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Zápisnica zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej,  

konaného dňa 13. 12. 2019 v MOS Súľov  

 

      Prítomní: /viď. prezenčná listina/ 

      Zapisovateľka: Lenka Kerešová  

      Overovatelia zápisnice: Rudolf Tvrdý, Richard Kereš 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Kontrola uznesení č. 67-79/2019 

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

6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 09. 2019, plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ 

v Súľove – Hradnej k 30. 09. 2019 

7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019 

8. Návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Súľov – Hradná  

9. Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

10. Návrh Miestne poplatky na rok 2020 

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 – TJ 

Partizán Súľov - Hradná 

12. Návrh rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 

– 2022, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Súľov – Hradná na 

rok 2020 

13. Návrh Štatútu obce Súľov – Hradná  

14. Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

15. Návrh  Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Súľov –Hradná na I. polrok 

2020 

16. Návrh na mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Súľov – Hradná  

17. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná  

18. Preskúmanie Územného plánu obce Súľov – Hradná  

19. Podanie Žiadosti o NFP: L6: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy 

v Súľove + 5% spoluúčasť – prerokovanie  

20. Rôzne  

21. Diskusia 

22. Prijatie uznesení 

23. Záver                                                                                                     

                                 

1.  Otvorenie  

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

občanov a hostí.  

Starosta neprečítal návrh programu zasadnutia z dôvodu, že program bol poslancom vopred 
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zaslaný. Ing. arch. Andrej Smatana navrhol doplniť do programu zasadnutia prerokovanie 

vypracovania revíznej správy o stave zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov v časti 

obce Súľov, prerokovanie zabezpečenia dokončenia rekonštrukcie drevenej podlahy v KD 

Hradná a zabezpečenie odvozu kompostérov firmy SBD, s.r.o., poslanci sa zhodli na tom, že 

uvedené návrhy prerokujú v bode č. 20 Rôzne.  Keďže poslanci nemali ďalšie návrhy na 

doplnenie  programu zasadnutia, starosta dal hlasovať.  

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

Starosta overil prítomnosť poslancov, zo siedmich poslancov prítomných sedem, 

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

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Starosta obce Súľov – Hradná Ing. Jaroslav Bušfy určil za zapisovateľku pani Lenku  

Kerešovú,  za overovateľov určil poslancov Rudolfa Tvrdého a Richarda Kereša.  

 

3. Schválenie programu zasadnutia  

Schválenie programu previedli poslanci v bode č. l.  

 

4. Kontrola uznesení č. 69-79/2019 

Uznesenie č. 67/2019/splnené 

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

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

Uznesenie č. 68/2019/splnené 

OZ schvaľuje prevod finančných prostriedkov /zostatok vlastných príjmov z hospodárskeho 

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

Uznesenie č. 69/2019/splnené 

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.  

Starosta informoval poslancov, že požiadal starostu obce Jablonové o spoluúčasť obce 

Jablonové na financovaní v časti originálne kompetencie, konkrétne prevádzka MŠ 

Jablonové, OZ obce Jablonové bude zasadať dňa 19. 12. 2019, kde bodom programu bude 

schválenie výšky spoluúčasti obce na financovaní prevádzky MŠ Jablonové. 

Uznesenie č. 70/2019/splnené 

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  
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Uznesenie č. 71/2019/splnené 

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 

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. 

Poslanec Peter Búšovský upozornil na to, že obec sa dohodla s majiteľmi pozemku, že obec 

oplotenie odkúpi, čo nie je uvedené v kúpnej zmluve. Poslanec Radovan Búšovský vysvetlil, 

že ak obec zruší oplotenie pri hlavnej ceste, musí ho posunúť k pozemku pána Pavlíka, aby 

zabránila vstupovaniu ľudí z parkoviska na jeho pozemok. Poslanec Ondrej Danížek uviedol, 

že v uznesení č. 71/2019 nebolo schválené vybudovanie nového oplotenia. Ak sa uvedené 

doplnilo do kúpnej zmluvy, návrh tejto zmluvy mal byť predložený poslancom OZ na 

schválenie. Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana poukázal na všeobecne formulovanú vetu 

ohľadne vybudovania oplotenia, z ktorej nie je možné usúdiť, kto má oplotenie vybudovať. 

Kontrolórka obce uviedla, že poslanci nemusia schvaľovať návrh zmluvy, poslanci uznesením 

poverujú starostu obce podpísaním zmluvy. V uznesení by sa mali dohodnúť podmienky 

uzatvorenia zmluvy. Poslanec Ondrej Danížek uviedol, že poslanci OZ neschvaľovali 

vybudovanie nového oplotenia na uvedenej parcele a taktiež neschvaľovali finančné 

prostriedky na realizáciu daného. Starosta uviedol, že uvedená veta bola doplnená do kúpnej 

zmluvy na základe požiadavky pána A. Pavlíka. Poslanec Ondrej Danížek poukázal na to, že 

starosta obce doplnil do kúpnej zmluvy niečo, čo nebolo odsúhlasené OZ. Poslanci sa 

spoločne zhodli na tom, že starosta obce zabezpečí opravu kúpnej zmluvy v časti IX. a to 

preformulovať vetu „zároveň sa účastníci dohodli, po povolení vkladu bude vybudované 

oplotenie vo výške 2m na nových hraniciach /medzi bodmi 1-2-3 geometrického plánu Ing. 

Zuzany Smatanovej č. 20/2019/ a brány /medzi bodmi 1 a 7/ tak, aby bolo zrejmé, kto 

oplotenie vybuduje, zároveň doplní do kúpnej zmluvy, že obec je vlastníkom oplotenia, ktoré 

sa nachádza na odkúpenej parcele č. KN – C 1084/20.  

Uznesenie č. 72/2019/splnené 

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

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

Starosta obce spolu s riaditeľom školy pánom Mekiňom boli priamo na implementačnej 

jednotke, kde zisťovali dôvody nízkeho čerpania finančných prostriedkov, informoval 

poslancov o tom, že možnosť získania dotácie na plynový kotol bola podmienená zateplením 

budovy a výmenou okien, z uvedeného vyplýva, že MŠ Súľov nie je vhodná na podanie 

takéhoto typu žiadosti o NFP.  

