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Zápisnica zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej,  

konaného dňa 26. 06. 2020 v KD Hradná  

 

      Prítomní: /viď. prezenčná listina/ 

      Zapisovateľka: Lenka Kerešová  

      Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Kontrola uznesení č. 33 – 39/2020 

5. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2020 - schválenie 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Súľov - Hradná za rok 

2019, Návrh „Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2019“ – schválenie 

7. Návrh „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 – schválenie 

8. Poplatok za letnú aktivitu v ZŠ s MŠ Súľov – Hradná – schválenie  

9. Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Súľov – Hradná z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa – schválenie 

10. Zmluva o nájme nebytových priestorov /predĺženie doby nájmu/ - schválenie 

11. Zverejnenie zámeru predať hnuteľný majetok obce Súľov – Hradná TK +4 – schválenie 

12. Rôzne 

13. Diskusia  

14. Prijatie uznesení 

      15. Záver                                                                                                     

                                     
1.  Otvorenie  

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

 

3. Schválenie programu zasadnutia  

Schválenie programu previedli poslanci v bode č. l.  

 

4. Kontrola uznesení č. 33 – 39/2020 

Uznesenie č. 33/2020 /splnené/ 

OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č.26/2020 o rozhodnutí krízového štábu obce Súľov-Hradná 
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zo dňa 16.03.2020 o zákaze vstupu návštevníkov a turistov do obce Súľov-Hradná z dôvodu, 

že obec je stredisko cestovného ruchu a vyhlášky hlavného hygienika SR o zákaze 

združovania ľudí, čím chceme efektívnejšie zabrániť šíreniu ochorenia COVID – 19. 

 

Uznesenie č. 34/2020 /splnené/ 

OZ schvaľuje zamestnanie dvoch brigádnikov na dobu dvoch mesiacov s odmenou vo výške 

4,-€ za hodinu. 

 

Uznesenie č. 35/2020 /splnené/ 

OZ schvaľuje zmenu účelu dotácie pre TJ partizán Súľov-Hradná podľa prijatej žiadosti. 

 

Uznesenie č. 36 /2020 /splnené/ 

OZ schvaľuje objednávku stavebných prác /rozpočet stavebných prác príloha č.1 tohto 

uznesenia/, ktoré sa vykonajú pri realizácii projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti 

budovy OÚ“ a nie sú financované z NFP.  

 

Uznesenie č. 37/2020 /prebieha/ 

OZ schvaľuje:  

a/ prijatie preklenovacieho úveru z EÚ fondov na realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie 

energetickej hospodárnosti budovy OÚ“ vo výške 399776,30 eur poskytnutého na základe 

ponuky VÚB, a. s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90  Bratislava 25, SR, IČO: 31320155,  

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka: 341/B zo dňa 

20. 5. 2020 za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve na účely realizácie 

projektu s názvom „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ“ 

b/ schvaľuje zabezpečenie úveru vystavením vlastnej vista blankozmenky na rad banky za 

účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatia úveru. 

 

Uznesenie č. 38/2020 /prebieha/ 

OZ schvaľuje čiastočnú úhradu faktúry od spoločnosti BAU CARGO, s.r.o. v sume 

403 000,00€ za realizáciu projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ“ po 

doručení odovzdávajúcej dokumentácie diela v rozsahu – faktúra, súpis vykonaných prác, 

fotokópie stavebného denníka, fotodokumentácia stavby, odovzdávajúci protokol 

a odovzdávaciu dokumentáciu pri kolaudácií.   

 

Uznesenie č. 39/2020 /splnené/ 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov- Hradná na rok 2020 v časti  výdavky /viď 

príloha č. 1 tohto uznesenia/. 

 

5. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2020 – schválenie 

Keďže poslanci nemali pripomienky k plneniu rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2020, 

starosta dal hlasovať za jeho schválenie.  

