Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,
konaného dňa 06. 03. 2020 v KD Hradná
Prítomní: /viď. prezenčná listina/
Zapisovateľka: Kristína Mičienková
Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Baláž, Ondrej Danížek
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 80-97/2019, 1-9/2020
5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 12. 2019
7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020
8. Schválenie veliteľa DPO Súľov
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Súľov – Hradná za rok 2019
10. Voľba hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná
11. Voľba predsedu kultúrnej komisie, doplnenie člena do kultúrnej komisie, doplnenie
člena do stavebnej komisie
12. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Súľov – Hradná –
schválenie
13. Návrh Štatútu obce Súľov – Hradná – schválenie
14. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena - schválenie
15. Zrušenie uznesenia č. 3/2020
16. Zámer prenajať nehnuteľný majetok Turistická ubytovňa TJ Partizán Súľov – Hradná schválenie
17. Žiadosť o predĺženie doby nájmu priestorov Kancelárie INFO – schválenie
18. Zámer prenajať nehnuteľný majetok tri parkovacie miesta pri AB Pohostinstve –
schválenie /doplnenie do bodu programu starostom
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Prijatie uznesení
22. Záver
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1. Otvorenie
Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy otvoril zasadnutie OZ, privítal poslancov, prítomných
občanov a hostí.
Starosta prečítal návrh programu zasadnutia. 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 slečnu Kristínu
Mičienkovú, za overovateľov určil poslancov Ing. Ľubomíra Baláža a Ondreja Danížka.
3. Schválenie programu zasadnutia
Schválenie programu predviedli v bode č. 1.
4. Kontrola uznesení č. 1-9/2020, 80-97/2019
Uznesenie č. 1/2020/zrušené
OZ schvaľuje zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v znení:
Obec Súľov-Hradná v zmysle § 9a., ods.9, písm. c / zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce SúľovHradná z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
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. 2. 2020 do 31. 12. 2020. Nájomné
je určené vo výške 2200,00 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.
Uznesenie č. 2/2020/splnené
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020.
Uznesenie č. 03/2020/zrušené
OZ schvaľuje Zmluvu o nájme nebytových priestorov s podmienkou zloženie zábezpeky na
bankový účet obce vo výške jedného mesačného nájmu.
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Uznesenie č. 04/2020/splnené
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.
Uznesenie č. 05/2020/ nepreviedol kontrolu
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.
Pán starosta vyzval poslanca Ing. Ľubomír Baláža aby oboznám poslancov o plnení funkcie
rady školy.
Poslanec Ing. Ľubomír Baláž v úvode poďakoval poslancom za dôveru, z dôvodu poverenia
uznesením č.05/2020 k podaniu informácie poslancom o ustanoveniach týkajúcich sa rady
školy. Dôvodom bolo najmä vyjadrenie sa poslanca pána Ondreja Danížka na poslednom
zasadnutí , "že nie je kompetentný, nevie ako a podľa čoho postupovať ďalej ako člen rady
školy", hoci pôsobí v rade školy už tretí rok a poslanca pána Ing. Ľubomíra Baláža, čo pôsobí
v RŠ len rok, len sa učí, ste uznesením zaviazali , aby Vás informoval o ustanoveniach
zákona.
V ďalšom pre oboznámenie všetkých prítomných prečítal zo zákona definíciu rady školy,
informoval o postavení rady školy ako samosprávneho orgánu a jej mieste pri výkone štátnej
správy v školstve a školskej samospráve podľa zákona č. 596/2003 Z.z. V ďalšom informoval
o úlohách a zložení RŠ . K požiadavke predloženia menovacích dekrétov členov rady školy
uviedol, že žiadny právny predpis neurčuje zriaďovateľovi aby vydal menovacie dekréty
členom rady školy. Ďalej poslanec informoval o členstve v rade školy- vzniku a zániku
členstva v súlade s § 25, ods. 5 a 12 zákona č. 596/2003 z. z. v znení neskorších predpisov.
Poslanec pán Ondrej Danížek požiadal o predloženie odvolacích dekrétov. Pán poslanec Ing.
Ľubomír Baláž zopakoval to, čo povedal v informácii, že vydávanie menovacích dekrétov
nemá oporu v zákone, preto ich zriaďovateľ nemusí vydávať. V minulosti spracované dekréty
sú v dokumentácií školy, vysvetlil mu, že ako členovi rady školy by mu ich mala poskytnúť k
nahliadnutiu predsedníčka rady školy. Poslanec pán Ondrej Danížek sa odvolal na mail, ktorý
poslal predsedníčke rady školy a taktiež sa vyjadril, že bol za ňou osobne. Predsedníčka rady
školy povedala pánovi poslancovi, že nie je kompetentná mu uvedené odvolacie dekréty
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poskytnúť. Poslanec pán Ondrej Danížek sa vyjadril, že žiadal v uznesení predložiť odvolacie
dekréty, ktoré však nedostal.
Uznesenie č. 06/2020/prebieha
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.
Uznesenie č. 07/2020/prebieha
- 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.
Uznesenie č. 08/2020/prebieha
- 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.
Uznesenie č. 09/2020/splnené
- OZ poveruje starostu obce zorganizovať stretnutie s občanmi k možnostiam riešenia
prevádzky a existencie zrakovej pyramídy s Súľove.
Termín stretnutia do 29.02.2020
Uznesenie č. 80/2019/splnené
OZ schvaľuje plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 09. 2019, schvaľuje plnenie
rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná k 30. 09. 2019.
Uznesenie č. 81/2019/splnené
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2019.
Uznesenie č. 82/2019/splnené
OZ schvaľuje VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Súľov – Hradná
Uznesenie č. 83/2019/splnené
OZ schvaľuje VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
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Uznesenie č. 84/2019/splnené/
OZ schvaľuje miestne poplatky na rok 2020.
Uznesenie č. 85/2019/splnené
OZ schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 – TJ
Partizán Súľov – Hradná vo výške 5 400,00 eur.

