Zápisnica zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej,
konaného dňa 11. 01. 2019 v MOS Súľov
Prítomní: /viď. prezenčná listina/
Zapisovateľka: Lenka Kerešová
Overovatelia zápisnice: Peter Búšovský, Radovan Búšovský
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Návrh na zmenu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 – schválenie
5. Prijatie uznesení
6. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy otvoril zasadnutie OZ, privítal poslancov, prítomných
občanov a hostí, prečítal návrh programu zasadnutia OZ. Poslanec pán Peter Búšovský dal
návrh na doplnenie programu OZ a to bod č. 5 Rôzne. Keďže poslanci nemali ďalšie návrhy
na doplnenie programu zasadnutia, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Starosta skontroloval účasť poslancov /7 poslancov/, skonštatoval, že zasadnutie OZ je
uznášaniaschopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Súľov – Hradná Ing. Jaroslav Bušfy určil za zapisovateľku pani Lenku
Kerešovú, za overovateľov určil pána Petra Búšovského a Radovana Búšovského.
3. Schválenie programu zasadnutia
Schválenie programu previedli poslanci v bode č. l.
4. Návrh na zmenu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 – schválenie
Starosta predložil poslancom návrh zmeny rozpočtu v časti výdavky, 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.
Uvedený návrh zdôvodnil nedostatkom narozpočtovaných finančných prostriedkov na zimnú
údržbu miestnych komunikácií.
Poslanec Peter Búšovský sa informoval, ako je dohodnutá fakturácia, všimol si, že v minulom
období pán Búšfy vystavoval faktúru za zimnú údržbu miestnych komunikácii až v mesiaci
máj, starosta odpovedal, že on môže vystavovať objednávky a uzatvárať zmluvy len do výšky
narozpočtovaných finančných prostriedkov, čo by v súčasnosti mohol len do výšky 500,00
eur.
Poslanci po spoločnom zvážení skonštatovali, že uvedenú položku navýšia o 2500,00 eur, t. j.
upravený po zmene 3000,00 eur, keďže predpokladajú, že náklady na zimnú údržbu
miestnych komunikácií môžu byť vyššie z dôvodu dlhodobejšej nepriazne počasia, náročnosti
údržby ciest a navýšením nákladov na nákup kameniva na posyp. Ako zdroj krytia výdavkov
navrhli prebytok z rozpočtu na rok 2019.

Poslanec Ondrej Danížek požiadal starostu o prípravu zmluvy medzi obcou Súľov - Hradná
a pánom Romanom Búšfym o poskytnutí služby, čo je zimná úprava ciest, kde bude uvedená
sadzba na hodinu, navrhol dohodnúť s pánom Búšfym komunikáciu formou SMS o začatí
a ukončení prác počas dňa, aby mal starosta prehľad o počte odpracovaných hodín.
Informoval sa o výšku odmeny pre pána Búšfyho, starosta odpovedal, že sú dohodnutí na
22,00 eur/hod. Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Starosta predložil poslancom návrh zmeny rozpočtu v časti výdavky, 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.
Uvedený návrh zdôvodnil uzatvorením dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
s pánom Ing. Jozefom Tvrdým, v ktorom sa navýšili náklady za upratovanie o 10,00 eur/mes.
od 1. 12. 2018.
Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Poslanec Ondrej Danížek sa spýtal prítomných poslancov, či na vyhotovenie kalendárov bude
postačovať narozpočtovaná suma 1000,00 eur /stredisko 24 INFO, ekonomická klasifikácia
633006 všeobecný materiál/, poslanec Ing. arch. Andrej Smatana odpovedal, že zatiaľ
nezisťoval predbežné náklady na tlač, keďže nemal k dispozícii všetky potrebné informácie,
napr. v akej forme bude kalendár, aký formát a koľko domácností má obec, poslanci sa
spoločne zhodli, že uvedenú položku nebudú zatiaľ navyšovať.
Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
5. Rôzne
Poslanec Peter Búšovský predložil starostovi obce návrh štyroch uznesení, ktoré by chceli
schváliť, ospravedlnil sa za neskoré predloženie uvedených návrhov z dôvodu krátkeho času
na prípravu uznesení.
Návrh 1. uznesenia:
OZ poveruje starostu obce v súčinnosti s poslancami obecného zastupiteľstva osloviť
možných právnych poradcov – zástupcov pre spoluprácu s obcou Súľov – Hradná do
najbližšieho zastupiteľstva.
Peter Búšovský vysvetlil, že by bolo dobré, keby obec mala zmluvu s nejakým právnikom,
prípadne právnikmi s rôznymi špecializáciami, pre prípad, že by obec potrebovala riešiť
nejaký právny problém. Navrhol osloviť nejakých právnych poradcov, vyzvať ich na
predloženie ponuky ohľadne poskytovania právnych služieb, dohodnúť stretnutie a v prípade
záujmu obce uzatvoriť zmluvu.
Návrh 2. uznesenia:
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.
Peter Búšovský vysvetlil, že vzhľadom na informácie od občanov o možnom pochybení pri
zámene pozemkov medzi obcou a pani Soňou Smatanovou navrhuje preveriť stavebnou
komisiou a finančnou komisiou celý proces zámeny pozemkov a pripraviť správy od komisií
o výsledku preverenia pre poslancov, starostu obce a občanov.
Radovan Búšovský sa vyjadril, keďže zámena pozemkov neprebehla tak ako som v minulosti
poslancom navrhoval – že najskôr treba spraviť geometrický plán a zameranie čo sa predáva alebo

