
 

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej,  

konaného dňa 12. 04. 2019 v MOS Súľov 

 

      Prítomní: /viď. prezenčná listina/ 

      Zapisovateľka: Lenka Kerešová  

      Overovatelia zápisnice: Peter Búšovský, Richard Kereš  

 

      Program zasadnutia 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Kontrola uznesení č. 4 – 28/2019 

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

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Súľov – Hradná za rok 2018 

7. Návrh na zmenu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 – schválenie   

8. Antény na budove školy  

9. Výstavba oplotenia a odstavnej plochy pri ZŠ s MŠ Súľov – Hradná  

10. Riešenie parkovania v obci Súľov – Hradná  

11. Riešenie žiadosti o umiestnenie technologických zariadení pre vysokorýchlostný 

internet na objekty v majetku obce a o súčinnosť obce  

12. Rôzne  

13. Diskusia 

14. Prijatie uznesení 

15. Záver                                                       

                                                                                 

1.  Otvorenie  

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

občanov a hostí. Overil prítomnosť poslancov, zo siedmich poslancov prítomných sedem, 

skonštatoval, že účasť poslancov je nadpolovičná, zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Informoval prítomných, že vzhľadom na to, že na predchádzajúcom zastupiteľstve bolo 

schválené uznesenie č. 17/2019 /OZ poveruje starobu obce zabezpečiť zvukový záznam 

z obecného zastupiteľstva pre potreby vypracovania a kontroly zápisnice počas celého 

funkčného obdobia/, zasadnutie OZ bude nahrávané. Starosta dal za uvedené hlasovať.  

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

Starosta prečítal návrh programu zasadnutia. Navrhol zlúčiť body 8 a 11. 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 Petra Búšovského a pána Richarda Kereša. Starosta dal 

za uvedené hlasovať. 

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

 

 



3. Schválenie programu zasadnutia  

Schválenie programu previedli poslanci v bode č. l.  

 

4. Kontrola uznesení č. 4 – 28/2019 

Starosta obce previedol kontrolu nasledovných uznesení: 

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.  

Stretnutie členov komisií s pani Soňou Smatanovou sa uskutočnilo, členovia však nedospeli 

k žiadnemu výsledku ohľadne preverenia zámeny. Vzhľadom na to, že poslanec Ondrej 

Danížek požiadal o prešetrenie uvedeného, starosta podal žiadosť o preskúmanie zákonitosti 

postupu pri vysporiadaní pozemku medzi pani Soňou Smatanovou a Obcou Súľov – Hradná 

na Okresnú prokuratúru v Žiline. Uvedenú žiadosť predložil poslancom k nahliadnutiu.  

 

Uznesenie č. 5/2019 /splnené/ 

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 /prebieha/ 

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. 

Starosta uviedol, že k uvedenému stretnutiu nedošlo, predošlý návrh na vybudovanie 

parkoviska pri ceste pod cintorínom v Hradnej by bol finančne náročný, preto sa stretol 

s pánom Antonom Pavlíkom, ktorý by súhlasil s odpredajom svojho pozemku obci pre účely 

vybudovania pozdĺžneho parkoviska popri vstupnej ceste na cintorín v Hradnej. Navrhol 

dohodnúť stretnutie pána Antona Pavlíka s členmi stavebnej komisie. Poslanec Ing. arch. 

Andrej Smatana uviedol, že aj napriek uvedenému bude potrebné stretnutie aj s rodinou 

Húdekovou z dôvodu usporiadania pozemkov pod cintorínom v Hradnej.  

 

Uznesenie č. 7/2019 /prebieha/ 

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. 

 

Uznesenie č. 8/2019 /splnené/ 

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.         

                                                                                                

Uznesenie č. 9/2019 /čiastočne splnené/ 

OZ poveruje starostu obce zabezpečiť vykonanie STK na obecný autobus a informovať 



o výsledku poslancov formou emailu do 28. 02. 2019. 

