
1 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej, 

konaného dňa 3. februára 2020 v MOS Súľov 

 

      Prítomní: /viď. prezenčná listina/ 

      Zapisovateľka: Soňa Smatanová  

      Overovatelia zápisnice: Peter Búšovský, Rudolf  Tvrdý  

 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Zmluva o nájme nebytových priestorov-schválenie 

5. Návrh na zmenu rozpočtu obce Súľov-Hradná na rok 2020 – schválenie 

( body 6 až 12 boli doplnené poslancami pri schvaľovaní programu) 

13. Prijatie uznesení 

14. Záver                                                                                                                    

                                   

1.  Otvorenie  

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

občanov a hostí.  

Starosta prečítal návrh programu zasadnutia.  

Pán Ondrej Danížek požiadal o doplnenie 5-tich bodov programu : 

6. Spor Ďurajka-Kamas (zastavenie vody). Kde žiadam starostu informovať o krokoch ktoré 

v danej veci urobil a tiež vysvetlenie prečo hneď na začiatku nekonal podľa Občianskeho 

zákonníka č.40/1964Zb a nekoná stále. 

7. Štatút rady školy: Kde žiadam delegovaných zástupcov Ing. Ľubomíra Baláža a Ing. 

Jaroslava Bušfyho, o oboznámení poslancov s Dodatkom Č.01 štatútu rady školy schváleného 

dňa 14.02.2019. Ďalej žiadam predložiť Odvolávací dekrét Mgr. Anny Ďurajkovej a dôvody 

odvolania z rady školy, tak isto aj Odvolávací dekrét  p.Vincenta Buča. Súčasne informovať 

poslancov, kedy končí a začína členstvo v rade školy jej jednotlivým členom. 

8. Zasadnutie OZ Súľov -Hradná dňa 13.1.2020 nezverejnené, neprítomná kontrolórka, 

zapisovateľka.(keďže nebolo zverejnené, sú uznesenia platné?...) 

9. Zmluva s Pavlíkom. 

10. Dofinancovanie Originálnych kompetencíí obcou Jablonové (Info o ďalších krokoch). 

Pán Peter Búšovský požiadal o doplnenie dvoch bodov programu: 

11. Rôzne. 

12. Diskusia. 

Keďže neboli ďalšie návrhy na doplnenie  programu zasadnutia, starosta dal hlasovať.  

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

Starosta overil prítomnosť poslancov, zo siedmich poslancov prítomní štyria poslanci, 

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 Soňu 

Smatanovú,  za overovateľov určil poslancov Petra Búšovského a Rudolfa Tvrdého.  

 

3. Schválenie programu zasadnutia.  

Schválenie programu previedli poslanci v bode č. l.  
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4. Zmluva o nájme nebytových priestorov – schválenie. 

Na základe schváleného zámeru na dlhodobý prenájom ubytovne TJ, Stavba - sociálne 

zariadenie ,časť Turistická ubytovňa TJ Partizán Súľov-Hradná súpisné číslo 197 spoločnosti 

FA Creaive, s.r.o. bola vypracovaná zmluva o nájme nebytových priestorov. 

Poslanci Peter Búšovský a Ondrej Danížek súhlasia s podpísaním zmluvy o nájme 

nebytových priestorov iba v prípade ak v zmluve bude doplnené zloženie zábezpeky vo výške 

jedného mesačného nájmu. Vzhľadom na to, že poslanci nemali ďalšie pripomienky k zmluve 

o nájme nebytových priestorov,  starosta dal hlasovať.  

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

 

5. Návrh na zmenu rozpočtu – schválenie. 

Starosta navrhol upraviť rozpočet v časti bežné výdavky, stredisko 06 Vodné hospodárstvo, 

údržba objektov a častí obecného vodovodu. Na nákup skruže, rúr a poklopov. 

Rozpočtovaných 1.000,-eur  navýšiť o 1.000,-eur. 

Starosta navrhol upraviť rozpočet v časti bežné výdavky, stredisko 25 – TKO, vybudovanie 

stojísk pre nádoby na separovaný zber.  

Rozpočtovaných 500,-eur navýšiť o 500,-eur. 

