náklade 350 ks pre ženy v obci. Informoval prítomných, že sa osobne zúčastnil výročnej
schôdze JDS, kde členky poďakovali za ich podporu zo strany obce. Členky prejavili záujem
o používanie obecného autobusu počas roka, predseda komisie ich informoval o tom, že
momentálne autobus prešiel rozsiahlou opravou, keď prejde povinnou STK, bude sa môcť
používať.
Poslanec Ondej Danížek navrhol predsedom komisií, aby svoje správy posielali aj ostatným
poslancom na email pred zasadnutím OZ.
8. Diskusia
Jaroslav Smatana poukázal na skutočnosť, že bolo by lepšie najskôr vybudovať kanalizáciu
v obci a potom riešiť potok. Taktiež poukázal na havarijný stav mostov Starosta odpovedal, že
momentálne nie sú vyhlásené výzvy na realizáciu kanalizácií, žiaľ, obec môže žiadať o
poskytnutie FP iba na taký účel, na ktorý je vyhlásená výzva.
Elena Ďurajková informovala poslancov, že spomínaný súdny spor medzi nimi a pánom
Paľom Šefarom je ukončený, tvrdila, že pán Paľo Šefara nedodržal hranicu pri vybudovaní
svojho oplotenia a výsadbe tují.
Poslanec Radovan Búšovský poukázal na skutočnosť, že v dokumentoch predložených rod.
Ďurajkovou nebolo rozhodnutie zo súdu o ukončení súdneho sporu. Požiadal pani Elenu
Ďurajkovú o dodatočné doloženie tohto rozhodnutia.
Pani Ďurajková prisľúvila doloženie dokladu a zároveň poukázala na ďalší spor s pánom
Jozefom Durcom, ktorý výstavbou svojej garáže zapríčinil narušenie statiky ich rodinné
domu.
Peter Hrehor sa vyjadril k projektu Protipovodňové a protierózne opatrenie potoka
Hradňanka, tvrdil, že sa zúčastnil niektorých stretnutí poslancov s projektantom, ktorý by mal
vypracovať projektovú dokumentáciu k uvedenému projektu. Uviedol, že je to ten istý
projektant, ktorý vypracovával projekt k rovnakému projektu, ktorý obec predkladala v roku
2014. Poukázal na to, že podaná žiadosť o NFP v roku 2014 neprešla z dôvodu nevyhovujúcej
projektovej dokumentácie a chýbajúcemu vyjadreniu sa Povodia Váhu.
Zároveň sa spýtal starostu, kto bude vykonávať stavebný dozor pri rekonštrukcii MOS
v Súľove. Upresnil, že jemu nejde ani tak o názov firmy, ale na opatrnosť zo strany obce, aby
dohliadla na to, aby si firma zabezpečujúca stavebný dozor plnila svoju úlohu zodpovedne.

Starosta odpovedal, že výberové konanie na stavebný dozor prebieha. Potom sa dohadovali
o správnom postupe pred podpísaním zmluvy so SIEA.
Poslanec Peter Búšovský sa vyjadril, že nikto nepovedal, že k projektovej dokumentácii je
potrebné vyjadrenie Povodia Váhu, žiaľ, teraz sa čaká na toto vyjadrenie, čo môže zapríčiniť,
že sa nestihne dodržať termín na predloženie žiadosti o NFP.
Vladimír Hoferica poukázal na kritický stav miestnej komunikácie, ktorá vedie k jeho
rodinnému domu. Jeho manželka Jana Hofericová už v lete žiadala obec písomne, aby obec
vyzvala pána Murína k vráteniu obecnej cesty do pôvodného stavu. Obec ho zaviazala
termínom, ktorý však nedodržal. Uvedenú komunikáciu poškodil takým spôsobom, že narušil
rigole na záchyt vody a voda teraz steká po ceste a zamŕza.
Poslanec Radovan Búšovský sa vyjadril, že stavebná komisia mala v pláne svojej činnosti
vybudovanie šachty na záchyt vody na „Otoči“.