 

Uznesenie č. 10/2019 /splnené/ 

OZ poveruje starostu obce pripraviť postup v spolupráci s právnickou výpomocou pri 

vymáhaní pohľadávok do 31. 5. 2019. 

Starosta vysvetlil, že vymáhanie pohľadávok má na starosti sl. Kristína Mičienková, postup 

pri vymáhaní pohľadávok vyplýva z príslušného zákona. 

 

Uznesenie č. 11/2019 /prebieha/ 

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. 

 

Uznesenie č. 12/2019 /prebieha/ 

OZ poveruje kultúrno športovú komisiu pripraviť podklady o organizovaní spoločenských 

akcií v obci do 30. 04. 2019.          

                              

Uznesenie č. 13/2019 /nesplnené/ 

OZ poveruje starostu obce predložiť výsledky inventúry ZŠ s MŠ finančnej komisii do 15. 03. 

2019.  

 

Uznesenie č. 14/2019 /prebieha/ 

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.  

 

Uznesenie č. 15/2019 /splnené/ 

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. 



Uznesenie č. 16/2019 /splnené/ 

OZ schvaľuje doplnenie pani Mgr. Alenu Búšovskú, Ing. Michala Hollého a Petra Kereša za 

členov kultúrno – športovej komisie.  

 

Uznesenie č. 17/2019 /splnené/ 

OZ poveruje starostu obce zabezpečiť zvukový záznam z obecného zastupiteľstva pre potreby 

vypracovania a kontroly zápisnice počas celého funkčného obdobia.  

 

Uznesenie č. 18/2019 /prebieha/ 

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

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

 

Uznesenie č. 19/2019 /splnené/ 

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.  

 

Uznesenie č. 20/2019 /prebieha/ 

OZ poveruje starostu obce doplniť na inventárne súpisy hmotne zodpovednú osobu a súčasne 

vypracovať inventárne súpisy miestností do 30. 09. 2019. 

 

Uznesenie č. 21/2019 /prebieha/ 

OZ poveruje starostu obce zabezpečiť označenie hmotného majetku obce inventarizačnými 

číslami do 30. 09. 2019. 

 

Uznesenie č. 22/2019 /prebieha/ 

OZ poveruje starostu obce zabezpečiť vykonanie opakovanej fyzickej inventúry obecného 

majetku obce do 30. 11. 2019. 

 

Uznesenie č. 23/2019 /splnené/ 

OZ schvaľuje: 

- finančný príspevok pre JDS pri príležitosti MDŽ vo výške 30,00 eur 

- zabezpečenie blahoprianí ku sviatku MDŽ v náklade 350 ks 

 

Uznesenie č. 24/2019 /splnené/ 

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. 

 

Uznesenie č. 25/2019 /splnené/ 

OZ schvaľuje uzavretie predloženej nájomnej zmluvy medzi Obcou Súľov – Hradná a HMZ 

Rádiokomunikácie, spol. s r. o.  

 

Uznesenie č. 26/2019 /splnené/ 

OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 32/2018. 

 

Uznesenie č. 27/2019 /splnené/ 

OZ schvaľuje začatie výstavby oplotenia a odstavnej plochy pri ZŠ s MŠ Súľov – Hradná.       

                                                                                                    

Uznesenie č. 28/2019 /splnené/ 

OZ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 15000,00 eur na 

financovanie výstavby oplotenia a odstavnej plochy pri ZŠ s MŠ Súľov – Hradná.  

 

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

Správa poslancov OZ 

Poslanec Rudolf Tvrdý prečítal  správu poslancov OZ /príloha č. 1/ 

Správa o činnosti komisií 

STAVEBNÁ KOMISIA  

Predseda stavebnej komisie Radovan Búšovský prečítal správu o činnosti stavebnej komisie 

/príloha č. 2/ 

Poslanec Peter Búšovský sa vyjadril k správe o činnosti stavebnej komisie, konkrétne k bodu 

Vodovod Lány a za finančnú komisiu informoval prítomných o orientačných cenách na 

vybudovanie vodovodu do lokality Lány: 

Predpoklad dĺžky trasy 350 bm.  