Stojiská by mali byť vybudované oproti Evanjelickému kostolu v Súľove a Materskej škole 

v Súľove. V Hradnej na dolnom konci pri autobusovej zástavke.  

Poslanec Peter Búšovský požiadal starostu obce o úpravu rozpočtu v časti kapitálové 

výdavky, stredisko 33 – verejné osvetlenie, realizácia stavby, nová vetva VO 

k Poľnohospodárskemu družstvu v Súľove. Poslanci čakajú 12 mesiacov na predloženie 

cenovej ponuky do p. Pradeniaka  na zakúpenie a nainštalovanie 7 lámp na jestvujúce stĺpy 

elektrického vedenia. Starosta obce informoval poslancov, že na telekomunikáciach zistí 

podmienky nainštalovania verejného osvetlenia na telekomunikačné stĺpy. 

Starosta obce informoval poslancov, že sa musia dohodnúť o aké lampy sa bude jednať a či 

pri inštalácii lámp sa nenatiahne aj verejný rozhlas. Starosta obce doloží cenovú ponuku 

a stavebná komisia pripraví podklady k realizácii verejného osvetlenia. 

Starosta navrhol upraviť rozpočet v časti kapitálové výdavky, stredisko 33 – verejné 

osvetlenie, realizácia stavby, nová vetva VO k Poľnohospodárskemu družstvu v Súľove. 

Rozpočtovaných 0,00,-eur navýšiť o 2.000,-eur. 

Vzhľadom na to, že poslanci nemali ďalšie pripomienky k zmene rozpočtu starosta dal 

hlasovať.  

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

 

6. Spor Ďurajka-Kamas / zastavenie vody/ 

Poslanec Ondrej Danížek žiadal vyjadrenie od starostu obce prečo v spore Ďurajka-Kamas 

nekonal podľa Občianskeho zákonníka č.40/1964Zb a nekoná stále. 

Starosta informoval prítomných , že aby vydal rozhodnutie potrebuje vyjadrenie od obidvoch 

účastníkov konania. V piatok 31.01.2020 bola odoslaná výzva p. Ďurajkovi a p. Kamasovi na 

vyjadrenie sa k predmetnému sporu v lehote do 5 dní od doručenia zásielky. Na základe 

týchto vyjadrení starosta obce vydá rozhodnutie. Pred vydaním rozhodnutia starosta musí dať 

účastníkom možnosť vyjadriť sa.  

Mgr. Ďurajková s spýtala do kedy bude trvať tento stav, že už 12 dní je bez vody. 

Starosta odpovedal stav bude trvať do piatku a potom vydá rozhodnutie. 

Mgr. Ďurajková sa spýtala prečo obec nekonala keď 16.10.2019 dostala list od p. Kamasa 

a nekonala ani pri ďalšom liste, ktorým p. Kamas žiada obec o odstránenie vodomeru p. 

Ďurajku z vodovodnej šachty p. Kamasa. 

Poslanec Ondrej Danížek poznamenal, že takých sporov v obci môže nastať viac. Obec by sa 
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mala začať zaoberať vysporiadaním pozemkov pod cestami, pripravovať pozemky na nové 

trasy vodovodných prípojek  v budúcnosti možno aj kanalizácie. 

Poslanec Peter Búšovský povedal starostovi obce, že ten istý problém ako má Ďurajka-Kamas 

má aj jeho dcéra. Spýtal sa starostu či by tak isto postupoval aj v jej prípade -12 dní bez vody. 

Starosta odpovedal, že nechce sa dať zatiahnuť do sporu. Skrátil termín na doručenie 

vyjadrenia na 5 dní. 

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal či takýto postup obce je správny. 

Starosta odpovedal, že má vyjadrenie od osoby kompetentnej na riešenie takýchto sporov. 

Poslanec Peter Búšovský poznamenal, že starosta im neposlal ten postup, čo keď to spravia 

ďalší občania. Podotkol, že bol zneužitý obecný majetok na vydieranie a zneužitá pitná voda. 

Povedal starostovi, že ich mal odstaviť obi dvoch.  

Mgr. Ďurajková poznamenala, že p. Kamas nemohol zasiahnuť do obecnej vody. 