Uznesenie č. 86/2019/splnené
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.
Uznesenie č. 87/2019/nebolo podpísané starostom obce, je podané na riešenie okresnej
prokuratúre
OZ schvaľuje Štatút obce Súľov – Hradná.
Uznesenie č. 88/2019/splnené
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná na I. polrok
2020.
Uznesenie č. 89/2019/splnené
OZ schvaľuje mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce Súľov – Hradná vo výške 58,50
eur.
Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy nepreviedol kontrolu uznesení 90/2019 – 97/2019.

5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
SPRÁVA STAROSTU OBCE
-starosta informoval poslancov, že z dôvodu nižšieho prítoku prameňa „Stankovice“ sa
zhotovil nový záchyt prameňa pracovníkmi OcÚ.
-starosta informoval poslancov o doriešení projektovej dokumentácie záchytu „Makovište“,
taktiež uviedol, že pokračuje v značení hydrantov v Súľove, upovedomil poslancov, že ich
zakresľuje do mapy, ktorú im dodatočne pošle.
- starosta informoval poslancov, že dostal cenovú ponuku na vybudovanie verejného
osvetlenia v lokalite Lán, uviedol, že potrebuje dostať ďalšie dve cenové ponuky aby bol
schopný vykonať verejné obstarávanie.
- starosta upovedomil poslancov o nových možných záchytných parkovísk a to v lokalite
Čierneho potoka, ďalej na pozemku č. KNC č.152, kde je vlastníkom pozemku rodina
Minarovska a na pozemku KNC č.155, kde je vlastníkom pozemku rodina Boškova.
- starosta informoval poslancov o príprave materiálov na vybudovanie stanovísk pre nádoby
na separovaný zber.
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- starosta informoval poslancov, že v spolupráci s Povodím Váhu v zmysle zákona č. 364 § 23
odst. 2, obec Súľov-Hradná vykoná v priebehu najbližších dňoch výrub stromov, a to v časti
Hradnej pri kaštieli a v časti Súľov pri nehnuteľnosti sup. číslo 208 pána Stanislava Klima.
- starosta obce informoval poslancov, že sa zúčastnil pri preberaní hasičského vozidla IVECO
pre DHZ Súľov
-starosta informoval poslancov o vytvorení Dodatku č.1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve
o zriadení vecného bremena uzatvorenou medzi pánom Antonom Pavlíkom, Annou
Pavlíkovou a obcou Súľov-Hradná. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku bola oprava
parcelného čísla a čísla geometrického plánu. /príloha č.1
- starosta informoval poslancov, že od mesiaca marec sa začalo s rekonštrukciou MOS Súľov,
dodal, že z tohto dôvodu je uzatvorené detské ihrisko pri MOS v Súľove z dôvodu
bezpečnosti občanov. Taktiež informoval poslancov, že z dôvodu celkovej rekonštrukcie
MOS je obecný úrad presťahovaný do priestorov ZŠ s MŠ Súľov-Hradná.
Uviedol, že pre návštevníkov obecného úradu bude na dverách hlavného vchodu umiestnený
zvonček.
- informoval poslancov o doplnení podkladov k žiadosti o separovaný zber a k žiadosti
o zateplenie budovy škôlky
- informoval poslancov, že dostal opatrenia k šíreniu koronavírusu od Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR. Uvedené opatrenie určuje ako postupovať pri výskyte
koronavírusu, ďalej neodporúča v súčasnej dobe organizovať akékoľvek výlety, exkurzie
a iné podujatia do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.
FINANČNÁ KOMISIA
Správu predniesol predseda komisie pán Peter Búšovský /príloha č. 2
STAVEBNÁ KOMISIA
Správu predniesol predseda pán Radovan Búšovský /príloha č. 3
KULTÚRNO – ŠPORTOVÁ KOMISIA
Členovia kultúrno-športovej komisie nepredniesli správu o svojej činnosti od posledného
zasadnutia, pretože neprebehlo žiadne zasadanie.
SPRÁVA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Poslanec obce pán Peter Búšovský predniesol správu poslancov OZ za obdobie od 1.9.2019
do 31.12.2019 .
„V mesiaci september sme spoločne riešili vývoz bioodpadu z našej obce, možnosť zapojenia
sa do projektu na výstavbu kompostoviska a taktiež sme boli informovaní o dôvode
nedokončenia projektu kompostéry. Opäť sme neboli vopred dostatočne informovaní pánom
starostom o nakladaní s obecným majetkom (výrub stromov popod vedenie vysokého
napätia).
Podarilo sa nám presadiť vyhotovenie projektu na pripojenie nového prameňa v Súľove,
veľkého rozboru vody a prizvanie odborníkov na pripájanie prameňov. Zapojili sme sa do
projektu na získanie dotácie pre budovu TJ. Žiaľ, nepodarilo sa ju získať z dôvodu vyčerpania
financií pre obce s väčším počtom mládežníckych členov. Riešili sme v tomto mesiaci aj
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možnosť zapojenia sa do projektu na zateplenie a výmenu vykurovania z tuhého paliva na
plyn. Na základe vyhodnotenia možnosti získania financií z projektu sme sa rozhodli
nezapojiť sa do výzvy. Podarilo sa vďaka práci poslancov spustiť novú web stránku obce.
Vzhľadom na dlhodobé zavádzajúce informácie od starostu obce a problémy pri plnení úloh
sme sa rozhodli pre schválenie základného platu bez percentuálneho navýšenia.