Materiál vodovod : 5500 eur 

Materiál príprava verejného osvetlenia (obsahuje kábel, chránička, fólia) :  800 eur 

Materiál na zásyp potrubia /chráničky:  800 eur 

Výkopové práce (báger 50 hod., odvoz/dovoz materiál na zásyp, ) 2700 eur 

Do uvedených nákladov nezapočítal výdavky na vypracovanie projektu, zameranie, ani prácu 

vodára. 

SPOLU S DPH: 9800 eur  

Predniesol tri možné alternatívy, ako môže obec posupovať: 

1. Obec komplet vybuduje vodovod aj s prípravou osvetlenia v cene cca. 10 000 eur 

2. Obec zaplatí materiál na vodovod a prípravu osvetlenia v sume cca. 6300 eur 

3. Obec sa nebude podieľať na vybudovaní vodovodu a prípravy osvetlenia 

 



Na záver dodal: 

Z každého občana, ktorý je zamestnaný a platí dane má obec príspevok vo výške cca. 70% z 

odvedených daní tzv. podielové dane. Výška závisí od toho, koľko ľudia zarábajú. Priemerne 

sa môžeme baviť o sume 800-1000 eur/rok . Takže, ak je niekde potenciál pritiahnuť 

zarábajúcich ľudí, mali by sme urobiť v rámci obce benefity, pretože investícia do výstavby 

napr. vodovodu sa nám vráti do 1-2 rokov a následne máme možnosť využiť financie na 

čokoľvek v obci. Nehovoriac o ďalších výhodách produktívnych ľudí v obci.  

 

FINANČNÁ KOMISIA   

Predseda finančnej komisie Peter Búšovský prečítal správu o činnosti finančnej komisie  

Členovia finančnej komisie nezasadali, predseda finančnej komisie pripravil podklady 

k uzneseniu č. 7/2019, čo predniesol počas správy predsedu stavebnej komisie. 

 

KULTÚRNO – ŠPORTOVÁ KOMISIA  

Predseda kultúrno – športovej komisie Ing. Ľubomír Baláž prečítal správu o činnosti komisie. 

Členovia komisie zasadali jedenkrát, kde riešili prípravu uvítania detí do života, ktorá sa 

uskutoční 28. 04. 2019. Spolu so starostom obce sa zúčastnil stretnutia členov jednoty 

dôchodcov pri príležitosti osláv MDŽ, taktiež zorganizoval stretnutie poslancov 

s dôchodcami, kde dôchodci predniesli svoje poznatky a požiadavky, niektoré z nich sú už 

zapracované aj do navrhnutých uznesení, podieľal sa na doručení pozdravov pri príležitosti 

MDŽ do domácností, poďakoval starostovi za zabezpečenie pomoci pri doručovaní 

pozdravov, vyjadril sklamanie z prístupu niektorých poslancov pri plnení uznesenia 

č.23/2019. Taktiež sa podieľal na doručovaní obecných kalendárov do domácnosti, bol 

nápomocný pri fašiangových oslavách, podľa potreby zabezpečoval prevádzku 

multifunkčného ihriska. 

Zároveň predniesol krátku správu zo zasadnutia rady školy, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 02. 

2019.  

Informoval prítomných, že zasadnutia rady školy sú verejné, čím chcel pozvať všetkých 

prítomných na zasadnutia,  uvedenú informáciu spochybnil poslanec Ondrej Danížek, ktorý 

povedal, že členovia rady školy odhlasovali, že zasadnutia budú neverejné. Zároveň poukázal 

na nezákonnosť daného. Poslanec Ing. Ľubomír Baláž uviedol, že najbližšie zasadnutie bude 

tento mesiac /apríl/, informoval prítomných, že bol zvolený za podpredsedu rady školy, 

informoval o tom, že prebieha výzva na doplňujúce voľby členov rady školy z dôvodu 

vzdania sa členstva v rade školy pani Mgr. Ivety Macekovej, zároveň pripomenul voľbu 

riaditeľa školy.  