Jaroslav Smatana vyjadril počudovanie nad skutočnosťou, prečo zámennú zmluvy medzi
obcou a pani Soňou Smatanovou rieši finančná komisia. Poukázal na skutočnosť, že obec
uzatvárala viacero kúpno – predajných zmlúv bez znaleckých posudkov. Myslí si, že on
s manželkou sa zachovali férovo voči obci, chceli obci pomôcť, nie na nej zarobiť. Myslí si,
že hodnota pozemkov pod KD Hradná mala pre obec oveľa väčšiu hodnotu, za akú bol
vymenené. Keby mali postupovať podľa odhadu znalca a pripočítať ušlý zisk, tak obec by to
vyšlo omnoho drahšie. Čo sa týka vysporiadania pozemkov pod autobusovou zastávkou, pán
Jaroslav Smatana navrhoval obci túto nápravu už dávno. Vyjadril sa, že sa stretol s geodetom,
ktorý mu povedal, že výmena pozemkov nemala vplyv na zistenú skutočnosť pána Ing.
Matúša Smatanu, že rokmi vychodená cesta smerom k vysielaču vedie cez náš pozemok,
ktorý sme zdedili po starom otcovi.
Poslanec Ondrej Danížek vysvetlil, že k uvedenému došlo z dôvodu podania žiadosti pána
Daniela Gajdošíka, kde žiadal obec o odkúpenie časti obecného pozemku, aby si zabezpečil
prístup k svojmu pozemku.
Nebol dodržaný zákon, treba vypracovať znalecké posudky.
Soňa Smatanová vysvetlila, že zamieňané pozemky boli obhliadať všetci poslanci, na základe
obhliadky a odporúčania členov stavebnej komisie schválili uznesenie, na základe daného
bola vypracovaná zámenná zmluva, ktorú kataster nezapísal z dôvodu, že v z.z boli použité
čísla a výmera parciel registra C, ktoré neboli zapísané na katastri. Z tohto dôvodu si dala p.
Smatanová vypracovať GP Ing. Richardom Kubáňom, aby čísla a výmera parciel schválené
uznesením a použité v zmluve kataster zapísal.
Poslanec Peter Búšovský sa vyjadril, že obec nemá vysporiadané viaceré veci, ako napríklad
futbalové ihrisko, cesty a rieky v Hradnej. Chceli by sa poučiť z danej situácie, nastaviť
pravidlá, ako postupovať v budúcnosti pri nadobúdaní obecných majetkov do vlastníctva
obce.
Kontrolórka obce Bc. Jozefína Šípková sa vyjadrila k danej veci, že ona nie je právny
zástupca obce, aby hodnotila zmluvu po právnej stránke, uznesenie bolo schválené
poslancami, pred schválením bol odpredaj odporučený stavebnou komisiou a ona ako
kontrolór s tým nič neurobí.
Poslanec Radovan Búšovský sa vyjadril, že nebol pri odpredaji dodržaný postup ani zo strany
obce, ani zo strany Soni Smatanovej, geometrický plán sa robil dodatočne, skonštatoval však,
že situácia nie je jednoduchá, je v štádiu riešenia, preto sa k nej ešte členovia stavebnej
komisie nebudú vyjadrovať.
Jozef Blaško požiadal starostu o doplnenie svetla na verejnom osvetlení pri kaštieli v Súľove,
zároveň požiadal o doplnenie jedného rozhlasu na miestnom rozhlase, tiež na tom istom
mieste.
Juraj Maslík upozornil, že pred vstupom do Súľova zasahujú konáre do verejného osvetlenia.
Mgr. Jana Kačincová pripomenula, že ešte v roku 2017 písomne žiadala obec o doplnenie

lámp na verejnom osvetlení smerom k družstvu, do dnešného dňa však nedostala odpoveď.
Zároveň vyjadrila prekvapenie nad posúdením situácie pána starostu na zastupiteľstve
ohľadne jej žiadosti o pripojenie k verejnému vodovodu, keď v čase, keď priniesla písomnú
žiadosť osobne na obecný úrad v Súľove jej pán starosta prisľúbil, že vodovodné potrubie
bude dotiahnuté k jej rodinnému domu, vyjadril ľútosť nad jej situáciou, dokonca sa vyjadril,
že keby mala obec voľný nájomný byt, tak by jej ho pridelil. Starosta sa vyjadril, že nič
nesľúbil.