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

 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Súľov - Hradná za rok 

2019, Návrh „Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2019“ – schválenie 

Hlavná kontrolórka obce Bc. Jozefina Šipková predložila prítomným poslancom svoje 

stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Súľov – Hradná za rok 2019. Uviedla, že 

podkladom k vypracovaniu stanoviska bol rozpočet obce na rok 2019 a jeho 11 úprav, súvaha 

a výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2019. Uviedla, že predložený návrh záverečného účtu 
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obsahuje všetky povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Uviedla, že obec hospodárila s prebytkom z finančných operácii v sume 

6699,08 eur, čiže skutočná tvorba rezervného fondu za rok 2019 je v sume 6699,08 eur. Na 

záver uviedla, že dosiahnuté výsledky hospodárenia za rok 2019 sú primerané súčasnej 

ekonomickej situácii obce a zodpovedajú reálnej tvorbe zdrojov na financovanie výdavkov 

obce. Uviedla, že záverečný účet sa musí schváliť a to buď s výrokom bez výhrad alebo 

s výhradami. Ak poslanci schvália záverečný účet s výhradami sú  podľa zákona povinní tieto 

výhrady predložiť v písomnej forme, ktoré potom tvoria prílohu záverečného účtu. Hlavný 

kontrolór obce odporučil predložený návrh Záverečné účtu obce za rok 2019 schváliť s 

výrokom bez výhrad. Zároveň odporučila schváliť aj predložený návrh na vysporiadanie 

výsledku hospodárenia obce za rok 2019. Upozornila, že ak sa obecné zastupiteľstvo 

rozhodne zapojiť finančné prostriedky z rezervného fondu do rozpočtu na rok 2020, musí tak 

urobiť do 31. 08. 2020. Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu Záverečné účtu za rok 2019 na vedomie. 

Vzhľadom na to, že v zákonnej lehote neboli predložené žiadne pripomienky k návrhu 

Záverečného účtu obce Súľov – Hradná za rok 2019, starosta dal hlasovať za jeho schválenie 

s výrokom bez výhrad.  

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

 

7. Návrh „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 – schválenie 

Kontrolórka obce predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, 

kde sa zaviazala vykonať kontroly v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a to: kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Súľov – Hradná 

schválených v I. polroku 2020, kontrolu dodržiavania rozpočtových pravidiel a čerpanie 

rozpočtu za II. Q. 2020 spôsobom výberu a kontrolu účtovných a pokladničných dokladov 

obce. Zároveň sa zaviazala vypracovať odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu na rok 2021  

a to v súlade s § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a plán kontrolnej činnosti na 

I. polrok 2021. Kontrolórka obce uviedla, že plán kontrolnej činnosti na príslušné obdobie sa 

môže priebežne dopĺňať. Keďže poslanci nemali žiadne výhrady voči návrhu Plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2020, starosta dal hlasovať.  

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

 

8. Poplatok za letnú aktivitu v ZŠ s MŠ Súľov – Hradná – schválenie  

Starosta uviedol, že výška poplatku za letnú aktivitu v ZŠ s MŠ Súľov – Hradná bola určená 

na sumu 60,00 eur, informoval, že uvedená aktivita sa ruší z dôvodu nízkeho záujmu rodičov, 

vzhľadom na to je schvaľovanie poplatku bezpredmetné. Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana 

uviedol, že jedným z dôvodov nízkeho záujmu mohlo byť aj to, že informácia o možnosti 

využitia aktivity v letnom období bola poskytnutá rodičom neskoro. Poslanec Ondrej Danížek 

uviedol, že obec ako zriaďovateľ by mala určiť minimálny počet detí pre spustenie prevádzky 

materskej školy a družiny z dôvodu, že riaditeľ školy v súčasnosti nemá žiadny dokument, 

ktorý by to určoval. Kontrolórka obce uviedla, že obecné zastupiteľstvo by malo schváliť 

všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by upravovalo tieto podmienky. Poslanec Ondrej 

Danížek uviedol, že pán riaditeľ mal obavy z otvorenia prevádzky družiny počas mesiaca 
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august z dôvodu, že počas tohto mesiaca bude prebiehať rekonštrukcia školskej jedálne v ZŠ 

Súľov – Hradná.  

Na základe uvedeného starosta rozhodol o vypustení tohto bodu z programu.  

 

9. Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Súľov – Hradná z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa – schválenie 

Starosta vysvetlil, že ide o zámer prenajať nehnuteľný majetok obce a to časť pozemku 

registra CKN s parcelným č. 967 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34, 50 m2 pre účely 

parkovania nájomcovi Anna Bušovská – AB na obdobie od 1. 7. – do 31. 12. 2020, cena 

nájmu 300,00 eur na celú dobu prenájmu. Poslanec Peter Búšovský uviedol, že počet 

parkovacích miest /3 parkovacie miesta/ je neprimeraný pre takú prevádzku akou je AB 

Pohostinstvo. Navrhol schváliť prenájom do konca roka 2020 s tým, že na ďalšie obdobie 

prehodnotia počet prenajatých parkovacích miest. Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana 

uviedol, že takéto prevádzky by mali mať zabezpečené parkovacie miesta pre svojich 

klientov. Poslanec Ondrej Danížek upozornil, že na budúci rok musia pristúpiť 

k schvaľovaniu zámeru ešte pred začatím sezóny. Poslanec Peter Búšovský navrhol doplniť 

do zmluvy, že nájomca je povinný označiť si prenajaté miesta pre účely parkovania a to od 

prvého dňa začatia nájmu. Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať 

za schválenie uvedeného zámeru.  