Poslanec Peter Búšovský vyjadril sklamanie po prečítaní si správy zo zasadnutia rady školy, 

kde zistil, že členovia odsúhlasili, že nie je možné, aby do rady školy kandidoval ktokoľvek 

z občanov ako zástupca obce, ako kandidát mohol byť starosta a poslanec, keďže on ako 

občan má záujem o veci verejné, tak bude požadovať na najbližšom zasadnutí zrušenie 

daného.  

RNDr. Ján Mekiňa – riaditeľ školy upozornil, že najskôr sa bude musieť upraviť zmluva 

medzi obcami Súľov – Hradná a Jablonové, pretože táto zmluva určuje tieto podmienky.  

 

SPRÁVA STAROSTU OBCE 

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

posledného zasadnutia OZ. 

- informoval prítomných o riešení uzávery turistického chodníka spolu s Radovanom 

Búšovským a pracovníkmi Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie,  

pracovníci okresného úradu plánovali turistický chodník uzatvoriť, spoločne dospeli 



k riešeniu o možnosti obchádzky neprechodnej časti chodníka, LPS Semerovské súhlasilo 

s navrhnutou obchádzkou, v blízkej budúcnosti bude tento úsek označený značkou 

o nepriechodnosti chodníka a zároveň bude doplnené značenie obchádzky 

- informoval o prebiehajúcej výzve na doplňujúce voľby členov rady školy, na najbližšom 

zasadnutí rady školy sa budú venovať prípravám voľby riaditeľa školy 

- informoval o zápise detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Súľov - Hradná, počet zapísaných detí 10 

žiakov 

- informoval o príprave zápisu detí do MŠ Súľov  

-  informoval o podaní žiadosti na Úrade vlády SR o poskytnutí dotácie na výmenu umelého 

trávnika na multifunkčnom ihrisku   

- informoval o podaní Žiadosti o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MF SR, tzv. nad rámec 

z rozpočtu z lotérie, účel dotácie je výmena mantinelov a oplotenia na multifunkčnom ihrisku 

- informoval o podaní Žiadosti o poskytnutie dotácie z programu Dotácie pre regióny 

z rozpočtu ŽSK podľa VZN ŽSK č. 55/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu ŽSK, v rámci 

výzvy 3/2019 – podprogram Verejný priestor a verejná infraštruktúra, účel dotácie Výstava 

spevnených plôch pod nádoby na odpad na obecných cintorínoch, uviedli sa dve stojiská, 

jedno pri evanjelickom cintoríne v Súľove a druhé pri autobusovej zastávke pri bývalej MŠ 

v Hradnej 

- informoval o záverečných prácach na  požiarnych zbrojniciach v Súľove a v Hradnej, termín 

odovzdania diela bude týždeň po veľkej noci, osloví Radovana Búšovského, aby bol prítomný 

pri preberaní 

- informoval o prevzatí LHP 2017 – 2027, keďže obec doteraz nemala LHP, nemohla ťažiť, 

ani žiadať o náhradu za neobhospodarovanie, ak chce obec žiadať o náhradu, musí dať 

vypracovať znalecký posudok  

- informoval o začatí výstavby oplotenia a odstavnej plochy pri ZŠ s MŠ Súľov – Hradná, čo 

bolo schválené poslancami OZ, taktiež boli na uvedenú stavbu vyčlenené FP vo výške 

15000,00 eur, bol návrh zo strany poslancov, aby práce zastrešovali zložky, starosta bol však 

rád, že tieto práce vykonávala stavebná firma, pretože pri začiatočných prácach sa nedalo 

postupovať podľa naplánovaného projektu, pri výkopových prácach sa odkrývali potrubia, 

elektrické káble a vodovodné rúry, informoval o tom, že bude treba doplniť šachtu nad cestu 

Poslanec Ondrej Danížek povedal, že keď sa schvaľovala suma 15000,00 eur na výstavbu 

oplotenia a odstavnej plochy, chýbali mu podklady potrebné na vyčíslenie tejto sumy.  