Poslanec Peter Búšovský informoval prítomných o predloženom návrhu nájomnej zmluvy so
spoločnosťou HMZ Rádiokomunikácie, spol. s r. o., kde predmetom nájmu je miesto na
komíne MOS Súľov na umiestnenie technológie na prevádzkovanie internetu. Výška nájmu je
350,00 eur/rok. Ďalej ponúkajú:
- služba VPN medzi bodmi OcÚ – Kultúrny dom Hradná /bezdrôtové/
- služba LTE internet 50/5 Mb/s pe 1 bod
- služba LTE internet 35/3 Mb/s pe 1 bod
Keďže nikto nemal ďalší príspevok do diskusie, starosta dal hlasovať za jej ukončenie.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
9. Prijatie uznesení
Zástupca starostu Ing. arch. Andrej Smatana prečítal návrh uznesení z tohto zasadnutia.
Uznesenie č. 7/2019
OZ poveruje stavebnú komisiu a finančnú komisiu o preverenie možnosti rozšírenia obecného
vodovodu do lokality Súľov – Lán na základe žiadosti pani Mgr. Jany Kačincovej a Mgr.
Mareka Ďurajku a vypracovanie návrhov riešenia do 31. 03. 2019.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 8/2019
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná v časti výdavky a to:
- stredisko 27 Miestny rozhlas, ekonomická klasifikácia 713004 Obstaranie
prevádzkových zariadení a to rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 2500,00 eur, t. j.
upravený po zmene 2500,00 eur
Ako zdroj krytia výdavkov schvaľujú použiť prebytok z rozpočtu obce na rok 2019.
stredisko 07 Miestne komunikácie, ekonomická klasifikácia 635006 Údržba budov,
objektov a ich častí a to rozpočtovaných 3000,00 eur navýšiť o 2000,00 eur, t. j.
upravený po zmene 5000,00 eur
Ako zdroj krytia výdavkov schvaľujú použiť prebytok z rozpočtu obce na rok 2019.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
-

Uznesenie č. 9/2019
OZ poveruje starostu obce zabezpečiť vykonanie STK na obecný autobus a informovať
o výsledku poslancov formou emailu do 28. 02. 2019.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 10/2019
OZ poveruje starostu obce pripraviť postup v spolupráci s právnickou výpomocou pri
vymáhaní pohľadávok do 31. 5. 2019.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 11/2019
OZ poveruje starostu obce zorganizovať spoločné stretnutie všetkých prevádzkovateľov
ubytovní s poslancami, starostom obce a finančnou komisiou za účelom pripravenia
motivačného programu pre prevádzkovateľov a zároveň zlepšenia výberu dane za ubytovanie
do 30. 04. 2019.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 12/2019
OZ poveruje kultúrno športovú komisiu pripraviť podklady o organizovaní spoločenských
akcií v obci do 30. 04. 2019.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 13/2019
OZ poveruje starostu obce predložiť výsledky inventúry ZŠ s MŠ finančnej komisii do 15. 03.
2019.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie 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.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 15/2019
OZ schvaľuje náplň práce finančnej komisie:
- prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmeny, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet
obce a predkladá písomné stanoviská pre rokovanie OZ,
- podáva návrhy na miestne poplatky a dane,
- prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení a k ich dodatkov, zásad hospodárenia
a nakladania s finančnými prostriedkami obce, zásad upravujúcich nakladanie s majetkom
obce,
- prejednáva návrhy na prijatie úverov a pôžičiek obce a vydáva odporúčania,
- navrhuje výšku prenájmov obecných nehnuteľností,
- posudzuje žiadosti a návrhy na predaj, kúpu, zámenu, prenájom a iné nakladanie
s nehnuteľným majetkom obce /pozemky, stavby, nebytové priestory ... /
- vyjadruje sa k novelizáciám smerníc o hospodárení obce s finančnými prostriedkami
a majetkom obce,
- vyjadruje sa k návrhu poriadku odmeňovania pracovníkov obecného úradu a podieľa sa na
kontrole jeho dodržiavania,
- dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu
prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce,
- posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci a predkladá návrh na
rokovanie OZ,
- kontroluje vedenia účtovníctva a finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, celému rozpočtu
obce a rozpočtu organizácií, ktorých je obec zriaďovateľom,
- a ďalšie iné úkony podľa potreby obce.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 16/2019
OZ schvaľuje doplnenie pani Mgr. Alenu Búšovskú, Ing. Michala Hollého a Petra Kereša za
členov kultúrno – športovej komisie.