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

 

10. Zmluva o nájme nebytových priestorov /predĺženie doby nájmu/ - schválenie 

Starosta vysvetlil, že vzhľadom na to, že Zmluva o nájme nebytových priestorov s pani 

Emíliou Stupavskou bola uzatvorená na dobu určitú a to do 01. 07. 2020 je potrebné schváliť 

novú zmluvu o nájme, kde sa predĺži doba nájmu. Vzhľadom na to, že nájomca užíva aj 

vonkajšie priestory pre účely terasy /plocha 5 x 4 m/ a má záujem o využívanie „hrádku“ 

/plocha 3 x 3 m/ pred MOS na uskladnenie stolov, stoličiek a dáždnika je potrebné pristúpiť 

k prehodnoteniu ceny nájmu. Zároveň navrhol prenajať nájomcovi miesto pre účely 

parkovania zákazníkom prevádzky zmrzliny a to v cene 10,00 eur/mes. Poslanec Peter 

Búšovský zisťoval ceny prenájmu vonkajších priestorov v meste Bytča, kde cena nájmu za m2 

vnútorných priestorov je 3,00 eur – 4,00 eur, cena nájmu za m2 za vonkajšie priestory je 1,00 

eur – 1,50 eur a parkovanie 10,00 eur/mes. Zároveň uviedol, že nájomné za vonkajšie 

priestory a parkovné nájomca platí len počas prevádzky. Počas celej doby prenájmu platí 

nájomné za vnútorné priestory. Zákazníci zmrzliny nebudú využívať toalety v MOS Súľov. 

Poslanec Ondrej Danížek uviedol, že príjem z nájmu je dôležitý pre opravu a údržbu 

prenajatého priestoru. Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana upozornil na nevkusný nadpis 

„Zmrzlina“, ktorý je upevnený na čelnej strane MOS Súľov, poslanec Rudolf Tvrdý upozornil 

na ten istý problém s označením pošty. Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana navrhol, aby 

názvy prevádzok umiestnené na MOS Súľov boli jednotné, vkusné a aby nenarúšali celkový 

estetický vzhľad celého MOS. Poslanci sa na záver zhodli, že cena prenájmu vnútorného 

priestoru bude 4,00 eur/m2/mes., cena prenájmu za vonkajšie priestory bude 1,50 eur/m2/mes. 

a cena nájmu miesta pre účely parkovania 10,00 eur/mes. Nájomné bude nájomca platiť za 

každý začatý mesiac. Poslanec Peter Búšovský požiadal starostu obce, aby upozornil pani 

Stupavskú, aby neumiestňovala pútače na svoju prevádzku na miesta, ktoré nie sú na to 

určené ako napr. stromy, ploty a pod. Zároveň upozornil na nevkusne umiestnený chladiaci 

box na nápoje na terase zmrzliny. Z uvedeného dôvodu sa poslanci rozhodli zapracovať do 

uznesenia, že vonkajšie priestory sú určené len na umiestnenie stolov, stoličiek a dáždnika 

čiže na sedenie, povolenie na umiestnenie akéhokoľvek iného zariadenia na terasu bude 

podliehať schváleniu poslancami obecného zastupiteľstva. Keďže poslanci nemali ďalšie 
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pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie podmienok zmluvy o prenájme nebytových 

priestorov.  

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

 

11. Zverejnenie zámeru predať hnuteľný majetok obce Súľov – Hradná TK 14 – 

schválenie 

Starosta obce informoval prítomných o zámere predať hnuteľný majetok obce a to traktor TK 

14 z dôvodu, že ďalšie investovanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce do jeho opráv 

vzhľadom na jeho zlý technický stav by bolo neefektívne, nehospodárne a neúčelné. Spôsob 

prevodu vlastníctva navrhol priamy predaj. Ing. arch. Andrej Smatana zisťoval ceny traktorov 

podobných typov, cena funkčného traktora cca 3000,00 eur, cena funkčného traktora bez 

zadnej hydrauliky a nie s celkom funkčnou prevodovkou cca 1200,00 eur. Na portáloch 

nebola ponuka nefunkčného traktora. Poslanci sa spoločne zhodli na predajnej cene a to 

700,00 eur. Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať za zverejnenie 

zámeru predať traktor TK 14.  