Poslanec Peter Búšovský poukázal na to, že pripravil cenové ponuky na stavebný materiál,  

pripravil rozpočet za finančnú komisiu, nevie, či uvedená cenová ponuka bola použitá na 

zostavenie schválenej sumy, keďže nebol prítomný na zasadnutí OZ, keď sa to  schvaľovalo. 

Prvá dohoda bola taká, že uvedené práce budú robiť zložky z dôvodu, že tie peniaze, ktoré by 

mali byť vyplatené stavebnej firme by sa použili na podporu zložiek v obci. Druhá dohoda 

bola taká, že výkopové práce, základy a zaliatie betónom vykoná stavebná firma, ostatné 

práce vykonajú zložky, čakal sa na termín a pokyn od starostu, žiaľ, uvedené práce vykonala 

stavebná firma. Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana podotkol, že tieto práce sa dali vykonať 

stavebnej firme, aby sa postupovalo podľa projektu. Žiaľ, stavebná firma projekt nedodržala. 

Ing. Matúš Smatana poukázal na nedodržanie technickej normy na parkovacie miesto podľa 

projektu. Taktiež poukázal na lomy v opornom múre. Prítomný Michal Smatana vysvetlil, že 

lomy vznikli z dôvodu osadenia oporného múru na potrubia, ktoré boli pod zemou. Starosta 

uvedenú diskusiu ukončil s tým, že uvedené pripomienky sa budú riešiť na tvare miesta 

s poslancami. 

- informoval prítomných, že vykopaná zemina z uvedeného staveniska bola vyvezená na 

evanjelický cintorín v Súľove na miesto, kde stála pôvodne márnica, terén sa zrovná a upraví 

- obec uzatvorila Dohodu o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia 

pracovného miesta pre znevýhodnených s ÚPSVR na dvoch pracovníkov a to Janu 



Feherváriovú a Jozefa Čerňanského 

- vyjadril poľutovanie nad neporiadkom v obci, ktorý si vytvárajú ľudia sami, neporiadok 

okolo kontajnerov na separovaný odpad, neporiadok v brehu na evanjelickom cintoríne 

v Súľove, poukázal na vandalizmus v obci 

- informoval o odstúpení od zmluvy o NFP zo strany MŽP a o plánovanom stretnutí 

s vedúcou sekcie ŽP, ktorá im poskytne viac informácii k danej situácii 

- skonštatoval, že sa bude musieť stretnúť s poslancami k problematike ohľadne rozširovania 

vodovodných potrubí, zabezpečenia obmedzovačoch tlaku na dolnom konci v Súľove 

a taktiež zabezpečiť lepší prísun vody na horný koniec v Súľove 

- informoval, že bolo ukončené verejné obstarávanie na stavebný dozor a externé riadenie 

projektu k projektu Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná 

 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Súľov – Hradná za rok 2018  

/ príloha č. 3/ 

Kontrolórka obce pani Bc. Jozefína Šípková prečítala správu o kontrolnej činnosti Obce 

Súľov – Hradná za rok 2018. Poslanec Ondej Danížek sa spýtal, či kontrole podlieha aj ZŠ 

s MŠ v Súľove - Hradnej, informoval sa o kontrolu povinného zverejňovania faktúr, 

kontrolórka odpovedala, že uvedenú kontrolu nemala schválenú v pláne kontrolnej činnosti na 

príslušný rok. Keďže poslanci nemali žiadne ďalšie pripomienky, zobrali správu na vedomie.  