Poslanec Ondrej Danížek upozornil na podobný spor p. Ján Ďurajka a p. Pavol Šefara, kde sa 

súdia o hranicu pozemku a ihličie z túj znečisťuje pozemok p. Ďurajku. Starosta by mal 

rozhodnúť podľa § 5 Občianskeho zákonníka. 

Starosta obce oznámil poslancom, že im pošle postup ako postupovať v takýchto prípadoch. 

Mgr. Ďurajková upozornila na to , že dostala od obce dokumenty, ktoré neboli obcou  

zaevidované  v registri doručenej pošty. 

 

7. Štatút rady školy. 

Poslanec Ondrej Danížek od 13.01.2020 sa nemôže dostať k dokumentom, že nie je 

kompetentný nevie ako a podľa čoho má postupovať ďalej ako člen rady školy /ďalej len RŠ/. 

Ďalej žiada predložiť Odvolací dekrét Mgr. Anny Ďurajkovej a dôvody odvolania z rady 

školy, tak isto aj Odvolací dekrét p. Vincenta Buču a informáciu kedy končí a začína členstvo 

v RŠ. Poslanec Ondrej Danížek povedal, že starosta obce Jablonové p. Ladislav Čička ho 

informoval o tom, že p. Vincenta Buču menovali len na 1 rok do RŠ. Aj z tohto dôvodu žiadal 

poslanec Ondrej Danížek aby boli stanovené jasné pravidlá a riadne zapracované v Štatúte 

RŠ. Stále nemá informácie o tom ako fungovalo odvolávanie členov rady školy delegovaných 

za zriaďovateľa do RŠ. 

 

8. Zasadnutie OZ Súľov -Hradná dňa 13.01.2020. 

Poslanec Ondrej Danížek sa spýtal kontrolórky obce Bc. Jozefíny Šipkovej, či OZ konané dňa 

13.01.2020 , ktoré nebolo zverejnené na webovej stránke obce Súľov-Hradná, vyhlásené 

v miestnom rozhlase, nebola prítomná ani kontrolórka obce Bc. Jozefína Šipková 

a zapisovateľka je právoplatné. 

Kontrolórka obce Bc. Jozefína Šipková oznámila poslancom, že OZ splnilo zákonnú 

podmienku a bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Súľov-Hradná, kontrolór obce nie je 

povinný zúčastniť sa každého OZ, zapisovateľa starosta určil, obecné zastupiteľstvo bolo 

uznášania schopné / zúčastnených 5 poslancov zo siedmich/.  

Kontrolórka obce ďalej upovedomila prítomných , že na to aby sa konalo OZ nie je 

podmienka vyhlásenia v miestnom rozhlase. Na to poslanci reagovali, že aj napriek tomu 

trvajú na tom aby boli občania včas a riadne informovaní o OZ a všetkých akciách konaných 

v obci, že je na obci zakúpené zariadenie na nahrávanie oznamov v miestnom rozhlase a 

zasielanie SMS.  
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9. Zmluva s p. Antonom Pavlíkom. 

Starosta obce oznámil poslancom, že akurát dnes bol p. Pavlík na obecnom úrade, kde sa 

stretol aj s Ing. Matúšom Smatanom a dohodli sa na ďalšom stretnutí, ktoré sa bude konať 6. 

februára 2020 na obecnom úrade v Súľove. 

Starosta obce sa s p. Pavlíkom dohodol na dodatku kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 

19.10.2019.V dodatku zmluvy uvedú na pravú mieru, že vybudovanie oplotenia pozemku si p. 

Pavlík vybuduje sám na vlastné náklady a určí sa majiteľ jestvujúceho plota, ktorým bude 

obce Súľov-Hradná.  

 

10. Dofinancovanie Originálnych kompetencíí obcou Jablonové. 

Poslanci Peter Búšovský a Ondrej Danížek informovali prítomných o spoločnom stretnutí so 

zástupcami obce Jablonové na obecnom zastupiteľstve v Jablonovom.   