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

 

12. Rôzne 

Starosta informoval prítomných, že obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt 

zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020 pod 

názvom Zmierenie dopadov koronakrízy na obyvateľov obce Súľov – Hradná oživením 

a podporou turistického ruchu a predaja miestnych produktov prostredníctvom Úradu 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Poslanci Peter Búšovský a Radovan 

Búšovský vysvetlili prítomným občanom podrobnosti o projekte, rozpočet projektu je vo 

výške 47818,00 eur, spoluúčasť vo výške 10 %, čo predstavuje sumu 4850,00 eur. 

Požadovaná výška dotácie je 42968,00 eur. V rámci projektu sa obec zapojila do aktivity č. 1 

v rámci ktorej je možné získať finančné prostriedky na dve pracovné miesta pre občanov, 

ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku COVID 19, pracovná náplň týchto zamestnancov bude 

čistenie náučných chodníkov v obci, nákup pracovných strojov, náradia a pracovných 

pomôcok, nákup štvorkolky + vlečka, aktivita č. 2 v rámci aktivity č. 2 je možné získať 

finančné prostriedky na pojazdnú predajňu /mobilný stánok/, v ktorej by sa ponúkali výrobky 

miestnych výrobcov ako napr. poľnohospodárske družstvo, dve pracovné miesta pre ľudí, 

ktorí v dôsledku COVID 19 prišli o zamestnanie. Doba trvania projektu je 4 mesiace. Starosta 

uviedol, že podania žiadosti o NFP nebolo podmienené schválením poslancami obecného 

zastupiteľstva. 

Poďakoval riaditeľovi školy RNDr. Jánovi Mekiňovi a poslancom, ktorí sa podieľali na 

vypracovaní žiadosti o NFP za vynaloženú prácu a čas.  

Starosta obce informoval prítomných, že na obec bola v minulosti podaná žiadosť o stavebné 

povolenie rodinného domu pánom Gajdošíkom, uviedol, že ak stavebný úrad vyhovie jeho 

žiadosti, výveska na stavebné povolenie bude zverejnená na zákonom stanovené obdobie na 

úradnej tabuli obce na pripomienkovanie.  

Poslanec Peter Búšovský uviedol, že pravidlá v Územnom pláne obce sú jasne nastavené, 

uviedol, že nevidí dôvod, aby sa uvedené povolenie momentálne riešilo, pokiaľ sa nedoriešia 

s pracovníčkou stavebného úradu potrebné veci. Na spoločnom stretnutí poslancov a starostu 

obce, ktoré sa konalo dňa 22. 06. 2020 t. j. v pondelok sa mali poslanci stretnúť 

s pracovníčkou stavebného úradu, informovať sa o systéme riešenia stavebných povolení 

v obci a doriešiť stavebné povolenie p.Gajdošíka . Upozornil, že na tomto stretnutí mala byť 

prítomná aj pracovníčka stavebného úradu, žiaľ neprišla. Starosta uviedol, že sa nejedná 

o stavebné povolenie, ale ide o výzvu na stavebné konanie. Poprosil pána Gajdošíka, aby sa 

vyjadril k danému. Pán Gajdošík sa pokúsil vysvetliť prítomným vzniknutú situáciu. Uviedol, 
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že obec má platný Územný plán, ktorý je síce starý ale je platný. Uviedol, že v tomto pláne je 

územie, v ktorej má záujem stavať rodinný dom označené písmenom D a definovaný 

prevládajúci spôsob zastrešenia stavieb bude z nízkospádových šikmých striech so sklonom 

do 180 a doplnkový tvar zastrešenia nie je obmedzený. Uviedol, že nemá vedomosť o tom, že 

by obec mala k dispozícii nejaký dokument, ktorý by nariaďoval, že tam má byť nejaké sedlo 

alebo obálková strecha. Uviedol, že už pri prvom stretnutí na obecnom úrade oboznámil pána 

starostu o aký typ rodinného domu ide, teda dom so zelenou strechou. Urobil tak z dôvodu, 

aby neskôr, keď si dá vypracovať projekt nedošlo k problémom, ktoré by mali za následok 

nutnosť  prepracovania projektu. Myslí si, že zvolil štandardný postup. Uvedenú žiadosť 

o stavebné povolenie predložil na príslušný stavebný úrad, do dnešného dňa nemá vyjadrenie, 