Uznesenie č. 73/2019/prebieha 

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  

Poslanec Peter Búšovský vysvetlil, že požiadal pána riaditeľa školy o vykonanie kontroly na 

mieste v mesiaci október, žiaľ z dôvodu zaneprázdnenosti pána riaditeľa k vykonaniu kontroly 

nedošlo, pán riaditeľ mal navrhnúť termín v mesiaci november, žiaľ v mesiaci november sa 

členovia finančnej komisie zaoberali prípravou návrhu rozpočtu na rok 2020, následne 

poslanec Peter Búšovský požiadal pána riaditeľa, aby navrhol nový termín v mesiaci január.  
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Uznesenie č. 74/2019/splnené 

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%.  

Uznesenie č. 75/2019/splnené 

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  

Poslanec Peter Búšovský informoval prítomných o neúspešnosti podania žiadosti 

o poskytnutie príspevku, kde dôvodom bolo obmedzené množstvo financií, uprednostnili 

kluby s väčším množstvom mládežníckych hráčov. 

Uznesenie č. 76/2019/splnené 

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

a to: 

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

rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 5000,00 eur 

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

Uznesenie č. 77/2019/splnené 

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

a to: 

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

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

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

Uznesenie č. 78/2019/splnené 

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

a to: 

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

rozpočtovaných 5000,00 eur navýšiť o 8000,00 eur 

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

Uznesenie č. 79/2019/splnené 

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

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

a zariadení, rozpočtovaných 1451,00 eur navýšiť o 1500,00 eur 

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

 

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

STAVEBNÁ KOMISIA   

Správu preniesol predseda komisie Radovan Búšovský. 

Stavebná komisia nemala od posledného zastupiteľstva oficiálne zasadanie, aj keď riešila 

nejaké veci z tejto oblasti, nebolo potrebné k nim zvolávať komisiu. Riešila sa napríklad 

kritická situácia mosta do Čierneho potoka, kde sa vyčistilo koryto pomocou bagra od starých 

panelov, ktoré boli preložené k pilierom mosta, aby smerovala voda stredom popod most. 
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Uviedol, že toto riešenie nie je finálne, v budúcnosti bude treba lepšie posúdiť stav tohto 

mosta a nájsť riešenie sanácie alebo opravy, uvedená situácia sa týka viacerých mostov v obci. 

Uviedol, že v budúcom roku sa plánujú venovať územnému plánu, vodovodu, verejnému 

osvetleniu, ale aj ďalším témam, na ktoré sa občania pýtali.  

 

KULTÚRNO – ŠPORTOVÁ KOMISIA  

Správu predniesol predseda komisie Ing. Ľubomír Baláž /príloha č. 1 

Poslanec Peter Búšovský požiadal predsedu komisie Ing. Ľubomíra Baláža, aby oslovil pána 

Petra Kereša ohľadne informácii, čo sa týka usporiadania Fašiangov v obci za TJ Partizán 

Súľov – Hradná, informoval prítomných, že sa mu podarilo získať pre obec sponzorský dar na 

kompletné pokrytie nákladov na výrobu obecného kalendára od firmy Bluenet. 

 

FINANČNÁ KOMISIA   

Správu predniesol predseda komisie Peter Bušovský /príloha č. 2 

 

SPRÁVA STAROSTU OBCE 

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

posledného zasadnutia OZ. 

- informoval o tom, že v spolupráci s riaditeľom školy zisťovali možnosti zapojenia sa do 

výzvy OPKZP-01 SC 141-2018-45, uviedol, že MŠ Súľov nespĺňala podmienky zapojenia sa 

do výzvy, nakoľko nebola splnená podmienka zateplenia, následne sa pripravovali štúdie 

zateplenia z vlastných zdrojov, boli navrhnuté štyri varianty zateplenia stropu aj s danými 

koeficientmi, uvedené pripravil pán Turčan 

- informoval o tom, že do konca roka budú vyhlásené dve výzvy z envirofondu, jedna na 

vodovody pre obce do 2000 obyvateľov, druhá na zatepľovanie, termíny na predkladanie 

žiadostí sú do 16. a 30. decembra, informoval, že po vzájomnej dohode s poslancami rozhodli 

o podaní žiadosti o NFP na zateplenie budovy MŠ Súľov, uvedenú žiadosť spracuje pán 

Turčan 

- informoval o začatí geologického prieskumu na záchyt prameňa „makovište“, uviedol, že 

pánovi Kanderovi boli dodané všetky podklady z merania výdatnosti a bola mu poskytnutá 

súčinnosť pri hydrogeologickom prieskume. Pod odborným dohľadom pani Hrehorovskej bol 

podľa predložených podkladov zhotovený záchyt prameňa pracovníkmi OcÚ, obec bola 

taktiež nápomocná pánovi Jánovi Batorovi pri obhliadke terénu pre potreby vypracovania 

projektovej dokumentácie prívodného potrubia 

- informoval o tom, že k podaniu žiadosti na enviromentálny fond bolo treba usporiadať 

pozemok do CKN stavu, poďakoval pánovi Ing. Matúšovi Smatanovi za rýchle spracovanie 

potrebných podkladov, boli podané žiadosti: C1 riedený zber komunálneho odpadu a C4 

Predchádzanie vzniku BRO a zhodnocovanie BRO 

- informoval o tom, že v zmysle príslušného zákona bol prevedený rozbor pitnej vody 

- informoval o ukončení prác na parkovisku pri ZŠ s MŠ Súľov – Hradná, poďakoval pánovi 

Antonovi Danížkovi a športovcom TJ Partizán Súľov za kvalitne odvedenú prácu 

- informoval o podaní žiadosti o náhradu za neobhospodarovanie lesa na Okresný úrad, odbor 

životného prostredia so stanoviskami lesného úradu a CHKO 

- informoval o tom, že v spolupráci s DPO Súľov zabezpečil odvoz AVIE, taktiež sa 

uskutočnil odvoz autobusu SOR ako kovový odpad, ktorý sa bude obci započítavať do vzorca 

o odpadoch 

- informoval o účasti na jednaní s vývozcami odpadov separovaného odpadu spoločne so 

starostami Bytčianska ukladajúcich odpad na skládke Mikšová,  

- informoval o prevedení kontroly SIEA všetkých podkladov k zahájeniu rekonštrukcie MOS 