Starosta informoval prítomných o náraste našich zdrojov z dôvodov : 

- mzdové navýšenie o 22% 

- otvorenie ďalšej triedy materskej školy v Jablonovom 

- nárast stravníkov 

- prijatie nových zamestnancov do školských jedální v Súľove-Hradnej a v Jablonovom 

- nákup zariadenia do školských jedální v Súľove-Hradnej a v Jablonovom 

Na základe delimitačných protokolov z Okresného úradu sa starosta obce Súľov-Hradná 

dohodol s vtedajším starostom obce Jablonové  na vytvorení jedného školského celku, ktorého 

zriaďovateľom je obec Súľov-Hradná. 

Finančná komisia obce Súľov-Hradná zistila, že obec Súľov-Hradná dopláca na financovanie 

režijných a mzdových nákladov MŠ v Jablonovom na základe toho ako Ministerstvo financi 

posiela peniaze na obec. Dostávame menej financi a prevádzka MŠ v Jablonovom funguje na 

základe dofinancovania z financi obce Súľov-Hradná. 

Poslanci informovali o tom, že treba pripraviť opatrenia pri ktorých by obec Súľov-Hradná 

nedoplácala na financovanie režijných a mzdových nákladov MŠ v Jablonovom.  

Poslanec Ondrej Danížek oznámil, že na spoločnom stretnutí v Jablonovom sa zástupcovia 

obce  Jablonové vyjadrili, že oni nechcú byť zriaďovateľom  MŠ v Jablonovom. 

Predstavil dve možnosti financovania : 1. celú výšku doplatku obce Súľov-Hradná na 

originálne kompetencie navrhol rozdeliť rovnakým dielom medzi Súľov-Hradnú a Jablonové 

2. - celú výšku doplatku, ktorý vznikol na prevádzkach ZŠ s MŠ Súľov-Hradná v obci Súľov-

Hradná bude financovať obec Súľov-Hradná. 

- celú výšku doplatku, ktorý vznikol na prevádzkach ZŠ s MŠ Súľov-Hradná v obci Jablonové 

bude financovať obec Jablonové. 

Poslanec Ondrej Danížek požiadal aby v zápisnici bola zaznamenaná jeho požiadavka o tom , 

že chce aby poslancom bolo predkladané plnenie rozpočtu školy príjmy, výdavky v časti 

originálne kompetencie, príjmy od rodičov, dotácia z ÚPSVAR poskytnutá na stravu, finančné 

prostriedky poskytnuté z Okresného úradu Žilina odbor školstva.  

Kontrolórka obce Bc. Jozefína Šipková vysvetlila poslancom, že účtovníčka školy  

s. Mičienková im bude kvartálne zasielať plnenie rozpočtu školy v časti príjmy a výdavky ako 

doteraz. Ďalej uviedla, že finančné prostriedky poskytnuté z Okresného úradu Žilina odbor 

školstva sa nemôžu použiť na financovanie prevádzok materských škôl, školských jedální 

a školského klubu detí. Vysvetlila, že prijímateľom  dotácia z ÚPSVAR na stravu je 

zriaďovateľ. 

Poslanec Peter Búšovský oznámil, že od roku 2002 do 2019 nikto neriešil v obci Súľov-

Hrdaná ani v obci Jablonové, či výška finančných prostriedkov na originálne kompetencie, 

ktoré sú súčasťou podielových daní obce Súľov-Hradná postačuje na chod prevádzky MŠ 

a školskej jedálne v Jablonovom. Informoval prítomných občanov, že za tak dlhú dobu mohol 

doplatok obce Súľov-Hradná na prevádzku Jablonové narásť na veľmi vysokú sumu. Keďže 
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sa ale nedá vzhľadom na tak dlhú dobu dostať k potrebným dokladom, nie je možné určiť 

sumu. Ďalej vysvetlil občanom, že súčasnej finančnej komisii sa v roku 2019 pri zostavovaní 

rozpočtu pre rok 2020 podarilo zistiť za cca. 4 hodiny    systém výpočtu a koeficienty 

potrebné k určeniu výšky finančných prostriedkov na originálne kompetencie, ktoré sú 

súčasťou podielových daní obce Súľov-Hradná. Počas roka 2019 viacej krát žiadal riaditeľa 