 

7. Návrh na zmenu rozpočtu obce Súľov–Hradná na rok 2019 – schválenie /príloha č. 4/ 

Poslanec Peter Búšovský vysvetlil prítomným,  aké zmeny sa vykonajú: 

- stredisko 04 Požiarna ochrana sa rozdelí analyticky na 01 DPO Súľov a 02 DPO Hradná. 

Vyjadril potrebu stretnutia sa poslancov s členmi oboch požiarnych zborov, po spoločnej 

diskusii zapracovať do rozpočtu jednotlivé požiadavky a návrhy, prerozdeliť finančné 

prostriedky potrebné na ich prevádzku. Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky k úprave 

rozpočtu, starosta dal hlasovať. 

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

 

8. Antény na budove školy  

Bod č. 8 spojený s bodom č. 11 

Starosta požiadal riaditeľa školy pána RNDr. Jána Mekiňu o vyjadrenie sa k uvedenému bodu 

programu.  

Firma Nelson, s.r.o. v rámci projektu Realizácia centrálnej zóny v roku 2010 realizovala pre 

firmu Stavea, s.r.o. verejný internetový bod. V tom istom roku sa projekt po stavebnej stránke 

ukončil. Počas päťročného monitorovacieho obdobia firma Nelson, s.r.o. bezplatne 

zabezpečovala prevádzku verejného internetového bodu. OZ prijalo uznesenie o umiestnení 

vysielača na budovu MOS, kde ako protislužba bola bezplatné pripojenie na internet pre MŠ 

v Súľove. K samotnej realizácii zo strany Nelson, s.r.o. však nedošlo.  

Starosta predložil poslancom žiadosť o umiestnenie technologických zariadení pre 

vysokorýchlostný internet na objekty v majetku obce a o súčinnosť obce od firmy Nelson, 

s.r.o. /príloha č. 5/. 

Poslanec Peter Búšovský skonštatoval, že v žiadosti nie je uvedené konkrétne miesto, kde 

chce firma Nelson, s.r.o. svoje zariadenia umiestniť. Zároveň poukázal na nevhodné správanie 

sa firmy Nelson, s.r.o., ktorá si bez oficiálnej žiadosti a následného povolenia umiestnila svoje 



zariadenia na budovu ZŠ s MŠ v Súľove a bez akejkoľvek dohody sa pripojila na ich 

elektrickú energiu. 

Starosta navrhol stretnutie poslancov so zástupcom firmy Nelson, s.r.o., kde si dohodnú ďalší 

postup ohľadne ich žiadosti.  

 

9. Výstavba oplotenia a odstavnej plochy pri ZŠ s MŠ Súľov – Hradná  

Starosta upozornil, že bude treba doriešiť projekt na kanál a povrch odstavnej plochy. 

Poslanec Rudolf Tvrdý sa spýtal na výšku doteraz prefinancovaných finančných prostriedkov, 

starosta uviedol cca 8500,00 eur. Poslanci sa zhodli na tom, že sa stretnú na tvare miesta, kde 

zhodnotia doterajšiu situáciu a následne po tom rozhodnú o ďalšom postupe prác.  

 

10. Riešenie parkovania v obci Súľov – Hradná  

Poslanec Peter Búšovský informoval prítomných o možnosti umiestnenia parkovacích 

automatoch na parkoviskách, vďaka ktorým by sa vyberala daň za užívanie verejného 

priestranstva celý rok. Cena parkovacieho automatu je cca 5000,00 eur.  Bude treba doriešiť 

postup pri kontrole platenia za parkovné. Zároveň poukázal na nedisciplinované správanie sa 

návštevníkov obce pri parkovaní vozidiel, čím dochádza k obmedzovaniu našich občanov, 

upozornil na potrebu vypracovania dopravného projektu v obci.  

 

11. Riešenie žiadosti o umiestnenie technologických zariadení pre vysokorýchlostný 

internet na objekty v majetku obce a o súčinnosť obce  

Riešené v bode č. 8 programu tohto zasadnutia.   

 

12. Rôzne  

Keďže starosta nemal žiadny príspevok do bodu č. 12, otvoril diskusiu.  