Súľov, uviedol, že práce môžu začať, po dohode so zhotoviteľom požiadali o úpravu 
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harmonogramu z dôvodu zimy a zhoršenia počasia, odovzdanie staveniska bude 1. marca 

a rekonštrukcia bude trvať 3 mesiace 

- informoval o tom, že po výzve na dodanie stroja UNC 903 s príslušenstvom sa dodávateľ 

vyjadril, že dodávka sa oneskorí z dôvodu nezabezpečenia strojov od výrobcu, nakoľko 

nemožno na trh dodať motory podľa starej Euro normy, výroba momentálne nevyrába 

adekvátnu náhradu 

- informoval o tom, že po dohode so spoločnosťou Natur Pack dohodol možnosť zmeny 

vývozcu separovaného odpadu z vývozcu Obec Štiavnik na spoločnosť T+T, a. s., 

navrhol doplneniťstojíská na zberné nádoby v obci, poprosil stavebnú komisiu o súčinnosť pri 

navrhovaní rozmiestnenia stojísk 

- informoval o odstavení vody na cintorínoch z dôvodu mrazov 

- informoval o narezaní dreva na detské ihrisko pri DPO Hradná 

- informoval o podpísaní zmluvy so spoločnosťou Bluenet, ktorá zabezpečí možnosť 

pripojenia sa na internet, propagácia uvedeného bude zabezpečená prostredníctvom plagátov 

a letákov 

- informoval o zabezpečení ohŕňania snehu a posýpania miestnych komunikácii v obci pánom 

Huliakom z Jablonového 

- informoval o zhotovení štítkov na smetné nádoby 

- požiadal poslancov o predloženie výsledkov inventúry smetných nádob v obci, informoval 

o dohode s pánom Milošom Ďurajkom o možnosti výmeny 240 l smetných nádob za 110 l 

nádoby 

- informoval o možnosti predloženia požiadaviek v rámci Plánu rozvoja verejných vodovodov 

Žilinského kraja na roky 2020 – 2027 do 20. 12. 2019 

Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana informoval prítomných o tom, že spoločnosť Bluenet 

zabezpečí internetové spojenie medzi MOS Súľov a KD Hradná, zároveň zabezpečia 

prepojenie medzi kultúrnymi domami, aby sa mohol využívať miestny rozhlas v KD Hradná, 

ako to bolo v minulosti, taktiež firma Bluenet zabezpečí internet pre ZŠ Súľov – Hradná 

zadarmo 

 

SPRÁVA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Poslanci OZ nepredniesli správu o svojej činnosti za obdobie od posledného zasadnutia.  

 

6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 09. 2019, plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ 

v Súľove – Hradnej k 30. 09. 2019 /príloha č. 3/ 

Vzhľadom na to, že finančná komisia odporučila schváliť plnenie rozpočtu obce k 30. 09. 

2019 a plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ a poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať 

za schválenie plnenia rozpočtu.  

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

 

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

Vzhľadom na to, že poslanci nemali pripomienky k návrhu úprave rozpočtu obce na rok 2019, 

starosta dal hlasovať. 

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

 

8. Návrh VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Súľov – Hradná /príloha č. 5/ 

Poslanec Radovan Búšovský pripomienkoval návrh VZN č. 2/2019 v § 12, ods. 4, písm. a, 

upozornil na to, že pôvodcovia KO / jedno – šesťčlenná domácnosť/ ukladajú odpad do 
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zberných nádob s objemom 110 l, 120 l, 130 l a 140 l. Odporučil uvedenú skutočnosť 

zapracovať do návrhu VZN č. 2/2019. Starosta dal hlasovať o schválení predloženej 

pripomienky.  

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

Keďže neboli žiadne ďalšie pripomienky k návrhu VZN č. 2/2019, starosta dal hlasovať za 

schválenie VZN č. 2/2019. 

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

 

9. Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady /príloha č. 6/ 

Vzhľadom na to, že v zákonne lehote neboli prijaté žiadne pripomienky k návrhu VZN č. 

3/2019 starosta dal hlasovať za schválenie VZN č. 3/2019. 

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

 

10. Návrh Miestne poplatky na rok 2020 /príloha č. 7/ 

Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana predložil pripomienku k návrhu na miestne poplatky na 

rok 2020 a to prenájom priestorov v Hasičskej zbrojnici Hradná navrhnutých 30,00 eur/deň 

ponížiť na 20,00 eur/deň a navrhnutých 5,00 eur/hod. ponížiť na 4,00 eur/hod. Starosta dal 

hlasovať o schválení predloženej pripomienky.  

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

Keďže neboli žiadne ďalšie pripomienky k návrhu na miestnej poplatky na rok 2020, starosta 

dal hlasovať za schválenie miestnych poplatkov na rok 2020. 

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

 

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 – TJ 

Partizán Súľov – Hradná /príloha č. 8/ 

Starosta informoval prítomných, že dňa 12. 12. 2019 bola prijatá od TJ Partizán Súľov - 

Hradná žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 vo výške 5400,00 eur. 

Uviedol, že suma 3000,00 eur je poskytnutá na prevádzkové náklady futbalového klubu ako 

sú napríklad faktúry vystavené OBF Žilina, športové vybavenie a finančné výdavky na 

prípravu mužstiev, suma 2400,00 eur je futbalovému klubu poskytnutá za vykonanú prácu pri 

dokončení vybudovania parkoviska pri ZŠ s MŠ Súľov – Hradná. Keďže poslanci nemali 

žiadne pripomienky k uvedenej žiadosti, starosta dal hlasovať za poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020. 

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

 

12. Návrh rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 

2021 – 2022, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Súľov – Hradná 

na rok 2020 /príloha č. 9/ 

Kontrolórka obce prečítala Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Súľov – 

Hradná na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 /príloha č. 10/, v ktorom odporučila OZ 

schváliť návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh rozpočtu na roky 2021 – 2022 zobrať na 

vedomie.  
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Starosta informoval, že obec dňa 12. 12. 2019 prijala pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 

2020, kde predkladateľom bol poslanec Ing. Ľubomír Baláž.  

Pripomienka č. 1: stredisko 01 Obecný úrad, ekon. kl. 614000 odmeny, navrhnutých 1400,00 

eur ponížiť na 0,00 eur, stredisko 06 Vodné hospodárstvo, ekon. kl. 614000 odmeny, 

navrhnutých 800,00 eur ponížiť na 0,00 eur. Poslanec Ing. Ľubomír Baláž zdôvodnil uvedenú 

pripomienku tak, že v období prijímania úsporných opatrení vidí v zrušení odmien určitú 

rezervu, keďže odmeny nie sú nárokovateľnou položkou.  