školy o zaslanie podkladov a systému výpočtu dotácií, avšak bol iba informovaný, že sa k 

takémuto materiálu nedá dostať, aj keď sa p. riaditeľ viac krát pokúšal. Na základe týchto 

výpočtov FK zistila, že obec Súľov-Hradná dopláca na chod prevádzky MŠ a školskej jedálne 

v Jablonovom odhadom dosť vysokú sumu. Poslanec na záver vyzdvihol prácu  členov 

finančnej komisie pri zisťovaní a určení výšky podielových daní na prevádzky financované z 

originálnych kompetencií. Poslancov informoval o tom, že v tomto roku sa budú snažiť 

vyrátať presnú výšku financií potrebných na dofinancovanie chodu prevádzky MŠ a školskej 

jedálne v Jablonovom za rok 2019 a 2020. Informoval o tretej možnosti v prípade prevádzok 

Jablonové a to presunom zriaďovateľa na obec Jablonové. Ak sa obce dohodnú na jednej z 

prvých dvoch možností, bude potrebné pripraviť novú zmluvu medzi obcou Súľov-Hradná 

a obcou Jablonové v ktorej budú určené jasné podmienky financovania prevádzky MŠ 

a školskej jedálne v Jablonovom. Taktiež v tomto prípade navrhol uzatvoriť zmluvu 

maximálne do doby skončenia projektu rozšírenia kapacít MŠ Jablonové. 

Poslanec Peter Búšovský oznámil prítomným, že ani jeden starosta mu nevedel odpovedať na 

otázku prečo nebola vykonaná finančná analýza,  keď išli do projektu rozšírenie kapacít v MŠ 

Jablonovom. Z akých financi to bude hradené to nikoho nezaujímalo. Uviedli, že sú riziká v 

prípade prevedenia zriaďovateľa, aby sme to s Jablonovým potiahli, taká bola odpoveď. 

Poďme sa deliť 50/50.  

 

11. Rôzne. 

Poslanci informovali o tom, že je potrebné doriešiť IT pracovníka na obci. 

- príprava zmluvy IT pracovníka s obcou 

- pripraviť úpravu rozpočtu na IT pracovníka  

- pripraviť úpravu rozpočtu na realizáciu novej kabeláže ku kamerovému systému 

Poslanci pripomenuli, že v decembri 2019 bol schválený Štatút obce, ktorý starosta obce 

nepodpísal lebo mal k určitým bodom pripomienky a podal podnet na prokuratúru 

o prešetrenie zákonitosti týchto bodov v Štatúte obce. 

Poslanec Peter Búšovský žiadal o odvolanie starých členov z RŠ a o doplnenie nových členov 

do RŠ z dôvodu pomôcť poslancovi Ondrejovi Danížkovi, ktorý je aj členom RŠ dať do 

poriadku RŠ : 

vypracovať novú zmluvu medzi obcou Súľov-Hradná a obcou Jablonové o spolupráci 

a financovaní prevádzky MŠ a ŠJ v Jablonovom 

navrhnutí členovia do RŠ – zástupcovia obce Jablonové aby boli delegovaní OZ obce Súľov-

Hradná 

Poslanec Peter Búšovský predložil návrh na schválenie Zásady odmeňovania poslancov z 

dôvodu žiadosti autora návrhu neprítomného poslanca Radovana Búšovského. Poslanci a 

starosta sa rozhodli preložiť hlasovanie na najbližšie zastupiteľstvo. 

 

12. Diskusia. 

Pán Ivan Bušfy sa spýtal, kto dal odviezť nádoby na separovaný zber spred rodinného domu 

s.č.313 v Hradnej. 

Starosta odpovedal, že nádoby sa použili v Súľove pri ZŠ. Ešte sú objednané u firmy T+T.  

Po dodaní objednaných nádob firmou T+T, budú nádoby doplnené na niektorých stojiskách 

a tiež v hradnej pri RD s.č.313. 

Ďalej sa spýtal na povolenie pri rozkopaní obecnej cesty a kto to má dať do poriadku. 
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Starosta odpovedal, že na rozkopové práce vydáva povolenie starosta obce a staviteľ je 

povinný dať cestu vždy do pôvodného stavu. 