 

13. Diskusia 

Ing. František Smatana vyjadril pohoršenie nad turistami, ktorí prichádzajú do obce a robia 

neporiadok.  

Ing. Matúš Smatana upozornil na zanesené mreže na ceste k Pyramíde, navrhol ich pravidelné 

čistenie.  

Mgr. Milada Varhaníková skonštatovala, že sa zhoršilo životné prostredie vďaka prílevu 

takého množstva turistov, ktorí navštevujú obec autami a tým znečisťujú ovzdušie. Taktiež 

poukázala na bezohľadné parkovanie áut v ich ulici.  

Poslanec Ing. Ľubomír Baláž poukázal na psíčkarov, ktorí prichádzajú do našej obce doslova 

venčiť psov. Navrhol rozmiestniť koše na psie exkrementy.  

Poslanec Radovan Búšovský navrhol doplniť odpadkové koše priamo v obci na parkoviská.  

Ing. František Smatana navrhol vybudovať záchytné parkovisko pri vstupe do obce na mieste, 

kde bola bývala Špičková chata.  

Mgr. Anna Ďurajková upozornila na jamy v ceste pred rodinným domom pána Baláža a pána 

Tvrdého, zároveň poprosila o opravu daného úseku cesty. 

Milan Smatana taktiež upozornil na zlý stav miestnej komunikácie na hornom konci v Súľove 

smerom k jeho rodinnému domu.  



Ivan Bušfy žiadal poslancov a členov stavebnej komisie o zabezpečenie vymerania obecnej 

cesty, ktorá začína pred rodinným domom pána Adamíka smerom k hlavnej ceste. Taktiež 

žiadal o vymeranie obecnej cesty, ktorá vedie popred jeho rodinný dom. Upozornil na 

parkovanie osobného vozidla na hydrante, ktorý je nad jeho rodinným domom.  

Jozef Blažko upozornil na nedisciplinovaných občanov obce, ktorí aj napriek dopravnému 

značeniu /zákaz vjazdu/ na miestnej komunikácii pred ich rodinným domom vyvážajú na 

traktoroch odpad do prírody, čím znečisťujú nie len prírodu ale aj miestnu komunikáciu, ktorú 

opravili občania bývajúci v tejto časti obce na vlastné náklady.   

Starosta odpovedal na emailovu požiadavku poslanca Ondreja Danížka ohľadne VZN č. 

2/2016 /príloha č. 6/. Ondrej Danížek poďakoval za vysvetlenie, no upozornil na viacero vecí, 

ktoré sa nedodržiavajú na základe uvedeného VZN. Poukázal na jeho zastaranosť. Prítomní 

hostia  požiadali o doplnenie nádob na separovaný odpad.  

Vladimír Hoferica žiadal o opravu lámp na hornom konci v Hradnej, informoval o oprave 

žľabu a miestnej komunikácie pred ich rodinným domom. 

Ing. Matúš Smatana sa informoval o stave poskytovania dotácií na miestne komunikácie. 

Ing. František Smatana sa informoval, či obec žiadala SPF o vrátenie ciest. 

Milan Smatana žiadal o umiestnenie rúry na hornom konci v Súľove, ktorá bude zachytávať 

vodu, ktorá vyviera nad rodinným domom pána Pilarčíka, čím sa zabráni vytekaniu vody po 

ceste a vymieľaniu brehu pod obecnou cestou.  

Keďže nikto nemal ďalší príspevok do diskusie, starosta dal hlasovať za jej ukončenie.  

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

 

14. Prijatie uznesení 

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

Uznesenie č. 29 /2019 

OZ schvaľuje zverejňovanie zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva na internetovej 

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

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

 

Uznesenie č. 30/2019 

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

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

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

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

       

Uznesenie č. 31/2019 

OZ poveruje starostu obce uzatvoriť dodatok o úprave zmluvy s firmou T+T, a. s., Andreja 

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

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

Poslanec Peter Búšovský vysvetlil prítomným, že obec odkúpi smetné nádoby od T+T, a. s., 

nádoby budú majetkom obce, obec nebude platiť spoločnosti T+T, a. s. poplatok za prenájom 

smetných nádob.  