či uvedená stavba bude povolená, alebo nie. Nečinnosť stavebného úradu trvá približne dva 

a pol mesiaca. Poprosil prítomných poslancov o stanovisko k danej veci. Poslanec Peter 

Búšovský upozornil, že v príslušnom VZN v bode D 6 je uvedené, že je nevyhnutné 

vypracovať urbanistickú štúdiu. Vysvetlil, že ide o rekreačnú zónu, kde sú vystavané 

rekreačné chaty podobných typov, žiaľ, typ rodinného domu so zelenou strechou sa podľa 

jeho názoru nehodí do danej lokality. Uviedol, že je to jeho osobný názor. Pán Gajdošík 

upozornil, že nevedel, že pre dané územie je potrebné vypracovať Urbanistickú štúdiu, 

uviedol, že má vedomosť, že pre túto lokalitu je vypracovaná Urbanistická štúdia, nevie, či je 

platná, ale mal možnosť do nej nahliadnuť, podľa jeho názoru je naozaj diskutabilné, či 

povolené stavby v tejto lokalite spĺňajú nariadenia tejto štúdie. Pán Gajdošík uviedol výhody 

takéhoto typu stavby ako je napr. zadržiavanie vody, uviedol, že stavba by bola umiestnená 

mimo centra obce, čiže nebola by na nejakom viditeľnom mieste, kde by narúšala celkový 

estetický dojem okolia. Poslanec Peter Búšovský vysvetlil, že v blízkom okolí je futbalové 

ihrisko, rozľahlý areál Penziónu Štefánik, čiže táto oblasť sa už nedá nazvať odľahlou 

lokalitou. Pán Gajdošík uviedol, že je ochotný pristúpiť k určitým kompromisom. Poslanec 

Ing. arch. Andrej Smatana informoval, že spomínaná štúdia bola vypracovaná pred Územným 

plánom obce, čiže by mala byť nadradená príslušnému územnému plánu. Je však dôležité, ako 

si občan vysvetlí jednotlivé súvislosti. Z uvedeného dôvodu žiadali poslanci pána starostu, 

aby zorganizoval stretnutie s pracovníčkou stavebného úradu, ktorá by im vysvetlila, ako 

postupuje a pracuje s uvedenými dokumentmi a do akej miery ich používa. Poslanec Peter 

Búšovský vysvetlil, že poslanci prijali na svojom zasadnutí uznesenie, kde žiadali starostu 

obce o zorganizovaní stretnutia s pracovníčkou stavebného úradu do konca marca tohto roka, 

žiaľ do dnešného dňa sa neuskutočnilo. Uviedol, že zo strany poslancov je snaha o doriešenie 

tejto problematiky, a to tak, že sa stanovia jasné a jednotné pravidlá pre povoľovanie stavieb 

v obci. Upozornil, že lokalita, v ktorej má záujem pán Gajdošík stavať svoj rodinný dom je 

klasifikovaná ako rekreačná oblasť. Čiže nie je určená na výstavbu rodinných domov, nemá 

vedomosť, že by bolo v pláne túto lokalitu preklasifikovať. Pán Gajdošík uviedol, že súčasťou 

rodinného domu je malý apartmán, ktorý by slúžil na rekreačné účely. Informoval, že má 

k dispozícii záväzné stanovisko obce, že je možné v tejto lokalite stavať rodinný dom. Pán 

Gajdošík uviedol, že nie je jeho problém, že dokumenty ako Územný plán a Urbanistická 

štúdia si protirečia, taktiež nemôže za to, že Územný plán obce nie je dotiahnutý do konca 

a nie sú v obci nastavené pravidlá.  Je ochotný predložiť stanovisko zhotoviteľa k Územnému 

plánu. Poslanec Ondrej Danížek uviedol, že nie je nič horšie ako poslanec neznalý, preto on 

osobne sa nechá rád poučiť od niekoho, kto ovláda danú problematiku a je v danej oblasti 

vzdelaný, preto žiadali o stretnutie s pracovníčkou stavebného úradu, prípadne s odborníkom 

na územné plány, ktorý by nám vedel poradiť vyriešiť vzniknutú situáciu. Osobne ho to mrzí, 

ale bez konzultácie s odborníkmi v tomto odvetví nevie k danému prijať stanovisko. Ing. arch. 