Starosta dal hlasovať za schválenie predloženej pripomienky č. 1.  

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

Pripomienka č. 2: stredisko 18 Jednota dôchodcov, ekon. kl. 633006 všeob. mat. Súľovčanka 

navrhnutých 400,00 eur navýšiť o 50,00 eur, ekon. kl. 633006 všeob. mat. JD navrhnutých 

400,00 eur ponížiť o 50,00 eur. Uvedené zdôvodnil, že spevácka skupina Súľovčanka 

reprezentuje obec v blízkom i vzdialenejšom okolí a teda má zvýšené náklady na dopravu 

a ošatenie skupiny.  

Starosta dal hlasovať za schválenie predloženej pripomienky č. 2. 

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

Pripomienka č. 3: stredisko 37 Budova TJ Partizán Súľov – Hradná, ekon. kl.633006 všeob. 

mat. navrhnutých 2500,00 eur ponížiť o 1500,00 eur. Pripomienku č. 3 zdôvodnil tým, že mu 

nebolo zdôvodnené nutné navýšenie finančných prostriedkov na uvedenej položke. Poslanec 

Peter Búšovský vysvetlil, že uvedené financie chce obce použiť na zateplenie stropov 

v ubytovni, čím zabráni úniku tepla a plesneniu a na vymaľovanie priestorov ubytovne.  

Starosta dal hlasovať za schválenie predloženej pripomienky č. 3. 

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

Keďže obec neprijala žiadne ďalšie pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2020, starosta dal 

hlasovať za schválenie rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020.  

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

 

13. Návrh Štatútu obce Súľov – Hradná  

Starosta informoval o tom, že obec prijala dňa 11. 12. 2019 námietku k návrhu Štatútu obce 

Súľov – Hradná, kde predkladateľom bol poslanec Ing. Ľubomír Baláž.  

V úvode predloženej námietky poslanec Ing. Ľubomír Baláž konštatuje, že časť návrhu 

Štatútu obce S-H, v ktorej je riešená rada školy je diskriminačná a protizákonná. V § 14 sú 

doplnené písmená, ktoré nie sú obsiahnuté v Zákone č. 369/90 Zb., čo je OZ vyhradené – tieto 

dodatky písmen, ako aj ich obsah sem nepatria. Vložené písmeno o sem nepatrí, nie je 

správne zaradené, naviac nemôže brániť starostovi obce, aby bol súčasťou školskej rady. 

Takisto ani osobám, ktorí majú svojich rodinných príslušníkov zamestnaných v škole. 

Považuje to za diskriminačné. V súlade s § 25, ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z. /členstvo 

v orgánoch školskej samosprávy/ členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho 

zástupca. Členom obecnej školskej rady nemôže byť starosta obce. Žiadne iné obmedzenia vo 

vzťahu k možnosti byť členom rady školy podľa súčasnej právnej úpravy neexistujú. Na 

základe uvedeného si dovolí konštatovať, že navrhovaná úpravu Štatútu obce v časti § 14, 

ods. 2, písm. o, „delegovaný zástupca nesmie byť starosta a osoba, ktorej najbližší člen rodiny 

je zamestnaný v ZŠ s MŠ Súľov – Hradná, MŠ Jablonové /manžel, manželka, syn, dcéra, 

otec, matka, brat, sestra/“ je nad rámec zákona a teda protizákonná. Na základe uvedených 
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skutočností vznáša kategorickú námietku voči návrhu Štatútu obce Súľov – Hradná a s jeho 

schválením nesúhlasí.  

Kontrolórka obce vysvetlila poslancom ako postupovala pri príprave uvedeného návrhu 

Štatútu obce Súľov – Hradná. Od 1. 4. 2018 platí nová aktualizácia Zákona o obecnom 

zriadení na základe ktorého je vypracovaný tento návrh štatútu. Takáto podoba štatútu bola 

predložená obciam od právnika ZMOS, ako vzor na vypracovanie nových štatútov. Všetky 

potrebné náležitosti sú do návrhu štatútu zapracované na základe odporúčania p. Sýkoru 

/právnik ZMOS/, okrem písm. o, ods. 2, § 14. Uviedla, že čo sa týka písm. o, v ods. 2, § 14, 

kreovanie rady školy upravuje zákon 596/2003, kde je odvolávka na zákon o obecnom 

zriadení v ktorom je uvedené, že obecné zastupiteľstvo deleguje štyroch členov do rady školy. 

Pri tvorbe tohto návrhu štatútu sme preskúmavali zmluvy a dodatky medzi obcami Súľov – 

Hradná a Jablonové, a nikde nebolo uvedené, že obec Jablonové deleguje dvoch členov do 

rady školy. Upozornila, že zriaďovateľom ZŠ s MŠ Súľov – Hradná je obec Súľov – Hradná. 

Zákon 593/2003 špecifikuje kreovanie školskej rady z pozície školy. Na základe uvedeného 

obec teda postupuje podľa zákona o obecnom zriadení, čiže obecné zastupiteľstvo deleguje 

štyroch členov do rady školy, zákon bližšie nešpecifikuje osoby, kto môžu byť členovia rady 

školy, to si obec môže vyšpecifikovať práve vo svojom štatúte, ktorý je právnou normou 

každej obce, nemôže však zo strany obce dôjsť k porušeniu zákona, upozornila, že ona sa 

nebude stavať do pozície prokurátora, aby posúdila, či obec konala v súlade so zákonom 

alebo či konala protizákonne. Z praxe uviedla, že žiadny starosta z okolitých obcí nie je 

členom školskej rady. Posúdenie, či zapracovaním písm. o do ods. 2, § 14 dôjde 

k diskriminácii posúdiť ona nevie, na to treba využiť príslušné orgány. Podľa jej osobného 

názoru zapracovaním uvedeného nedochádza k porušeniu zákona, bolo to odkonzultované 

Ministerstvom školstva SR. 

Poslanec Ondrej Danížek uviedol, že poslanci majú právo upraviť si v štatúte, kto deleguje za 

obec štyroch členov do rady školy. V návrhu Štatútu je uvedené obecné zastupiteľstvo. 