V mesiaci október sme sa zúčastnili stretnutie so starostom v obci Košeca, kde sme sa
informovali o možnostiach zavedenia nového systému vývozu komunálneho a triedeného
odpadu. Zabezpečili sme nové AKU náradie pre pracovníka obce pre údržbu obecného
majetku a vodovodu. Začali sme pripravovať projekt pre výstavbu kompostoviska
a príslušenstva . Taktiež pripravovať nový systém vývozu komunálneho odpadu. Začala sa
príprava rozpočtu, VZN o miestnych daniach, poplatky pre rok 2020 a návrh nového štatútu
obce.
V mesiaci november sme pri pripravovaní rozpočtu pre rok 2020 zistili, že je veľmi
neprehľadné financovanie MŠ Súľov a MŠ Jablonové, ŠJ Súľov a Jablonové, ŠKD Súľov.
Začali sme riešiť vzniknutú situáciu a podarilo sa nám pripraviť prehľad financovania
uvedených subjektov za obdobie 4 rokov. Na základe výsledkov sme začali pripravovať
možnosti pre riešenie financovania pre rok 2020. Pripravili sme návrh rozpočtu, ktorý
vzhľadom na predpokladané vysoké náklady a nedostatočný príjem bol síce pripravený ako
prebytkový, ale počas roka bude postupne upravovaný podľa aktuálnej potreby. Pripravili sme
úpravu VZN o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2020. Zorganizovali sme stretnutie so
všetkými obecnými zložkami a spoločne pripravili kalendár akcií na rok 2020. Po vzájomnej
dohode so starostom obce sme sa podieľali na príprave a priebehu stretnutia s občanmi
k odpadom.
V mesiaci december sme schválili rozpočet obce , VZN o miestnych daniach a poplatky pre
rok 2020. Taktiež sme schválili požadovanou väčšinou nový štatút obce, ktorý ale starosta
obce nepodpísal z dôvodu pochybnosti porušenia zákona. Zapojili sme sa do projektu na
získanie financií pre zateplenie MŠ Súľov. Pracovali sme naďalej na príprave možností
financovania MŠ a ŠJ Jablonové.“
6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 12. 2019.
Vzhľadom na to, že finančná komisia odporučila schváliť plnenie rozpočtu obce k 31. 12.
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 2020.
Vzhľadom na to, že poslanci nemali pripomienky k návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2020,
starosta dal hlasovať.
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Zároveň poslanec pán Peter Búšovský navrhol úpravu rozpočtu v časti výdavky na stredisku
37 Budova TJ Partizán Súľov/areál, ekonomická klasifikácia 633001 – Interiérové
a exteriérové vybavenie budovy TJ Partizán Súľov rozpočtovaných 2 000,00€ navýšiť
o 1 000,00€. Ako zdroj krytia schvaľujú ponížiť stredisko 37 Budova TJ Partizán Súľov/areál
633006 – Všeobecný materiál a to rozpočtovaných 2 500,00€ o 1 000,00€.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

8. Schválenie veliteľa DPO Súľov.
OZ schvaľuje veliteľa DPO Súľov pána Michala Hozdeka.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Súľov – Hradná za rok 2019
Kontrolórka obce pani Bc. Jozefína Šípková prečítala správu o kontrolnej činnosti Obce
Súľov-Hradná za rok 2019. Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky, zobrali správu na
vedomie.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
10. Voľba hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná.
Na zasadnutí OZ, konaného dňa 13.12.2019 na základe uznesenia č. 90/2019 bola zriadená
komisia na otváranie obálok v zložení: Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Ondrej Danížek,
Radovan Búšovský, Richard Kereš a Ing. arch. Andrej Smatana. Poslanec Rudolf Tvrdý nebol
prítomný na zasadnutí. Komisia zasadala dňa 24. 02. 2020 a otvorila jednu obálku, ktorá bola
podaná v termíne na doručenie prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra obce Súľov-Hradná
na obecný úrad.
Podľa požiadaviek výberového konania komisia skontrolovala všetky prílohy žiadosti
a skonštatovala, že kandidát spĺňa všetky náležitosti stanovené zákonom. Kandidátka pani
Bc. Jozefína Šípková bola prítomná na obecnom zastupiteľstve, kde podala poslancom OZ
svoju osobnú prezentáciu. Na základe verejného hlasovania, poslanci OZ zvolili pani Bc.
Jozefínu Šípkovú za hlavnú kontrolórku obce Súľov-Hradná.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
11. Voľba predsedu kultúrnej komisie, doplnenie člena do kultúrnej komisie, doplnenie
člena do stavebnej komisie
Vzhľadom na to, že nebol predložený žiadny návrh na predsedu kultúrno-športovej komisie sa
poslanci OZ spoločne dohodli, že uvedený bod programu presunú na najbližšie zasadnutie
OZ.
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Predseda stavebnej komisie pán Radovan Búšovský navrhol člena na doplnenie do stavebnej,
územno-plánovacej komisie a komisie pre životné prostredie pána Ing. Mareka Johanidesa.
Vzhľadom na to, že poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy navrhol členov na doplnenie do komisie pre kultúru,
vzdelávanie, sociálne veci, pre šport, obchod a cestovný ruch pani Mgr. Andreu Frniakovú
a pani Jarmilu Balážovú.
Vzhľadom na to, že poslanci OZ nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

12. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Súľov – Hradná –
schválenie.
Poslanec pán Radovan Búšovský na minulom obecnom zastupiteľstve pripomienkoval Návrh
Zásad odmeňovania poslancov OZ z dôvodu niekoľkých chýb v častí textov. K navrhovaných
sumám pripomienky neboli.
Poslanec pán Radovan Búšovský prečítal a predložil poslancom prepracovaný Návrh Zásad
odmeňovania poslancov OZ. /príloha č. 4
Poslanec pán Peter Búšovský informoval občanov, že dôvodom zmeny Zásad odmeňovania
poslancov OZ bolo poníženie odmeny zo sumy 20€ na sumu 10€ za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Vzhľadom na to, že poslanci OZ nemali pripomienky k návrhu Zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

