Zápisnica zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej,
konaného dňa 23. 03. 2020 v KD Hradná
Prítomní: /viď. prezenčná listina/
Zapisovateľka: Lenka Kerešová
Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Schválenie opatrenia ochrany obyvateľov pred koronavírusom COVID – 19
5. Úprava rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020
6. Schválenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce Súľov – Hradná /Turistická
ubytovňa TJ Partizán Súľov – Hradná
7. Schválenie Zmluvy o prenájme nebytových priestorov Turistická ubytovňa TJ Partizán
Súľov – Hradná
8. Návrh VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
9. Schválenie Dodatku č 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena
10. Prijatie uznesení
11. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy otvoril zasadnutie OZ, privítal prítomných poslancov
a kontrolórku obce.
Starosta prečítal návrh programu zasadnutia. Keďže poslanci nemali ďalšie návrhy na
doplnenie programu zasadnutia, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Starosta overil prítomnosť poslancov, zo siedmich poslancov prítomných päť, 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 Ing. Ľubomíra Baláža a Rudolfa Tvrdého.
3. Schválenie programu zasadnutia
Schválenie programu previedli poslanci v bode č. l.
4. Schválenie opatrenia ochrany obyvateľov pred koronavírusom COVID – 19
Starosta obce informoval prítomných o tom, že dňa 16. 3. 2020 zasadal krízový štáb obce
Súľov – Hradná z dôvodu porušovania vyhlášky hlavného hygienika SR návštevníkmi
a turistami obce a to nerešpektovaním zákazu o zhromažďovaní sa ľudí. Pri nadmernom
navštevovaní parkovísk a pyramídy dochádzalo k združovaniu ľudí vo veľkom počte
a k nerešpektovaniu všeobecných zásad ochrany zdravia v kritickej situácii. Krízový štáb obce
rozhodol na ochranu našich obyvateľov zaviesť z dôvodu efektívnejšieho zabránenia šírenia
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ochorenia COVID – 19 úplný zákaz vstupu návštevníkov a turistov do obce Súľov – Hradná.
Výsledkom zasadnutia krízového štábu bolo prijatie uznesenia č. 1/2020 a to:
Členovia krízového štábu obce Súľov – Hradná rozhodli zaviesť z dôvodu efektívneho
zabránenia šírenia ochorenia COVID – 19 úplný zákaz vstupu do obce Súľov – Hradná pre
návštevníkov a turistov. Na základe uvedeného sa poslanci obecného zastupiteľstva spoločne
zhodli na schválení rozhodnutia krízového štábu obce Súľov – Hradná z dôvodu, že obec
Súľov – Hradná je vysoko navštevovanou turistickou obcou, návštevníci sa zhromažďujú na
odstavných plochách v centre obce a žiaľ, najviac navštevovanou turistickou atrakciou je
Zraková pyramída, ku ktorej návštevníci prichádzajú po ceste, ktorá vedie cez obytnú zónu
obce namiesto toho, aby obytnú zónu obišli turistickým chodníkom. Keďže poslanci nemali
ďalšie pripomienky k uvedenému bodu, starosta dal hlasovať za schválenie rozhodnutia
krízového štábu obce Súľov – Hradná.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0
5. Úprava rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov –
Hradná.
Bežné výdavky a to:
Stredisko 05 Civilná ochrana, ekon. kl. 633006 všeob. mat. rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť
o 1000,00 eur.
Ako zdroj krytia schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce Súľov – Hradná pre rok 2020.
Kapitálové výdavky a to:
Stredisko 15 Miestne osvetové stredisko, ekon. kl. 717002 Rekonštrukcia budovy „Zvýšenie
energetickej hospodárnosti budovy OcÚ“ rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 19976,00 eur.