Vysvetlil, že jednou z úloh rady školy je aj riešenie rôznych podnetov a sťažností na učiteľov 

alebo riaditeľa školy. V našom prípade môže nastať situácia, kedy príde sťažnosť na 

zamestnanca školy, ktorého rodinný príslušník je členom rady školy. My nevieme v tejto 

situácii zabezpečiť nestrannosť. Poukázal na to, že poslanci, ktorí sú delegovaní do rady školy 

za zriaďovateľa neinformujú ostatných poslancov o činnosti rady školy. Poukázal na 

porušenie zákona v prípade podpísania dodatku k štatútu rady školy kde sa hovorí, že členom 

rady školy môže byť starosta a poslanec obce Súľov – Hradná a starosta a poslanec obce 

Jablonové. Poukázal na to, že nerozumie tomu, ako môže rada školy určiť tomu, kto deleguje 

členov do rady školy, kto môže a kto nemôže delegovať. Uviedol, že žiadal starostu obce 

a predsedníčku rady školy o predloženie delegačných listín, odvolávacich dekrétov 

a vysvetlenie dodatku k štatútu rady školy, žiaľ do dnešného dňa mu nebolo nič predložené 

ani vysvetlené.  

Poslanec Peter Búšovský predložil prítomným poslancom žiadosť predsedníčky rady školy 

o doplnenie člena do rady školy z dôvodu ukončenia členstva v rade školy, pretože už nie je 

poslancom OZ v obci Jablonové. Uvedená žiadosť bola adresovaná poslancom OZ obce 

Jablonové. Poslanec Peter Búšovský poukázal na protizákonný postup predsedníčky rady 

školy, pretože obec Jablonové nie je zriaďovateľom ZŠ s MŠ Súľov – Hradná. Uvedená 

žiadosť mala byť adresovaná poslancom OZ obce Súľov – Hradná.  
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Poslanec Radovan Búšovský predložil viacero pripomienok k návrhu Štatútu obce Súľov – 

Hradná. Tieto už pred zverejnením návrhu poslal všetkým poslancom. 

Vzhľadom na to, že uvedených pripomienok je veľa a niektoré navrhuje konzultovať aj 

s právnikom, konštatuje, že aktuálny návrh štatútu zatiaľ nie je dopracovaný do podoby, ktorá 

by bola lepšia ako starý štatút, aj keď niektoré zmeny vylepšením sú, je tam veľa zmien, ktoré 

sú neprehľadné alebo menej zrozumiteľné, navrhuje hlasovanie o štatúte odložiť a vrátiť sa 

k nemu vtedy, keď bude návrh dopracovaný. Uviedol, že by bolo vhodné návrh štatútu 

skonzultovať aj s právnikom, ktorý by predložil k nemu aj záväzné stanovisko.  

Zástupca starostu poslanec Ing. Andrej Smatana sa spýtal starostu na názor na návrh Štatútu 

obce S-H. Starosta uviedol, že ak sa návrh Štatútu schváli, nepodpíše ho a najskôr ho dá 

preveriť na prokuratúru. Následne dal starosta hlasovať o preložení schvaľovania návrhu 

Štatútu obce na ďalšie zastupiteľstvo.  

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 2 

Keďže nebolo schválené preloženie schvaľovania návrhu Štatútu obce, starosta dal hlasovať 

za schválenie návrhu predloženého Štatútu obce Súľov – Hradná. 

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 2 

 

14. Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva  

Poslanec Radovan Búšovský pripomienkoval návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ a to:  

- názov zásad hovorí o tom, že v uvedenom dokumente sú určené zásady odmeňovania iba 

poslancov OZ, pričom samotný dokument rieši spôsob odmeňovania aj členov komisií 

a zástupcu starostu obce. Kontrolórka obce upozornila, že spôsob odmeňovania zástupcu 

starostu obce určuje príslušný zákon. K navrhovaných sumám pripomienky neboli. 

Na základe uvedených pripomienok a následnej diskusii k návrhu Zásad odmeňovania 

poslancov OZ sa poslanci rozhodli o schválení zásad nehlasovať a dohodli sa, že sa predložia 

na schválenie po prepracovaní niektorých častí textov.  

 

15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

Kontrolórka obce pani Bc. Jozefína Šípková prečítala návrh Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2020. Keďže poslanci nemali pripomienky k predloženému 

návrhu starosta dal hlasovať za jeho schválenie.  

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

 

16. Návrh na mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Súľov – Hradná  

Starosta obce predložil návrh na mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce a to vo výške 

58,50 eur. Keďže poslanci nemali pripomienky k návrhu na mesačnú odmenu, starosta dal 

hlasovať za jej schválenie.  

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

 

17. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Súľov – 

Hradná  

Starosta obce informoval prítomných o ukončení volebného obdobia hlavného kontrolóra 

obce pani Bc. Jozefíny Šípkovej a to 14. 3. 2020. Na základe uvedeného určil deň konania 

voľby hlavného kontrolóra na 6. 3. 2020.  
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Následne na to poslanci poverili starostu obce zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby 

hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce a spôsobom v obci obvyklým najmenej 40 dní 

pred dňom konania voľby, určili požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného 

kontrolóra:  

a) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  

b) iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v 

znení neskorších predpisov:  

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  

- bezúhonnosť  

Poslanci určili náležitosti písomnej prihlášky: 

- osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, 

telefonický a emailový kontakt  

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  

- overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

- profesijný životopis  

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  

- písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku v zalepenej 

obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTOLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ na Obecnom 

úrade Súľov-Hradná, 013 52 – do podateľne v úradných hodinách najneskôr 14 dní pred 

dňom konania voľby.  

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na podateľňu Obecného úradu Súľov-

Hradná.  

Určili výšku pracovného úväzku a to 0,15, určili deň začiatku funkčného obdobia a to 15. 3. 

2020, určili komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov v zložení všetkých 

siedmych poslancov, určili dátum, do ktorého komisia vydá zoznam kandidátov a to do 24. 2. 

2020 a schválili ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a to:  

1. kandidát, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá 

písomnú prihlášku, bude zaradený do voľby na funkciu hlavného kontrolóra.  

2. samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať v deň konania voľby 

prezentácia jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. Každý kandidát má 

právo na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva Súľov-Hradná v časovom 

rozsahu maximálne 5 minút. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí. 

3. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním.  

4. na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, Obecné 

zastupiteľstvo v Súľove - Hradnej ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do 

ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných 

hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s 

najväčším počtom platných hlasov. Pre účely prípravy druhého kola voľby hlavného 

kontrolóra vyhlási starosta obce prestávku. V druhom kole volieb bude zvolený ten kandidát, 

ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa 

rozhoduje žrebom.  

Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. 
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18. Preskúmanie Územného plánu obce Súľov – Hradná  

Starosta predložil návrh na preskúmanie schváleného Územného plánu obce Súľov – Hradná, 

či sú potrebné jeho zmeny a doplnky, prípadne posúdiť obstaranie nového územného plánu.  

Keďže poslanci nemali pripomienky k preskúmaniu Územného plánu obce, starosta navrhol 

schváliť zahájenie prípravných prác na zmene a doplnku ÚP, uviedol, že náklady spojené 

s obstaraním Zmeny a doplnku územného plánu obce Súľov – Hradná uhrádza v zmysle § 19 

stavebného zákona obec Súľov – Hradná, ktorá môže požadovať čiastočnú alebo úplnú 

úhradu nákladov za obstaranie tejto ÚPD od orgánov štátnej správy, orgánov samosprávnych 

krajov, obcí, fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala 

obstaranie územnoplánovacej dokumentácie. Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky 

k danému, starosta dal hlasovať. 

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

 

19. Podanie Žiadosti o NFP: L6: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej 

školy v Súľove + 5% spoluúčasť – prerokovanie  

Starosta informoval prítomných o možnosti podania žiadosti o NFP: III Rozšírenie 

špecifikácie činnosti podpory na rok 2020 špecifikácia podpory formou dotácie na rok 2020 

podľa § 4, ods. 1, písm. I zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde, oblasť L: 

Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, činnosť  

L 6. Uviedol, že v rámci tejto výzvy je možné realizovať nasledovné aktivity:  

- zateplenie obvodových stien a plášťa budovy 

- zateplenie/výmena strechy 

- zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia 

- výmena otvorených výplní /okná, dvere, sklenené steny 

- modernizácia/výmena zdroja tepla 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť je 200000,00 eur pri dodržaní podmienky 

minimálneho 5%-ného spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov 

projektu. Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky k uvedenému, starosta dal hlasovať za 

schválenie zapojenia sa do uvedeného projektu, pričom 5%- ná spoluúčasť bude hradená 

z prebytku rozpočtu obce na rok 2020 a projektová dokumentácia ako neoprávnené náklady 

k projektu max. 2000,00 eur budú hradené z prebytku rozpočtu obce na rok 2019.  

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

 

20. Rôzne  

Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana informoval prítomných o vypracovaní revíznej správy 

o stave zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov v časti obce Hradná. Požiadal 

starostu obce, aby v súčinnosti s členmi DPO Súľov a DPO Hradná vypracovali revíznu 

správu o stave zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov v časti obce Súľov. Následne 

na základe vyhlášky č. 399/204 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov doplniť 

prípadne upraviť nevyhovujúce časti, navrhol termín realizácie do konca mesiaca apríl 2020. 

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky k uvedenému, starosta dal hlasovať.  

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

Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana poprosil starostu obce, či by bolo možné zabezpečiť 

dokončenie povrchovej úpravy parketovej podlahy v kultúrnom dome Hradná. Navrhol 

nakúpiť potrebný materiál v roku 2019 z finančných prostriedkov narozpočtovaných na rok 
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2019 na stred. 15 Miestne osvetové stredisko, ekon. kl. 633006 všeob. mat. + ekon. kl. 

637004 všeob. sl. Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženej požiadavke, 

starosta dal hlasovať.  

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

Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana požiadal starostu obce, aby zabezpečil odvoz 

kompostérov firmy SBD, s.r.o., ktoré sú umiestnené za MOS Súľov na náklady firmy SBD, 

s.r.o. do 31. 12. 2019. V prípade, že firma SBD, s.r.o. tak neučiní do 31. 12. 2019 obecné 

zastupiteľstvo schválilo prenájom priestoru na uloženie uvedených kompostérov od 1. 1. 2020 

v sadzbe podľa platného VZN o miestnych daniach. Keďže poslanci nemali žiadne 

pripomienky k uvedenému, starosta dal hlasovať.  

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

Starosta predložil návrh na ukončenie Zmluvy o zbere a preprave separovaného odpadu č. 

3/2016 s obcou Štiavnik k 31. 12. 2019 a uzatvorenie novej zmluvy o zbere a preprave 

separovaného odpadu so spoločnosťou T+T, a. s., ktorá uvedenú službu bude poskytovať 

zadarmo. Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky k uvedenému návrhu, starosta dal 

hlasovať. 

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

Poslanec Peter Búšovský predložil návrh na odvolanie štyroch členov rady školy, ktorých 

delegovali poslanci OZ obce Súľov – Hradná a poslanci OZ obce Jablonové z dôvodu 

schválenia dodatku k štatútu rady školy, kde schválením chceli obmedziť právo poslancov 

delegovať si zástupcov do školskej rady. Poukázal na skutočnosť, že predsedníčka rady školy 

vyzvala priamo poslancov obecného zastupiteľstva obce Jablonové na delegovanie člena, aj 

keď obec Jablonové nie je zriaďovateľom ZŠ s MŠ. Poslanci OZ v obci Jablonové schválili 

nového zástupcu do rady školy, aj keď na to nemali právo, keďže nie sú zriaďovateľom školy 

v Súľove.  

Prítomní poslanci pripomienkovali predložený návrh tým, že odvolaním uvedeným členov 

rady školy by obec Súľov – Hradná ako zriaďovateľ nemala svojich zástupcov v rade školy. 

Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky k tomuto návrhu, starosta dal hlasovať za 

odvolanie štyroch členov rady školy delegovaných menovanými obcami.  

Hlasovanie: Za: 3, Proti: 0, Zdržal sa: 4 

Zhodli sa spoločne na tom, že uvedený návrh prerokujú na najbližšom zasadnutí OZ. 