13. Návrh Štatútu obce Súľov – Hradná
Poslanec pán Radovan Búšovský sa vyjadril, že Štatút obce Súľov-Hradná bol schválený
a starosta obce ho nepodpísal a dal návrh štatútu prešetriť na okresnú prokuratúru,
z uvedeného dôvodu by nehlasoval za jeho schválenie ale počkal na vyjadrenie okresnej
prokuratúry.
Poslanec pán Peter Búšovský povedal, že v rokovacom poriadku je uvedené, že pokiaľ
uznesenie nebolo podpísané starostom, OZ má možnosť do 3. mesiacov od posledného
hlasovania toto uznesenie opätovne schváliť a tým nadobúda uznesenie platnosť aj bez
podpisu starostu obce.
Poslanec pán Ondrej Danížek navrhol aby sa do uznesenia doplnilo slovo „opätovne“ .
Vyjadril sa, že znenie uznesenia by bolo: „OZ opätovné schvaľuje Návrh Štatútu obce SúľovHradná.“
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Poslanec Ing. Ľubomír Baláž požiadal OZ, aby hlasovanie o prijatí Štatútu obce bolo
odložené z dôvodu, že je v súčasnosti na preverovaní zákonnosti na prokuratúre, kde nie je
známy výsledok. Navyše uviedol, že nechápe dôvod opätovného predkladania dokumentu
na schválenie OZ, keď máme všetci k dispozícii jasné stanovisko z MS SR o protizákonných
statiach v Štatúte, kde bolo vloženými obmedzeniami odoprené právo iným osobám, aby
mohli kandidovať do RŠ.
Poslanec pán Ing. Ľubomír Baláž citoval zo stanoviska: V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.
z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov môže byť delegovaným zástupcom zriaďovateľa do rady školy každá osoba, ktorá
má dôveru zriaďovateľa, teda ktorú zriaďovateľ do tejto funkcie nominuje. Podľa § 25 ods. 11
citovaného zákona nemôže byť členom rady školy len riaditeľ školy a jeho zástupca.
Akékoľvek iné osoby nemôžu byť v súlade s týmto ustanovením zákona vylúčené a môžu byť
navrhnuté a zriaďovateľom schválené ako zástupcovia zriaďovateľa do rady školy. Obecné
zastupiteľstvo by konalo nad rámec zákona a v rozpore so zákonom, ak by svojim
rozhodnutím stanovilo akékoľvek ďalšie obmedzenia, ktorými by odobralo právo iným
osobám na to, aby mohli byť navrhnuté ako kandidáti do rady školy. Okrem riaditeľa školy a
jeho zástupcu môže byť navrhnutá do rady školy akákoľvek iná osoba, o ktorej nominácii
ďalej rozhoduje predstaviteľ zriaďovateľa, ktorým je starosta ako štatutárny zástupca obce.
Z uvedeného dôvodu opätovne upozorňujem na nezákonné ustanovenie v Štatúte a žiadam o
odloženie hlasovania do doby doručenia výsledku z prokuratúry.
Poslanec pán Peter Búšovský sa vyjadril, že stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR pôsobí
nedôveryhodne a nemusí byť aktuálny vzhľadom na to, že neobsahuje žiaden dátum.
Keďže poslanci OZ nemali žiadne ďalšie pripomienky k návrhu Štatútu obce Súľov-Hradná,
starosta dal hlasovať za jeho opätovné schválenie.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 1, Zdržal sa: 1

14. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena – schválenie
Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy upovedomil poslancov o 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 vyhotoveného
Ing. Zuzanou Smatanovou 8.11.2019 a overeného 20.2.2020 pod číslom 81/2020 na
katastrálnom odbore Okresného úradu Bytča.
Taktiež informoval poslancov, že nový geometrický plán bol vytvorený z dôvodu zmeny
hranice pozemku, ďalej uviedol, že výmera pozemku a taktiež cena zostala nezmenená.
Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy taktiež uviedol, že v dodatku musí byť zapracovaná
požiadavka o prevode vlastníctva oplotenia.
Poslanec pán Peter Bušovský navrhol presunúť tento bod programu - Dodatok č. 1 ku Kúpnej
zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena na najbližšie zasadnutie OZ z dôvodu, že
starosta obce predložil poslancom uvedený Dodatok č. 1 v deň zastupiteľstva.
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15. Zrušenie uznesenia č. 03/2020.
Poslanci OZ hlasovali za zrušenie uznesenia č. 03/2020 – schválenie Zmluvy o nájme
nebytových priestorov s podmienkou zloženia zábezpeky na bankový účet obce vo výške
jedného mesačného nájmu.
Dôvodom zrušenia uvedeného uznesenia je zmena výšky nájomného, ktorá bola ponížená zo
sumky 2 200€/mesiac na sumu 1 650,00€/mesiac.
Dôvod zmeny ceny nájmu bolo zvýšenie dopravných nákladov nájomcu FA. T Creative.
Poslanec pán Peter Búšovský upovedomil poslancov aj starostu, že vzhľadom na uvedenú
skutočnosť je potrebné zrušiť aj Uznesenie . 1 – zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný
majetok obce Súľov- Hradná .
Keďže poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k zrušeniu uznesenia č. 03/2020 a uznesenia
č. 01/2020 dal starosta hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0, Zdržal sa: 0
16. Zámer prenajať nehnuteľný majetok Turistická ubytovňa TJ Partizán Súľov –
Hradná –schválenie
Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy oboznámil poslancov o zámere 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.
Keďže poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k zámeru prenajať nehnuteľný majetok
Turistická ubytovňa TJ Partizán Súľov – Hradná, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

17. Žiadosť o predĺženie doby nájmu priestorov Kancelárie INFO – schválenie
Poslanec pán Richard Kereš sa opýtal starostu obce, ako dlho bude trvať rekonštrukcia MOS
v Súľove.Starosta odpovedal poslancovi pánovi Richardovi Kerešovi, že predpokladaná dĺžka
rekonštrukcie je tri mesiace.
Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana navrhol bod programu – predĺženie nájmu priestorov
Kancelárie INFO preložiť na iné zasadnutie OZ, z dôvodu uvedenej rekonštrukcie MOS
v Súľove.
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Poslanec pán Rudolf Tvrdý dodal, že prevádzka zmrzliny by nemohla fungovať z dôvodu
rekonštrukcie.
Kontrolórka obce Bc. Jozefína Šipková dodala, že na uvedenú žiadosť by bolo vhodné
odpísať, že OZ zobralo žiadosť o predĺženie doby nájmu priestorov Kancelárie INFO na
vedomie a bude sa žiadosťou zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ.