Mgr. Ďurajková sa informovala prečo ešte nie sú nádoby na TKO označené štítkami, 3 

mesiace sa o tom hovorí, len sa zvýšil poplatok a nič. 

Starosta obce vysvetlil, že sme požiadali T+T o doplnenie 120 l smetných nádob, ktoré budú 

použité na výmenu za nelegálne 240 l nádoby. Po ich dodaní sa zaháji proces štítkovania. 

Ing. arch. Andrej Smatana predniesol, že stále hľadajú možné riešenia na čo najlepší systém 

zberu TKO aj najlacnejší pre občanov. 

Pán Miloslav Smatana sa spýtal na systém zberu TKO pomocou žetónov. 

Poslanec Peter Búšovský odpovedal, že predstavil na stretnutí s občanmi k odpadom návrhy 

na riešenie vývozu komunálneho odpadu, kde zohľadnil aj výhodnejší systém pre občanov, 

ktorý  vytvárajú malé množstvo odpadu. Uvítal by aj návrhy od občanov.  

Občania sa pýtali na BIO odpad a finančnú spoluúčasť na projekte Kompostáreň. 

Starosta obce odpovedal, že zatiaľ si musia občania kompostovať na vlastných pozemkoch. 

Projekt na vybudovanie kompostárne je bez spoluúčasti obce a pri traktore je spoluúčasť 5% 

/4.000,-eur/ 

Ing. František Smatana povedal, že vodovod je v dezolátnom stave a zakopaný po dvoroch, či 

by obec nemala spísať dohody s občanmi a dať ťarchu alebo vecné bremeno na takéto 

pozemky. Ak aj na cesty, ktoré sa využívajú ako cesty a nie sú vysporiadane. 

Poslanec Ondrej Danížek povedal, že pri budovaní nového záchytu prameňa pitnej vody bude 

treba usporiadať pozemky. 

Pán Ivan Ďurajka poznamenal, že obecný vodovod stárne a je čím ďalej tým viac porúch. 

Treba po určitých úsekoch naplánovať rekonštrukciu. A doriešiť prípojky ktoré vedú cez 

súkromné pozemky. 

Pán poslanec Ondrej Danížek podotkol, že obec nemá finančné prostriedky na vytyčovanie a 

odkupovanie pozemkov na ktorých je umiestnený verejný vodovod. 

Pán Peter Hrehor  sa informoval na termín pripravovaného stretnutia občanov k existencii 

zrakovej pyramídy.  

Starosta obce oznámil, že do 29.02.2020 bude zorganizované stretnutie o čom budú občania 

včas informovaní. 

Pán Jozef Blaško poznamenal, že nie vždy v čase vyhlasovania sú občania doma, preto by 

žiadal o vyhlásenie oznamov v MR viackrát. 

Ing. František Smatana žiadal odkloniť trasu na pyramídu a riešiť v obci parkoviská. 

Pán Ivan Ďurajka dal návrh vysypať cestu okolo pozemku  Ing. Suchoňa /smer k pyramíde/ 

makadamom.  

Ing. Matúš Smatana sa spýtal či už odviezli všetky nádoby na kompostovanie BIO odpadu 

a koľko to obec stálo. 

Starosta obce povedal, že už sú všetky odvezené a obec to nestálo nič. 

Vzhľadom na to, že prítomní nemali ďalšie pripomienky do diskusie starosta ukončil diskusiu 

a dal hlasovať.  

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

 

 

 

13.Prijatie uznesení  

Zástupca starostu Ing. arch. Andrej Smatana prečítal návrh uznesení. 
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Uznesenie č. 03/2020 

OZ schvaľuje Zmluvu o nájme nebytových priestorov s podmienkou zloženie zábezpeky na 

bankový účet obce vo výške jedného mesačného nájmu. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Rudolf Tvrdý, 

 Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 3 Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský, Richard Kereš 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 04/2020 

OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 v časti : 

Bežné výdavky a to :  

stredisko 06 - Vodné hospodárstvo, údržba objektov a častí obecného vodovodu, 

rozpočtovaných 1.000,00 eur  navýšiť o 1.000,00 eur. 

stredisko 25 – TKO, vybudovanie stojísk pre nádoby na separovaný zber. rozpočtovaných 

500,00 eur navýšiť o 500,00 eur. 