Starosta prečítal žiadosť o uvoľnenie z funkcie predsedu kultúrno – športovej komisie, ktorú 

obec prijala dňa 13. 12. 2019, kde predkladateľom je poslanec Ing. Ľubomír Baláž. Ako 

dôvod uviedol osobné a iné dôvody. Starosta vyzval prítomných poslancov, aby navrhli 

nového predsedu kultúrno – športovej komisie, poslanci poukázali na neskoré zaslanie tejto 

žiadosti, uvedenú žiadosť mohol Ing. Ľubomír Baláž predložiť poslancom na sedení dňa 9. 

12. 2019, tak by mali poslanci dostatok času na to, aby sa dohodli na novom predsedovi 

kultúrno – športovej komisie. Z uvedeného dôvodu poslanci preložili voľbu predsedu kultúrno 

– športovej komisie na najbližšie zasadnutie OZ.  

 

21. Diskusia  

Pán Ivan Búšky požiadal poslancov o zabezpečenie vymerania obecnej cesty, ktorá začína pri 

jeho rodinnom dome smerom na Hony. Tým, že majitelia okolitých pozemkov si zamerali 

svoje parcely, došlo k zúženiu obecnej cesty.  
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Upozornil na štrk pána Golbinca, ktorý je stále zložený na Otoči.  

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

neporiadok najmä v časti obce smerom k Pyramíde, poukázal na zhoršenie kvality bývania 

v tejto časti, znečisťujú a znehodnocujú miestnu komunikáciu, ktorú si občania bývajúci 

v tejto lokalite zaplatili z vlastných financií, navrhol vybudovať záchytné parkoviská mimo 

centra obce. 

Pán Jozef Blaško sa spýtal, čo plánuje obec robiť v budúcom roku s Pyramídou a ako plánuje 

obec zabezpečiť poriadok v obci v prípade, že Pyramída zostane a návštevnosť bude taká ako 

túto sezónu.  

Poslanec Peter Búšovský vysvetlil, že vzhľadom na to, že skončila platnosť zmluvy 

uzatvorená medzi obcou a zhotoviteľom Pyramídy, obec až teraz môže pristúpiť k hľadaniu 

riešenia, čo s Pyramídou do budúcna. Uviedol, že poslanci by to radi riešili formou verejnej 

diskusie, aby sa občania vyjadrili k danej veci, prípadne navrhli nové riešenia, ktoré by boli 

prínosom pre obec. 

Poslanec Ondrej Danížek vysvetlil, že Pyramída nebola len záťažou pre obec a žiaľ pre 

občanov, ktorí bývajú v jej blízkosti, ale prilákala aj množstvo turistov, ktorí do obecného 

rozpočtu priniesli financie. Už je len na obci, aby nastavila pravidlá a poriadok pre 

návštevníkov obce tak, aby čo najmenej znehodnocovali kvalitu života našim občanom.  

Pán Vladimír Hoferica sa informoval, ako sa bude posudzovať stav miestnej komunikácie 

v zimnom období v časti Hradná z hľadiska posýpania a ohŕňania snehu. Či na základe 

skutočného stavu miestnej komunikácie, alebo podľa toho, aký stav miestnych komunikácii je 

v časti obce Súľov.  

Pán Anton Danížek sa informoval, v akom štádiu riešenia je usporiadania vlastníckych 

vzťahov k pozemku na TJ Partizán Súľov – Hradná. Hovoril o prácach, ktoré plánujú 

futbalisti uskutočniť v blízkej budúcnosti, poukázal však na skutočnosť, že obec by nemala 

investovať do cudzieho majetku. 

Pán Anton Danížek informoval o osadení mantinelov na asfaltovej ploche na futbalovom 

ihrisku, kde plánujú vytvoriť ľadovú plochu. Voda bude použitá zo starého rezerváru pre 

budovu TJ /starý zásobník vody/, teda nie z obecného rezerváru s pitnou vodou.  

Mgr. Marek Ďurajka sa informoval ohľadne zabezpečenia verejného osvetlenia na ulici 

smerom k družstvu, či sa realizácia verejného osvetlenia v tejto časti plánuje na budúci rok 

a či sú na to vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte na rok 2020. Poslanec Peter Búšovský 

odpovedal, že predložil starostovi viacero možností, ako zabezpečiť osvetlenie v danej 

lokalite, žiadal ho o predloženie cenových ponúk, žiaľ, do dnešného dňa nič nedostal. Starosta 

obce uviedol, že obec nemá dostatok financií na realizáciu daného.  

Poslanec Peter Búšovský poďakoval OZ Pod skalami, pánovi Jurajovi Maslíkovi, Radovanovi 

Búšovskému a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k realizácii projektu pod názvom Lavičky 

pod skalami, výsledkom čoho bolo osadenie lavičiek a vybudovanie ohnísk na náučnom 

chodníku pod Súľovským hradom. Zároveň poďakoval aj pánovi Ivanovi Ďurajkovi st. za 

prvotnú myšlienku a nápad.  

Poslanec Peter Búšovský na záver poďakoval poslancom za spoluprácu a súdržnosť pri riešení 

úloh a problémov počas roka 2019.  

 

22. Prijatie uznesení  

Uznesenie č. 80/2019 

OZ schvaľuje plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 09. 2019, schvaľuje plnenie 

rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná k 30. 09. 2019. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý  
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Radovan Búšovský, Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

 

 

Uznesenie č. 81/2019 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý  
Radovan Búšovský, Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

       

Uznesenie č. 82/2019 

OZ schvaľuje VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Súľov – Hradná  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý  
Radovan Búšovský, Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 83/2019 

OZ schvaľuje VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý  
Radovan Búšovský, Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 84/2019 

OZ schvaľuje miestne poplatky na rok 2020. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 
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Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 85/2019 

OZ schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 – TJ 

Partizán Súľov – Hradná vo výške 5400,00 eur. 

 

 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý  
Radovan Búšovský, Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 86/2019 

OZ berie na vedomie:  

-  viacročný rozpočet obce Súľov – Hradná na roky 2021 - 2023   

-  stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020  

a 

schvaľuje rozpočet obce Súľov – Hradná na rok 2020.                  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 87/2019 

OZ schvaľuje Štatút obce Súľov – Hradná. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Proti: 1 Ing. Ľubomír Baláž  

Zdržal sa: 1 Radovan Búšovský 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 88/2019 

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná na I. polrok 

2020. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý  
Radovan Búšovský, Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 
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Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

     

Uznesenie č. 89/2019 

OZ schvaľuje mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Súľov – Hradná vo výške 58,50 

eur. 