18. Zámer prenajať nehnuteľný majetok tri parkovacie miesta pri AB Pohostinstve –
schválenie
Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy oboznámil poslancov so žiadosťou, ktorú prijal od pani
Anny Bušovskej o prenájme troch parkovacích miest. /viď. príloha č. 5
Starosta oboznámil poslancov o zámere prenajať nehnuteľný majetok obce Súľov – Hradná
a to:
Predmet nájmu:
Nehnuteľnosť – časť pozemku registra „C“ KN s parcelným č. 967 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 34,50m2.
Zmluva o nájme bude uzatvorená na dobu určitú, t. j. od 01. 04. 2020 do 31. 12. 2020.
Nájomné je určené vo výške 300,00 eur na celú dobu prenájmu, t. j. deväť mesiacov.
Nájomca: Anna Bušovska - AB Pohostinstvo, Súľov 100, 013 52 Súľov-Hradná.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že sa jedná o ekonomickú výhodnosť pre
obec.
Keďže poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k zámeru prenajať nehnuteľný majetok časť
pozemku registra „C“ KN s parcelným č. 967 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34,50m2,
starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

19. Rôzne

Starosta Ing. Jaroslav Bušfy poprosil zástupcu starostu p. Ing. arch. Andreja Smatanu aby
prečítal stanovisko obce :
Truc spérizque o. z., autor Juraj Gábor a obec Súľov-Hradná v roku 2016 na parc. 267/1
zhotovili dočasnú stavbu „ZRAKOVÁ PYRAMÍDA“, ktorá mala slúžiť podľa záujmu
obyvateľov a turistov do roku 2020.
Čas uplynul a bolo potrebné dohodnúť sa na ďalšom postupe. Autor súhlasí s deinštaláciou
a uvedením lúky na Beňovcoch do pôvodného stavu v tomto roku. Ponúkol aj možnosť
predĺženia trvania a darovania diela obci, preto bola iniciovaná verejná diskusia. Obyvatelia
a zástupcovia obce sa mohli vyjadriť v celej šírke pozitív aj problémov súvisiacich
s existenciou diela, vzájomne sa informovať a porozumieť si. Na základe stanoviska
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majiteľov pozemkov pod pyramídou, ktorí nesúhlasia s ďalším prevádzkovaním diela je
stanovisko obce v súlade s pôvodným zámerom dočasnej päťročnej inštalácie. Treba doplniť,
že k tomuto stanovisku prispel aj fakt, že pyramída je populárna nielen pre turistov, ktorí majú
radi prírodu, ale aj pre návštevníkov, ktorí sú arogantní a znepríjemňujú pokojné
spolunažívanie v obci. Dielo splnilo svoj zámer, aj zámer autora. Prispelo k nárastu turizmu v
obci aj vďaka pozitívnej kritike odbornej verejnosti. Získalo si popularitu a tisíce spokojných
návštevníkov. Obci prinieslo mediálny záujem a propagáciu na Slovensku, aj v zahraničí.
Dielo obec takpovediac propagovalo samo, spolu s úžasnou prírodou, najmä cez pozitívnu
odozvu na internete a na sociálnych sieťach. Vzhľadom na nárast domáceho turizmu na
Slovenku, ktorý sa vo veľkej miere prejavuje aj v našej obci, by ďalšie prevádzkovanie
znamenalo neúnosnú dopravnú situáciu v obci, na ktorú dnes nie je obec Súľov-Hradná
pripravená. Zaužívané trasovanie ku pyramíde nie je vyhovujúce a muselo by sa zabezpečiť
nové smerovanie turistov nielen fyzicky v teréne ale aj v internetovom priestore. Vybudovať
kompletnú infraštruktúru k takémuto počtu návštevníkov je pre malú obec veľmi náročné.
Preto na základe verejnej debaty, pre spokojnosť majiteľov pozemkov a domácich
obyvateľov, ako aj návštevníkov Súľovských skál, súhlasíme s deinštaláciou diela.
„Možno však povedať, že poslanie diela a pôvodný zámer sa v tejto chvíli naplnil.“
Ďakujeme Truc sphérique a Jurajovi Gáborovi za vybudovanie diela, ktoré bude ešte dlhé
obdobie rezonovať v ušiach turistov a robiť reklamu malebným Súľovským skalám. Veríme,
že aj po odstránení pyramídy dokážeme turistom ponúknuť dostatočné dôvody na návštevu
a spokojné chvíle prežité v Súľove - Hradnej
Vzhľadom na to, že poslanci nemali žiadne iné pripomienky k uvedenému stanovisku obce
ohľadne zrakovej pyramídy, starosta dal hlasovať:
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Pán František Smatana sa opýtal aký je termín odstránenia zrakovej pyramídy. Poslanec Ing.
arch. Andrej Smatana odpovedal, že momentálne nie je určený presný termín odstránenia
zrakovej pyramídy.
Pán poslanec Radovan Búšovský poznamenal, že vzhľadom na rekonštrukciu MOS bude
potrebné preložiť Úradnú tabuľu obce Súľov-Hradná. Opýtal sa starostu na možné
premiestnenie. Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy odpovedal pánovi poslancovi, že Úradná
tabuľa obce Súľov-Hradná bude premiestnená do dvoch tabúľ, ktoré sú umiestnené pri