Ako zdroj krytia schvaľuje ponížiť stredisko 15 Miestne osvetové stredisko, ekon. kl. 716
Prípravná a projekt. dokumentácia „Zvýš. energet. hospod. budovy OcÚ a to rozpočtovaných
19976,00 eur na 0,00 eur.
Stredisko 15 Miestne osvetové stredisko, ekon. kl. 716 Prípravná a projekt. dokumentácia
„Zvýšenie energet. hospodárnosti budovy OcÚ“ rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 3500,00
eur.
Ako zdroj krytia schvaľujú použiť finančné prostriedky z rezervného fondu.
Stredisko 06 Vodné hospodárstvo, ekon. kl. 717001 Realizácia stavby Záchyt prameňa
Ustudziančie a Stankovice rozpočtovaných 3660,00 eur navýšiť o 1500,00 eur.
Ako zdroj krytia schvaľujú použiť prebytok z rozpočtu obce Súľov –Hradná pre rok 2020.
Keďže poslanci nemali žiadne, starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná
pre rok 2020.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Poslanec Peter Bušovský sa spýtal starostu, z akého dôvodu zostal otvor po vytiahnutí hadíc
na konštrukcii čistiacej šachty vody v časti Jedlovník neuzatvorený. Starosta sa vyjadril, že
zabezpečí uzatvorenie otvoru.
Zároveň sa spýtal starostu na financovanie autorského dozoru pri projekte v MOS Súľov.
Vysvetlil nám, že autorský dozor bude prizvaný iba v prípade potreby a v takom prípade bude
dozor fakturovať 200,00 eur. Nebude sa za stavebný dozor platiť 200,00 eur každý týždeň. Iba
v prípade nutnej účasti na kontrolnom dni, resp. ak bude potrebná návšteva.
6. Schválenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce Súľov – Hradná /Turistická
ubytovňa TJ Partizán Súľov – Hradná
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Starosta obce uviedol, že zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Súľov – Hradná
/Turistická ubytovňa TJ Partizán Súľov – Hradná/ bol zverejnení na úradnej tabuli obce a na
web stránke obce 15 dní, keďže obec neprijala žiadne pripomienky k zámeru, starosta dal
hlasovať za jeho schválenie.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
7. Schválenie Zmluvy o prenájme nebytových priestorov /Turistická ubytovňa TJ
Partizán Súľov – Hradná/
Keďže poslanci schválili zámer prenajať nebytový priestor a to Turistická ubytovňa TJ
Partizán Súľov – Hradná/, starosta obce uviedol, že poslancom bol predložený návrh Zmluvy
o nájme nebytových priestorov. Poslanec Peter Bušovský navrhol doplniť do zmluvy
podmienku zaplatenia mesačného nájmu mesiac vopred. Keďže poslanci nemali ďalšie
pripomienky k zmluve, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
8. Návrh VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Starosta obce uviedol, že návrh VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1.
ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a na web stránke obce, obec prijala jednu pripomienku k návrhu VZN č. 1/2020 a to od
riaditeľa školy RNDr. Jána Mekiňu a to:
Pôvodne znenie:
Čl. II Určenie miesta a času zápisu,
1. Obec Súľov – Hradná určuje:
a/ miesto zápisu – priestory Základnej školy, Súľov – Hradná 64, 013 52 Súľov – Hradná
b/ čas zápisu – 06.04.2020 od 15.00 hod.
2. Presné miesto zápisu /podlažie, miestnosť a pod./ uvedie riaditeľ školy v Oznámení
o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021, ktoré
zverejní na verejne prístupných miestach a webovom sídle školy.
Navrhované znenie:
Čl. II Určenie miesta a času zápisu,
1. Obec Súľov – Hradná určuje:
a/ miesto zápisu – prevádzkové priestory Základnej školy s materskou školou, Súľov –
Hradná 64, 013 52 Súľov – Hradná
b/ čas zápisu – od 1. 4. do 30. 4., ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku
22 Presné miesto zápisu /podlažie, miestnosť a pod./ určí riaditeľ školy v Oznámení o zápise
detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v príslušnom školskom roku, ktoré zverejní na
verejne prístupných miestach – spravidla úradné tabule a webové sídla – obcí Súľov –
Hradná a Jablonové a školy.
Keďže poslanci nemali námietky k doručenej pripomienke, starosta navrhol zapracovať
pripomienku do VZN a dal hlasovať za schválenie VZN č. 1/2020.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
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9. Schválenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena
Poslanec Peter Bušovský navrhol preložiť uvedený bod programu na najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva vzhľadom na nezaslanie dodatku s požadovanou poslaneckou
úpravou, ktorou sa dopĺňa dodatok o prevod oplotenia pozemku vo vlastníctve obce.
Pripomenul schválenie uznesenia č. 96/2019 zo dňa 13. 12. 20219 a taktiež na prednesenú
pripomienku na zasadnutí OZ dňa 6. 3. 2020 o požadovanom doplnení dodatku. Poslanec
Radovan Bušovský navrhol schváliť podpísanie dodatku s podmienkou zapracovania prevodu
vlastníctva oplotenia do majetku obce.
Starosta obce uviedol, že poslancom bol predložený návrh Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve
a Zmluve o zriadení. vecného bremena, ktorý bolo potrebné vypracovať z dôvodu nového GP
č. 38/2019 zo dňa 8. 11. 2019. Poslanec Peter Bušovský navrhol, aby uvedený dodatok bol
podpísaný až vtedy, keď v ňom bude zapracovaná požiadavka o prevode vlastníctva
oplotenia, čím by došlo k splneniu uznesenia č. 96/2019, ktoré obecné zastupiteľstvo
schválilo na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 2019. Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky,
starosta dal hlasovať za podpísanie dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení
vecného bremena za podmienky, že bude do dodatku zapracovaná požiadavka o prevode
vlastníctva oplotenia.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Na záver poslanec Peter Bušovský navrhol schváliť termín, do ktorého by mala byť
odstránená Zraková pyramída po dohode s OZ Truc sphérique. Keďže poslanci nemali
námietky, starosta dal hlasovať o schválení termínu odstránenia Zrakovej pyramídy, ktorý bol
určený po dohode s OZ Truc sphérique.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Poslanec Peter Bušovský sa spýtal prítomných poslancov na doriešenie žiadosti pán Matúša
Smatana o preplatení čiastočných nákladov pri oprave prístupovej cesty. Poslanci sa dohodli
na preložení doriešenia na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Poslanec Peter Bušovský sa spýtal z pozície zástupcu výboru TJ na výsledok súdneho
pojednávania s p. Radenom ohľadne požadovaného nájmu za čiastočné užívanie pozemku pod
futbalovým ihriskom v Súľove. Starosta uviedol, že pojednávanie sa uskutočnilo, ale oficiálne
vyjadrenie ešte nemá. Vyjadril sa neoficiálne, že žiadosť p. Radenu bola zamietnutá.
Poslanec Peter Bušovský sa spýtal na realizáciu výmeny slnečných kolektorov, starosta
uviedol, že zatiaľ nebola objednaná výmena vzhľadom na zaneprázdnenosť, ale v najbližšom
čase bude zrealizovaná.
10. Prijatie uznesení
Starosta požiadal poslanca Radovana Búšovského, aby prečítal prijaté uznesenia:
Uznesenie č. 26/2020
OZ schvaľuje rozhodnutie krízové štábu obce Súľov – Hradná zo dňa 16. 3. 2020 o zákaze
vstupu návštevníkov a turistov do obce Súľov – Hradná z dôvodu, že obec je stredisko
cestovného ruchu a výhlášky hlavného hygienika SR o zákaze združovania ľudí, čím chceme
efektívnejšie zabráneniť šíreniu ochorenia COVID – 19.
Hlasovanie:
4