 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý  
Radovan Búšovský, Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 90/2019 

I.   b e r i e    n a   v e d o m i e 

informáciu o skončení  volebného obdobia funkcie hlavného kontrolóra obce Súľov-Hradná  

Bc.  Jozefíny Šipkovej  k 14.03.2020. 

II.  v y h l a s u j e 

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Súľov-Hradná na 6. 3. 2020, pričom voľba sa 

uskutoční v rámci zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Súľov-Hradná.  

III.  u k l a d á   starostovi obce  

zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli 

obce a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby  

IV.  u r č u j e  

1. požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:  

a) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  

b) iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v 

znení neskorších predpisov:  

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  

- bezúhonnosť  

2. náležitosti písomnej prihlášky:  

- osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, 

telefonický a emailový kontakt  

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  

- overená kópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

- profesijný životopis  

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  

- písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku v zalepenej 

obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTOLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ na Obecnom 

úrade Súľov-Hradná, 013 52 – do podateľne v úradných hodinách najneskôr 14 dní pred 

dňom konania voľby.  

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na podateľňu Obecného úradu Súľov-

Hradná.  
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3. že výška pracovného úväzku hlavného kontrolóra  je 0,15.  Funkčné obdobie sa začína 

dňom 15. 3. 2020, ktorý je určený ako deň nástupu do zamestnania .  

V.  z r i a ď u j e  

Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na 

posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra v zložení poslancov Obecného zastupiteľstva Súľov-Hradná:  

/Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský, 

Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana/ 

Administratívne záležitosti súvisiace s činnosťou komisie zabezpečí  Obecný úrad Súľov-

Hradná.  

Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitosti prihlášok jednotlivých kandidátov na 

funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

najneskôr do 24. 2. 2020. 

VI. schvaľuje v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 

nasledovne:   

1. kandidát, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá 

písomnú prihlášku, bude zaradený do voľby na funkciu hlavného kontrolóra.  

2. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním. . Každý kandidát má 

právo na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva Súľov-Hradná v časovom 

rozsahu maximálne 5 minút. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí. 

3. na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, Obecné 

zastupiteľstvo Súľov-Hradná ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého 

postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V 

prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším 

počtom platných hlasov. Pre účely prípravy druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási 

starosta obce prestávku. V druhom kole volieb bude zvolený ten kandidát, ktorý získa 

najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje 

žrebom.  

Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý  
Radovan Búšovský, Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 91/2019 

OZ schvaľuje: 

1/ v zmysle § 30, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších zmien a doplnkov preskúmanie schváleného Územného plánu obce Súľov 

– Hradná, či sú potrebné jeho zmeny a doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán 

2/ zahájenie prípravných prác na zmene a doplnku Územného plánu obce Súľov – Hradná 

v zmysle § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

/“stavebný zákon“/ v znení neskorších zmien a doplnkov 

3/ Náklady spojené s obstaraním Zmeny a doplnku územného plánu obce Súľov – Hradná 

uhrádza v zmysle § 19 stavebného zákona obec Súľov – Hradná, ktorá môže požadovať 

čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie tejto ÚPD od orgánov štátnej správy, 
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orgánov samosprávnych krajov, obcí, fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorých 

výhradná potreba vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 92/2019 

OZ schvaľuje zapojenie sa do projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy škôlky 

v Súľove“ podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona 587/2004 Z. z. o enviromentálnom fonde III. 

Rozšírenie špecifikácie činnosti na rok 2020, podopatrenie L6. Spoluúčasť 5 % vo výške 

2500,00 eur bude hradená z prebytku rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020. Projektová 

dokumentácia ako neoprávnené náklady projektu vo výške max. 2000,00 eur budú hradené 

z prebytku rozpočtu obce na rok 2019. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Peter Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý  

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

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 Ondrej Danížek  

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 93/2019 

OZ poveruje starostu obce v súčinnosti s DHZ Súľov a DHZ Hradná o vyhotovenie revíznej 

správy o stave zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov v časti obce Súľov. Následne 

na základe vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 

doplniť prípadne upraviť nevyhovujúce časti do konca apríla 2020.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 94/2019 

OZ poveruje starostu obce zabezpečiť dokončenie povrchovej úpravy /brúsenie, lakovanie/ 

drevenej podlahy v kultúrnom dome Hradná do konca marca 2020. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 
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Uznesenie č. 95/2019 

OZ poveruje starostu obce zabezpečiť odvoz kompostérov firmy SBD, s.r.o.na náklady firmy 

SBD, s.r.o. do 31. 12. 2019. V prípade nezabezpečenia odvozu OZ schvaľuje použitie 

verejných priestorov na uloženie kompostérov od 1. 1. 2020 v sadzbe podľa platného VZN 

o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý  
Radovan Búšovský, Richard Kereš, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 95/2019 

OZ schvaľuje odvolanie členov rady školy, ktorí boli delegovaní za Obec Súľov – Hradná a za 

obec Jablonové.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 3 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Rudolf Tvrdý  

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 4 Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana, Richard Kereš, Radovan 

Búšovský 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 96/2019 

OZ poveruje starostu obce o úpravu kúpnej zmluvy medzi Obcou Súľov – Hradná a pánom 

Antonom Pavlíkom a pani Annou Pavlíkovou v časti IX, druhá veta tak, aby bolo zrejmé, kto 

po povolení vkladu vybuduje oplotenie vo výše 2 m na nových hraniciach, zároveň poverujú 

starostu obce doplniť do kúpnej zmluvy, že obec je vlastníkom oplotenia, ktoré sa nachádza 

na odkúpenej parcele č. KN – C 1084/20.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 97/2019 

OZ schvaľuje ukončenie Zmluvy o zbere a preprave separovaného odpadu č. 3/2016 s obcou 

Štiavnik k 31. 12. 2019 a uzatvorenie novej zmluvy o zbere a preprave separovaného odpadu 

so spoločnosťou T+T, a. s., ktorá uvedenú službu bude poskytovať zadarmo. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

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

Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský, Richard Kereš 
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Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Po prečítaní dal starosta 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:   Rudolf Tvrdý      ....................................................... 

 

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