autobusovej zástavke. Tieto tabule momentálne využívajú DHZ Súľov a spevácka skupina
Súľovčanka.
Pán poslanec Peter Bušovský navrhol prijať uznesenie o existencií dvoch úradných tabúľ
v Súľove-Hradnej. Jedná úradná tabuľa by bola umiestnená v časti obce Súľov – obecný úrad,
druhá úradná tabuľa by bola umiestnená v časti obce Hradná – kultúrny dom.
Kontrolórka obce Bc. Jozefína Šípková upozornila pána poslanca Petra Búšovského, že
v príslušnom zákone je uvedené, že obec môže mať zriadenú iba jednu úradnú tabuľu.
Z tohto dôvodu navrhla poslancom aby v miestnej časti obce Hradná bola zriadená
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informačná tabuľa, kde budú zverejnené kópie dokumentov z úradnej tabule. Na základe
uvedenej debaty prijali poslanci OZ nové uznesenie č. 22/2020.
Vzhľadom na to, že poslanci nemali žiadne iné pripomienky k uvedenému prijatiu uznesenia,
starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Poslanci OZ poverujú starostu obce Ing. Jaroslava Bušfyho zorganizovať stretnutie
poslancov, starostu, stavebnej komisie a pracovníčok stavebného úradu do 31.03.2020.
Vzhľadom na to, že poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Poslanci OZ poverujú starostu obce Ing. Jaroslava Bušfyho zorganizovať stretnutie
poslancov, starostu, stavebnej komisie a zástupcov ŠOPSR – správa CHKO do 31.03.2020.
Vzhľadom na to, že poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
Poslanec pán Peter Bušovský dožadoval vysvetlenie od pána starostu k uloženým hadiciam do
zbernej šachty vodovodu v časti Jedľovník. Starosta sa vyjadril, že sa tam nachádzajú dve
hadice, ktoré slúžia na vyplavovanie mravcov a čistenie záchytnej šachty v ktorej nemožno
použiť dezinfekčné prostriedky. Zároveň slúžia správcovi obecného vodovodu
na
odkaľovanie. Z uvedeného vyplýva, že voda prechádzajúca cez hadice sa nepoužíva na
zásobovanie občanov pitnou vodou.
Poslanec pán Peter Bušovský sa opýtal kontrolórky, ak pán starosta podpísal uznesenie
o delegovaní nových členov do školskej rady, taktiež že keď je v zákone uvedené, že ich tam
doplní zriaďovateľ, čo je chápané pod pojmom zriaďovateľ, či obecné zastupiteľstvo alebo
starosta obce.
Kontrolórka odpovedala, že zriaďovateľom je obec, štatutárom je starosta obce. Taktiež
uviedla, že obecné zastupiteľstvo deleguje členov do rady školy. Uviedla, že v zákone nie je
vymedzené kto môže byť členom v rade školy. Taktiež uviedla, že uznesenie ohľadom voľby
nových členov do rady školy by malo byť platné. Ďalej poznamenala, že na základe výpisu
uznesenia, ktorý je zverejnený aj na webovom sídle obce je predsedníčka školskej rady
informovaná o doplnení členov školskej rady. Kontrolórka taktiež uviedla, že štandardným
postupom ohľadom informovania predsedníčky školskej rady je poslanie výpisu uznesenia
starostom obce.
Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy podotkol, že v zákone nie je stanovený termín poslania
výpisu uznesení. Taktiež poznamenal, že platnosť schváleného uznesenia dá preveriť
prokuratúre. Poslanec pán Peter Búšovský pripomienkoval, že vzhľadom na to, že starosta
obce neposlal predsedníčke informáciu o novozvolených členov rady školy, nemôže
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predsedníčka zvolať zasadnutie rady školy a z tohto dôvodu je školská rada momentálne
nefunkčná.
Poslanec pán Peter Búšovský sa opýtal ohľadne financovania MŠ v Jablonovom a v Súľove.
Vyjadril sa, že poslanci dodnes nedostali oficiálnu žiadosť od pána riaditeľa RNDr. Jána
Mekiňu, ktorú mal pripraviť pre IROP, kvôli projektu rekonštrukcie MŠ v Jablonovom.
Poslanec pán Peter Bušovský sa opýtal pána starostu, či by poslanci OZ nemali schváliť VZN
o prijímaní detí do MŠ.
Starosta Ing. Jaroslav Bušfy odpovedal poslancovi, že nie je potrebné vypracovať takéto
VZN.
Poslanec pán Ondrej Danížek požiadal starostu obce Ing. Jaroslava Bušfyho aby poslancom
predložil všetky dokumenty týkajúce sa dohodnutých podmienok pre povolenie výstavby časti
obce Dúbravka.
Starosta informoval poslancov ohľadne žiadosti, ktorú prijal od TJ Partizán Súľov ohľadne
zakúpenia plechovej garáže alebo kontajnera, ktorá by slúžila na uskladnenie náradia. /viď.
príloha č. 7 (žiadosť o vyčlenenie FP – členovia výboru TJ Partizán Súľov-Hradná)
Na základe pripomienky pána Antona Danížka, poslanci OZ navrhli do výboru a do revíznej
komisie TJ Partizán Súľov-Hradná poslanca pána Rudolfa Tvrdého.
Vzhľadom na to, že poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu, starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0