Za:

Počet
5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
2
0

Mená poslancov
Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský,
Radovan Búšovský, Richard Kereš
Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej Smatana
-

Uznesenie č. 27/2020
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 v časti:
Bežné výdavky a to:
Stredisko 05 Civilná ochrana, ekon. kl. 633006 všeob. mat. rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť
o 1000,00 eur.
Ako zdroj krytia schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce Súľov – Hradná pre rok 2020.
Kapitálové výdavky a to:
Stredisko 15 Miestne osvetové stredisko, ekon. kl. 717002 Rekonštrukcia budovy „Zvýšenie
energetickej hospodárnosti budovy OcÚ“ rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 19976,00 eur.
Ako zdroj krytia schvaľuje ponížiť stredisko 15 Miestne osvetové stredisko, ekon. kl. 716
Prípravná a projekt. dokumentácia „Zvýš. energet. hospod. budovy OcÚ a to rozpočtovaných
19976,00 eur na 0,00 eur.
Stredisko 15 Miestne osvetové stredisko, ekon. kl. 716 Prípravná a projekt. dokumentácia
„Zvýšenie energet. hospodárnosti budovy OcÚ“ rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 3500,00
eur.
Ako zdroj krytia schvaľujú použiť finančné prostriedky z rezervného fondu.
Stredisko 06 Vodné hospodárstvo, ekon. kl. 717001 Realizácia stavby Záchyt prameňa
Ustudziančie a Stankovice rozpočtovaných 3660,00 eur navýšiť o 1500,00 eur.
Ako zdroj krytia schvaľujú použiť prebytok z rozpočtu obce Súľov –Hradná pre rok 2020.

Hlasovanie:
Za:

Počet
6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
1
0

Mená poslancov
Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský, Richard Kereš,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský
Ondrej Danížek
-

Uznesenie č. 28/2020
OZ schvaľuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Súľov – Hradná a to:
Predmet nájmu:
Nehnuteľnosť – stavba – Sociálne zariadenie TJ, časť Turistická ubytovňa TJ Partizán Súľov
– Hradná, súpisné číslo 197, postavená na pozemku registra „C“ KN s parcelným č. 1131/10
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 154 m2.
Zmluva o nájme bude uzatvorená na dobu určitú, t. j. od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020. Nájomné
je určené vo výške 1650,00 eur/mesiac.
Nájomca: FA. T Creative, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 372/9, 911 01 Trenčín
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že sa jedná o ekonomickú výhodnosť pre
obec.
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Hlasovanie:
Za:

Počet
6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
1
0

Mená poslancov
Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský, Richard Kereš,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský
Ondrej Danížek
-

Uznesenie č. 29/2020
OZ schvaľuje podpísanie Zmluvy o prenájme nebytových priestorov so spoločnosťou FA. T
Creative, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 372/9, 911 01 Trenčín s podmienkami tak, ako sú
uvedené v zámere.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
Za:
6
Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský, Richard Kereš,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 1
Ondrej Danížek
Nehlasovali: 0
Uznesenie č. 30/2020
OZ schvaľuje VZN č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v znení pripomienky od riaditeľa školy RNDr. Jána
Mekiňu zaslanej dňa 20.3.2020 /príloha č. 1 tohto uznesenia /pripomienka č. 1/
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
Za:
6
Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský, Richard Kereš,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 1
Ondrej Danížek
Nehlasovali: 0
Uznesenie č. 31/2020
OZ schvaľuje podpísanie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného
bremena, ktorú obec uzatvorila s pánom Antonom Pavlíkom a s pani Annou Pavlíkovou dňa
19. 10. 2019 z dôvodu vypracovania nového GP č. 38/2019 vyhotoveného Ing. Zuzanou
Smatanovou 8.11.2019 a overeného 20.2.2020 pod číslom 81/2020 na katastrálnom odbore
Okresného úradu Bytča.
Pred podpisom dodatku musí byť zapracovaná požiadavka o prevode vlastníctva oplotenia
podľa uznesenia OZ č. 96/2019.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
Za:
6
Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský, Richard Kereš,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský
Proti:
0
Zdržal sa:
0
6

Neprítomní: 1
Nehlasovali: 0

Ondrej Danížek
-

Uznesenie č. 32/2020
OZ schvaľuje po dohode s OZ Truc sphérique odstránenie zrakovej pyramídy do 31. 05. 2020.
Hlasovanie:
Počet
Mená poslancov
Za:
6
Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský, Richard Kereš,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 1
Ondrej Danížek
Nehlasovali: 0
Po prečítaní dal starosta hlasovať za prijatie uznesení.
Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0
11. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce
Zapisovateľka: Lenka Kerešová .......................................................
Overovatelia: Ing. Ľubomír Baláž ................................................
Rudolf Tvrdý

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