zamieňa, nastal problém že po zámene pozemkov a následnom zápise GP máme pozemok posunutý do
cesty a nie je ani odčlenený pozemok na autobusovú zastávku. Tento stav treba napraviť dohodou
s novým vlastníkom, pani Soňu Smatanovú už som oslovil (ešte v decembri), zjednodušene som
problém popísal a povedali sme si že bude dobré stretnutie kde si vysvetlíme podrobnosti aj
s odborníkom (Ing. Matúšom Smatanom).

Návrh 3. uznesenia:
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.
Peter Búšovský požiadal starostu obce, aby pripravil zmluvu o zimnej údržbe miestnych
komunikácii medzi obcou a pánom Búšfym, starosta prisľúbil, že pozrie vzory takýchto
zmlúv u okolitých obcí.
Návrh 4. uznesenia:
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.
Peter Búšovský vysvetlil starostovi, že vhodné miesto na vybudovanie parkoviska by mohlo
byť miesto pri cintoríne v Hradnej. Vlastníkom pozemkov je rod. Húdeková z Hradnej.
Navrhol starostovi dohodnúť stretnutie s vlastníkmi v súčinnosti so stavebnou komisiou
ohľadne odkúpenia časti pozemkov. Starosta pripomenul, že môže nastať problém
s povolením na vybudovanie parkoviska zo strany správy ciest. Poslanci sa nakoniec spoločne
zhodli na zvolaní stretnutia s vlastníkmi pozemkov a keď budú mať vyjadrenie zo strany
vlastníkov, dohodnú sa ďalšom postupe ohľadne výstavby parkoviska.
Starosta obce prečítal poslancom Žiadosť o oslobodenie od platenia poplatku za prenájom
MOS v Súľove od sl. Dominiky Mičienkovej, bytom Súľov – Hradná č. 216, 013 52 Súľov,
ktorú obec prijala dňa 03. 01. 2019. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že náklady počas cvičenia
pre obec sú minimálne, keďže využíva vlastnú aparatúru napojenú na notebook, nie je
pripojená na elekt. energiu, elekt. energiu využíva iba na osvetlenie. Cvičiť chodia dievčatá
a ženy s trvalým pobytom v obci. Cvičenia nie sú pravidelné, konajú sa 5-8-krát v priebehu
kalendárneho mesiaca a to iba počas zimného obdobia.
Poslanci sa jednotne zhodli na schválení žiadosti o oslobodenie platenia poplatku za
prenájom, zdôvodnili to podporou športu a aktivít pre mladé ženy v našej obci.
Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
6. Prijatie uznesení
Starosta požiadal poslanca Radovana Búšovského, aby prečítala návrh uznesení z tohto
zasadnutia.
Uznesenie č. 1/2019
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.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2/2019
OZ schvaľuje žiadosť sl. Dominiky Mičienkovej o oslobodenie od platenia poplatku za
prenájom priestorov v Miestneho osvetového strediska v Súľove.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3/2019
OZ poveruje starostu obce v súčinnosti s poslancami obecného zastupiteľstva osloviť
možných právnych poradcov – zástupcov pre spoluprácu s obcou Súľov – Hradná do
najbližšieho zastupiteľstva.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4/2019
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.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2019
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.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/2019
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.
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
7. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce
Zapisovateľka: Lenka Kerešová ....................................
Overovatelia: Peter Búšovský ....................................
Radovan Búšovský ...............................