20. Diskusia
V diskusií sa pán František Smatana opýtal pána starostu a poslancov, že vzhľadom na to, že
sa v Čiernom potoku nachádza veľký pozemok, ktorého vlastníkom je obec, prečo sa
parkovanie nesústredí práve v tejto lokalite. Starosta odpovedal pánovi Františkovi
Smatanovi, že Čierny Potok je v 4. stupni ochrany prírody.
Keďže bola odpoveď pána starostu neúplná, pán poslanec Radovan Bušovský doplnil, že chcú
usporiadať stretnutie s ochranármi. Na základe tohto spoločného stretnutia chcú vyriešiť
možnosti parkovania v lokalite Čierny potok.
Taktiež za do diskusie zapojil poslanec Ing. arch. Andrej Smatana, ktorý potvrdil uvedenú
informáciu a vyjadril sa, že je veľa lokalít kde by obec mohla vybudovať parkovisko ale je
potrebné stanovisko od ochranárov.
Ďalej pán František Smatana usúdil, že kúpa pozemku od pána Antona Pavlíka bola podľa
jeho názoru zbytočná, keďže v momentálnej situácií obec potrebuje peniaze na dôležitejšie
veci. Poslanci sa vyjadrili, že je potrebné prerozdeľovať finančné prostriedky rovnomerne,
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tzn. aj do časti obce Súľov aj do časti obce Hradná. Taktiež podotkli, že z dôvodu rozšírenia
cintorína v Hradnej bola potrebná kúpa uvedeného pozemku.
Ďalej sa informoval ohľadom deinštalácie zrakovej pyramídy. Požadoval od poslancov presný
dátum deinštalácie. Pán poslanec Ing. arch. Andrej Smatana sa vyjadril, že s určitou
pravdepodobnosť zraková pyramída bude odstránená do konca novembra tohto roku.
Pán Peter Hrehor sa opýtal poslancov, ako má postupovať ak by chcel aby bola Zraková
pyramída odstránená do konca mája tohto roku.
Ďalej sa vyjadril, že ako členovi stavebnej komisie sa mu dostala žiadosť o územnoplánovaciu informáciu od vlastníčky pozemkov p. Kamily Boschovej. Prílohou tejto žiadosti
bol aj nákres kde bola zaznačená výstavba niekoľkých rodinných domov na parc. č.
KNC250/6, KNC 250/3, KNC1243/6, KNC1243/7 a KNC1243/8 . Taktiež sa vyjadril, že
o takomto zámere by mali byť informovaní vlastníci okolitých pozemkov a taktiež aj občania
Súľova-Hradnej.
Taktiež poznamenal, že by nebolo vhodné aby obec povolila takúto veľkú výstavbu,
vzhľadom na to, že pri súčasnom počte obyvateľov má obec problém zabezpečiť pitnú vodu
pre každého obyvateľa. Ďalej sa vyjadril, že okrem nedostatku pitnej vody počas letného
obdobia sú aj nevyvlastnené cesty, odpady, kanalizácia, špinavý potok a iné závažné
problémy, ktoré obec potrebuje v prvom rade riešiť.
Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy sa vyjadril, že do roku 2018 bol platný územný plán obce.
Poslanci OZ spoločne so starostom budú prehodnocovať nový Územný plán obce SúľovHradná. Starosta obce sa vyjadril, že v decembri na zasadnutí OZ schválili poslanci uznesenie
o príprave prác na zmene a doplnku Územného plánu obce Súľov – Hradná. Taktiež sa
vyjadril, že ktokoľvek si môže podať takúto žiadosť o územno-plánovaciu informáciu
a rozhodujúce je to, čo schváli obecné zastupiteľstvo.
Taktiež sa pán poslanec Ing. arch. Andrej Smatana vyjadril, že vzhľadom na to, že sa otvorila
otázka ohľadne územného plánu obce je očakávané, že vlastníci pozemkov posielajú žiadosti
o územno-plánovacie informácie.
Do diskusie sa pripojil poslanec pán Peter Búšovský, ktorý sa vyjadril, že prijali uznesenie
v ktorom má starosta obce zorganizovať stretnutie poslancov, starostu, stavebnej komisie
a pracovníčok stavebného úradu. Na základe spoločného stretnutia chcú poslanci dostať
bližšie informácie ohľadne výstavby domov v obci Súľov-Hradná. Taktiež sa vyjadril, že toto
všetko má nadväznosť na doplnenie a úpravu Územného plánu obce Súľov-Hradná.
Taktiež sa vyjadril, že ďalšie uznesenie, ktoré poslanci OZ prijali je poverenie starostu obce
zorganizovať stretnutie poslancov, starostu, stavebnej komisie a zástupcov ŠOPSR – správa
CHKO a na základe tohto stretnutia spoločne docielia nejaký výstup, ktorý im určí na ktorých
parcelách môže obec vybudovať parkovisko.
Pán Peter Hrehor sa opäť opýtal poslancov ako docieliť možnosť skoršej deinštalácie zrakovej
pyramídy. Odpoveď poslancov bola, že si uvedenú problematiku pripravia do budúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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Ďalej sa opýtal pán František Smatana poslanca Ing. arch. Andreja Smatanu, či je povinnosť
obce Súľov-Hradná na základe počtu obyvateľov mať územný plán. Poslanec Ing. arch.
Andrej Smatana odpovedal, že obce s počtom nad 2 000 obyvateľov sú povinné mať územný
plán. Taktiež sa vyjadril, že pokiaľ obec Súľov-Hradná nebude mať územný plán, bude
povinný stavať cez územné rozhodnutie, z tohto dôvodu sa predĺži doba rozhodnutia. Taktiež
sa vyjadril, že takmer každá možná lokalita obce Súľov-Hradná je postupne zastavaná.
Ďalej sa v diskusií opýtal pán Miloslav Smatana, pána starostu, že keď počas roka nasnežilo,
prečo neboli ohrnuté všetky cesty. Starosta odpovedal, že obec zmenila dodávateľa, ktorý
nám poskytoval služby ako je posyp a ohŕňanie miestnej komunikácie. Z uvedeného dôvodu
pán, ktorý poskytol obci túto službu a robil ju prvý krát nebol ešte dostatočne zaškolený.
Pán Tibor Kocian sa opýtal starostu obce a poslancov, že kontajnery na separovaný odpad,
ktoré sú uložené v Čiernom potoku, či je možno presunúť kontajnery z ľavej strany na pravú.
Dôvodom presunu je krajšia vizualizácia do vstupu obce. Starosta odpovedal, že nevidí
problém v presune kontajnerov. Taktiež starosta uviedol, že obec plánuje aj do viacerých
stanovísk doplniť kontajnery na separovaný odpad.