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 17/2019
OZ poveruje starobu obce zabezpečiť zvukový záznam z obecného zastupiteľstva pre potreby
vypracovania a kontroly zápisnice počas celého funkčného obdobia.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 18/2019
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. 19/2019
OZ poveruje starostu obce zorganizovaním stretnutia poslancov a starostu so zástupcom firmy
T+T, a. s. za účelom informovania o súčasných podmienkach a nových možnostiach zberu
komunálneho a separovaného odpadu v obci do 28. 02. 2019.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 20/2019
OZ poveruje starostu obce doplniť na inventárne súpisy hmotne zodpovednú osobu a súčasne
vypracovať inventárne súpisy miestností do 31. 09. 2019.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 21/2019
OZ poveruje starostu obce zabezpečiť označenie hmotného majetku obce inventarizačnými
číslami do 31. 09. 2019.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 22/2019
OZ poveruje starostu obce zabezpečiť vykonanie opakovanej fyzickej inventúry obecného
majetku obce do 30. 11. 2019.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 23/2019
OZ schvaľuje:
- finančný príspevok pre JDS pri príležitosti MDŽ vo výške 30,00 eur
- zabezpečenie blahoprianí ku sviatku MDŽ v náklade 350 ks
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24/2019
OZ schvaľuje náplň práce kultúrno športovej komisie:
- koordinuje a rozvíja kultúrne a športové aktivity v obci,
- vytvára podmienky pre rozvoj telesnej kultúry, športu a mládežníckych aktivít,
- v rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracuje s ostatnými komisiami OZ a zložkami
organizovanými v obci,
- úzko spolupracuje so základnou a materskou školou v obci,
- spracováva Kalendár celo-obecných kultúrnych a spoločenských podujatí,
- organizačne napomáha pri organizovaní celo-obecných spoločenských, kultúrnych
a športových podujatí,
- podieľa sa na organizovaní vybraných telovýchovných, turistických, športových

a pohybovo-rekreačných podujatí,
- predkladá návrhy resp. vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu v oblastiach kultúry
a športu a k návrhom a žiadostiach na poskytovanie dotácií organizáciách, fyzickým
a právnickým osobám pôsobiacim v oblasti kultúry a športu v obci v zmysle platného VZN,
- vypracúva návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce pre OZ a pre
starostu obce,
- sleduje stav, udržiavanie a celkové využitie športových zariadení v obci a predkladá
prípadné návrhy na zlepšenie,
- posudzuje a prijíma návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej
pôsobnosti a predkladá svoje stanoviská OZ,
- pripravuje projekty postupného oživovania spoločenského života v obci,
- vyjadruje sa k činnosti kultúrnych a spoločenských organizácií v obci,
- podľa potreby zaujíma stanoviská k návrhom pomníkov a pamätných tabúľ v obci,
- vyvíja aktivity na podporu aktívneho cestovného ruchu,
- plní ďalšie úlohy súvisiace s kultúrnou a športovou činnosťou obce.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 25/2019
OZ schvaľuje uzavretie predloženej nájomnej zmluvy medzi Obcou Súľov – Hradná a HMZ
Rádiokomunikácie, spol. s r. o.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Vzhľadom na to, že k prečítaným návrhom uznesení nemal nikto ďalšie pripomienky, starosta
dal hlasovať za prijatie uznesení.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0 Zdržal sa: 0
10. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce
Zapisovateľka: Lenka Kerešová ....................................
Overovatelia: Ondrej Danížek ....................................
Rudolf Tvrdý

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