Ako zdroj krytia schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020. 

 

Kapitálové výdavky a to : 

stredisko – 33 – verejné osvetlenie, realizácia stavby, nová vetva VO k Poľnohospodárskemu 

družstvu v Súľove 

            rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 2.000,00 eur 

Ako zdroj krytia schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Rudolf Tvrdý, 

 Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 3 Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský, Richard Kereš 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 05/2020 

OZ poveruje starostu obce a poslanca Ing. Ľubomíra Baláža aby oboznámili poslancov 

a predložili odvolací dekrét Mgr. Anny Ďurajkovej a dôvody odvolania z rady školy, tak isto 

odvolací dekrét Ing. Jaroslava Bušfyho, Ing. Ľubomíra Baláža, p. Ladislava Čičku a 

p. Vincenta Buču. Súčasne informovať poslancov, kedy končí a začína členstvo v rade školy 

jej jednotlivým členom. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Rudolf Tvrdý, 

 Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 3 Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský, Richard Kereš 

Nehlasovali: 0 - 
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Uznesenie č. 06/2020 

OZ odvoláva štyroch členov rady školy Ing. Jaroslava Bušfyho, Ing. Ľubomíra Baláža za 

zriaďovateľa, ktorých delegovali poslanci OZ obce Súľov-Hradná a p. Ladislava Čičku a  

Bc. Viktóriu Ciprichovú, ktorých delegovali poslanci OZ obce Jablonové z dôvodu schválenia 

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

zástupcov do školskej rady podľa svojho rozhodnutia. Taktiež z dôvodu porušenia zákona pri 

delegovaní členov rady školy za zriaďovateľa, t.j. zástupcovia obce Jablonové neboli 

schválení obecným zastupiteľstvom zriaďovateľa. 

Doplnenie štyroch členov rady školy za zriaďovateľa menovite : 

s. Simona Bohušová, Mgr. Lenka Smatanová, p. Peter Búšovský, p.  Anton Danížek. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Rudolf Tvrdý, 

 Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 3 Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský, Richard Kereš 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 07/2020 

- OZ poveruje starostu obce podaním rozhodnutia zo dňa 5.apríla 1972  o vyvlastnení 

pozemkov na ktorých je vybudovaný futbalový areál v Súľove na katastrálny úrad Bytča na 

vykonanie zápisu prevodu vykúpených pozemkov na obec Súľov-Hradná. 

V termíne do konca marca 2020. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Rudolf Tvrdý, 

 Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 3 Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský, Richard Kereš 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 08/2020 

- OZ poveruje starostu obce pripraviť podklady k vyvlastneniu pozemkov, ktoré sú potrebné k 

doplneniu získania vlastníctva obce Súľov-Hradná celého futbalového areálu a prístupovej 

cesty. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Rudolf Tvrdý, 

 Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 3 Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský, Richard Kereš 

Nehlasovali: 0 - 

 

 

 



9 

 

Uznesenie č. 09/2020 

- OZ poveruje starostu obce zorganizovať stretnutie s občanmi k možnostiam riešenia 

prevádzky a existencie zrakovej pyramídy s Súľove. 

Termín stretnutia do 29.02.2020 

 Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Rudolf Tvrdý, 

 Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 3 Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský, Richard Kereš 

Nehlasovali: 0 - 

 

Keďže k prečítaným návrhom uznesení nemali prítomní poslanci žiadne pripomienky, starosta 

dal hlasovať za prijatie uznesení.  

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Rudolf Tvrdý, 

 Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 3 Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský, Richard Kereš 

Nehlasovali: 0 - 

 

6. Záver. 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Táto zápisnica nebola vyhotovená na základe zvukového záznamu z dôvodu poruchy 

nahrávacieho zariadenia. 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                        Ing. Jaroslav Bušfy 

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

Zapísala: Soňa Smatanová...................................................... 

 

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

 

                        Rudolf Tvrdý ............................................ 
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