21. Prijatie uznesení
Uznesenie č. 10/2020
OZ schvaľuje plnenie rozpočtu obce Súľov-Hradná k 31.12.2019
Hlasovanie:
Za:

Počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Uznesenie č. 11/2020
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 v časti príjmy a výdavky/
viď príloha č. 1 tohto uznesenia/
Hlasovanie:
Za:

Počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Mená poslancov
Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Búšovský, Ondrej Danížek,
Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana
-
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Uznesenie č. 12/2020
OZ schvaľuje veliteľa DPO Súľov pána Michala Hozdeka, ktorého navrhli a zvolili členovia
DPO Súľov.
Hlasovanie:
Za:

Počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Uznesenie č. 13/2020
Voľba hlavného kontrolóra obce Súľov-Hradná
Obecné zastupiteľstvo obce Súľov-Hradná:
1. konštatuje, že:
a) uznesením č. 90/2019, zo dňa 13.12.2019 OZ obce Súľov-Hradná vyhlásilo voľby
hlavného kontrolóra obce na deň 06.03.2020,
b) starosta obce Súľov-Hradná dňom 10.01.2020 zverejnil vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce,
c) do voľby hlavného kontrolóra sa prihlásila 1 uchádzačka, ktorá odovzdala svoju
písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi v lehote stanovenej vo vyhlásení voľby
a splnila podmienky na účasť vo voľbe hlavného kontrolóra obce Súľov-Hradná.
2. volí
a) v súlade s § 18 ods. 1, a §18a ods. 1, ods. 3 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pani Bc. Jozefínu Šipkovú na
funkciu hlavného kontrolóra obce Súľov-Hradná na 6 rokov
b) funkčné obdobie novo zvoleného kontrolóra začína dňom 15.03.2020
3. schvaľuje
a) v zmysle § 18 c ods. 1 až 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, plat hlavného kontrolóra obce Súľov-Hradná vo výške
195,00€ mesačne
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4. berie na vedomie
a) že plat hlavného kontrolóra obce upraví každý nasledujúci kalendárny rok pri
zmene priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky
zamestnávateľ v súlade s ustanovením § 18c ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s platnosťou k 01.01.
príslušného roka
5. súhlasí s tým,
a) že zvolená hlavná kontrolórka môže vykonávať činnosť hlavného kontrolóra pre
viaceré obce a iné činnosti – teda vykonávať inú zárobkovú činnosť ako aj byť
členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť a tento súhlas je prijatý v súlade s § 18 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Hlasovanie:
Za:

Počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Uznesenie č. 14/2020
OZ volí členov komisie pre kultúru, vzdelávanie, sociálne veci, pre šport, obchod a cestovný
ruch pani Mgr. Andreu Frniakovú a pani Jarmilu Balážovú.
Hlasovanie:
Za:

Počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

Mená poslancov
Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Búšovský, Ondrej Danížek,
Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana
-
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Uznesenie č. 15/2020
OZ volí člena stavebnej, územno-plánovacej komisie a komisie pre životné prostredie pána
Ing. Mareka Johanidesa.
Hlasovanie:
Za:

Počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Uznesenie č. 16/2020
OZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná.
Hlasovanie:
Za:

Počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Uznesenie č. 17/2020
OZ opätovne schvaľuje Štatút obce Súľov-Hradná.
Hlasovanie:
Za:

Počet
5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1
1
0
0

Mená poslancov
Peter Búšovský, Ondrej Danížek,
Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana
Ing. Ľubomír Baláž
Radovan Búšovský
-
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Uznesenie č. 18/2020
OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 1/2020 a č. 3/2020.
Hlasovanie:
Za:

Počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Uznesenie č. 19/2020
OZ schvaľuje zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce Súľov-Hradná z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v znení:
Obec Súľov-Hradná v zmysle § 9a., ods. 9, písm. c / zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce SúľovHradná z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

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 01.04. 2020 do 31.12.2020. Nájomné
je určené vo výške 1 650,00 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.
Hlasovanie:
Za:

Počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Uznesenie č. 20/2020
OZ schvaľuje zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce Súľov-Hradná z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v znení:
21

Obec Súľov-Hradná v zmysle § 9a., ods. 9, písm. c / zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce SúľovHradná z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmet nájmu:
Nehnuteľnosť – časť pozemku registra „C“ KN s parcelným č. 967 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 34,50 m2 .
Zmluva o nájme bude uzatvorená na dobu určitú, t. j. od 01.04.2020 do 31.12. 2020. Nájomné
je určené vo výške 300,00 eur na celú dobu prenájmu, t. j. deväť mesiacov.
Nájomca: Anna Bušovská – AB Pohostinstvo, Súľov 100, 013 52 Súľov-Hradná.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že sa jedná o ekonomickú výhodnosť pre
obec.
Hlasovanie:
Za:

Počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Uznesenie č. 21/2020
OZ na základe verejnej debaty zo dňa 19.02. 2020, pre spokojnosť majiteľov pozemkov
a domácich obyvateľov obce Súľov-Hradná súhlasí s deinštaláciou Zrakovej pyramídy, ktorá
je umiestnená na lúke na Beňovciach na parc. E267/1 v k.ú. Súľov-Hradná.
Hlasovanie:
Za:

Počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Uznesenie č. 22/2020
OZ schvaľuje zriadenie INFO tabule v miestnej časti obce Hradná, kde budú zverejňované
kópie dokumentov z verejnej tabule obce Súľov-Hradná.
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Hlasovanie:
Za:

Počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Uznesenie č. 23/2020
OZ poveruje starostu obce zorganizovať stretnutie poslancov, starostu, stavebnej komisie
a pracovníčok stavebného úradu do 31.03.2020.

Hlasovanie:
Za:

Počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Uznesenie č. 24/2020
OZ poveruje starostu obce zorganizovať stretnutie poslancov, starostu, stavebnej komisie
a zástupcov ŠOPSR – správa CHKO do 31.03.2020.
Hlasovanie:
Za:

Počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Uznesenie č. 25/2020
OZ deleguje poslanca pána Rudolfa Tvrdého do výboru a do revíznej komisie TJ Partizán
Súľov-Hradná.

23

Hlasovanie:
Za:

Počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

0
0
0
0

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

Po prečítaní dal starosta hlasovať za prijatie uznesení.
Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0
22. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

Zapisovateľka: Kristína Mičienková

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

Overovatelia: Ing. Ľubomír Baláž

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

Ondrej Danížek

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