 

Uznesenie č. 32/2019 

OZ schvaľuje nákup použitých zberných nádob na komunálny odpad od firmy T+T, a. s., 

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

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

http://www.sulov-hradna.sk/
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stredisko 25 Tuhý komunálny odpad, Ekon. kl. 633004 Zberné nádoby a to rozpočtovaných 

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

výdavkov schvaľujú použiť prebytok z rozpočtu obce na rok 2019.  

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

 

Uznesenie č. 33/2019 

OZ poveruje starostu obce zabezpečiť odstránenie neoprávnene umiestnených vysielacích 

antén internetu na streche budovy školy na náklady obce. Zároveň doručiť vyúčtovaciu 

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

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

 

Uznesenie č. 34/2019 

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

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

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

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

 

Uznesenie č. 35/2019 

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

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

označenie informačnými značkami miesto umiestnenia WC. Zároveň schvaľujú úpravu 

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

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

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

2019.  

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

 

Uznesenie č. 36/2019 

OZ poveruje stavebnú komisiu navrhnúť miesta pre umiestnenie zberných nádob na 

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

psie exkrementy do 31.06.2019. 

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

 

Uznesenie č. 37/2019 

OZ poveruje stavebnú komisiu pripraviť pasportizáciu miestnych komunikácií s posúdením 

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

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

 

Uznesenie č. 38/2019 

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

veľkokapacitných zemných nádob na zber komunálneho a separovaného odpadu s možnosťou 

využívania mobilnej aplikácie na sledovanie plnenia do 17.5.2019. Ponuky preposlať 

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

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

 

Uznesenie č. 39/2019 

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

31. 05. 2019. 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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Návrh uznesenia na umiestnenie dreveného kríža na evanjelický cintorín v Súľove 

Poslanci plánovali prijať uznesenie ohľadne zakúpenia dreveného kríža na evanjelický 

cintorín v Súľove, uvedené pripomienkoval poslanec Radovan Búšovský, ktorý vysvetlil, že 

keďže sa jedná o evanjelický cintorín, tak na takýto cintorín sa kríže neumiestňujú. 

Umiestnenie kríža na cintorín podlieha schváleniu príslušného cirkevného úradu. Uvedené 

potvrdila po odbornej stránke aj pani Mgr. Jana Smatanová. Na základe uvedeného sa 

poslanci dohodli o uznesení nehlasovať.  

 

Uznesenie č. 40/2019 

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

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

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

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

 

Uznesenie č. 41/2019 

OZ schvaľuje vybudovanie záchytného zberača povrchovej vody na obecnej komunikácií v 

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

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

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

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

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

 

Uznesenie č. 42/2019 

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

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

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

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

výdavkov schvaľujú použiť prebytok z rozpočtu obce na rok 2019.  

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

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

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

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

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

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

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

 

Uznesenie č. 43/2019 

OZ schvaľuje odmenu pre zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo 

výške 50,00 eur/jedno zasadnutie.  

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

 

Uznesenie 44/2019 

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

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

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

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

zápisnice/ 

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 1 
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Poslanec Radovan Búšovský uviedol k uzneseniu č. 44/2019, že vzhľadom na to, že sa 

dohodli poslanci prehodnocovať plat starostu po uplynutí pol roka, čiže v mesiaci 6/2019, 

/teraz to upravuje štát/ nevidí dôvod meniť percento, ktoré mu poslanci schválili.  

 

Uznesenie č. 45/2019 

OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 5/2011. 

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

 

Uznesenie č. 46/2019 

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

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

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

 

15. Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Jaroslav Bušfy  

                                                                                                       starosta obce  

 

 

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

 

Overovatelia:   Peter Búšovský   .................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