Andrej Smatana prisľúbil dohodnúť stretnutie so spracovateľom územného plánu, vysvetlil 

rozdiel medzi zhodnotiteľom a spracovateľom územného plánu, zmysel tohto stretnutia vidí 

v tom, že im pomôže v tom, ako si majú vysvetliť a vyložiť daný územný plán, čo im môže 
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napomôcť v ďalšom rozhodovaní. Poslanec Ondrej Danížek upozornil na ďalší problém 

s nedostatkom pitnej vody v obci, čomu určite nenapomáha povoľovanie výstavby ďalších 

chát a domov. Poslanec Peter Búšovský upozornil na nefunkčnosť odvodňovacích kanálov 

v tejto časti obce. Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana vysvetlil, že žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia by vôbec nemala byť predmetom rokovanie obecného zastupiteľstva. 

Žiadosť by mala byť podaná na príslušný stavebný úrad, kde pracovníčka stavebného úradu 

rozhodne na základe platných dokumentov, nariadení, prípadne štúdie o vydaní alebo 

nevydaní stavebného povolenia. Žiaľ, na základe platného Územného plánu a Urbanistickej 

štúdie nie je možné rozhodnúť, pretože uvedené dokumenty si protirečia. Je taktiež 

diskutabilné, či platná Urbanistická štúdia je nadriadená platnému Územnému plánu obce. 

Tieto otázky by mala zodpovedať pracovníčka stavebného úradu. Pán Gajdošík vysvetlil, že 

urbanistická štúdia vychádza zo základných pravidiel územného plánu, mali by spolu 

korešpondovať, on nemôže za to, že v obci to pri týchto dokumentoch neplatí. Poslanec Ing. 

arch. Andrej Smatana skonštatoval, že poslanci na tomto zasadnutí nie sú schopní prijať 

k tejto problematike žiadne stanovisko. Riešením tohto problému vidí v zrealizovaní stretnutia 

s pracovníčkou stavebného úradu a s odborníkmi, ktorí im pomôžu nastaviť jasné pravidlá pri 

vydávaní stavebných povolení v obci. Pán Gajdošík uviedol, že je mu ľúto, že otvoril 

problém, ktorý si musia doriešiť poslanci, nemal by tým byť zaťažený on ako fyzická osoba, 

on by s tým nemal mať nič spoločné. Spýtal sa, či stanovisko spracovateľa k platnému 

Územnému plánu obce napomôže v rozhodovaní poslancov o vydaní prípadne nevydaní 

stavebného povolenia. Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana uviedol, že jediné, čo by pomohlo 

vyriešiť danú situáciu je zmena platného Územného plánu obce. Čo je dlhodobý proces. 

Poslanec Ondrej Danížek  uviedol, že ak má pracovníčka nejaký problém s vydaním 

stavebného povolenia a potrebuje stanovisko od poslancov, mala by ich o tom informovať. 

Pán starosta uviedol, že požiada pána Nezvala o jeho stanovisko. Poslanec Ondrej Danížek 

upozornil na to, že ak má pán Nezval vyhotoviť stanovisko k tejto veci, musí mať k dispozícii 

všetky platné dokumenty, na základe ktorých stanovisko vypracuje. Poslanec Ing. arch. 

upozornil, že to nie je možné, pretože tieto dokumenty nie sú relevantné. Bude to stanovisko 

k starému Územnému plánu a nie k aktuálnej situácii. Pán Gajdošík poďakoval poslancom za 

ich čas a rozlúčil sa. Pán starosta skonštatoval, že k vydaniu rozhodnutiu v danej veci je 

potrebné stretnutie s pracovníčkou stavebného úradu.  

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal, či je potrebné schvaľovať uznesením OZ spoluúčasť vo 

výške 5% v rámci projektu „Modernizácia priestorov ZŠ s MŠ Súľov – Hradná pre zlepšenie 

kľúčových kompetencií jej žiakov.  

Starosta obce vysvetlil, že uvedená žiadosť a výška spoluúčasti boli schválené poslancami 

obecného zastupiteľstva, pretože to bolo určené v rámci podmienok tohto projektu.  

Poslanec Peter Búšovský navrhol schváliť poplatok za reklamu v obci, či už formou 

miestnych poplatkov alebo formou VZN, poslanec Ing. arch. Andrej Smatana navrhol doplniť 

do tohto VZN aj riešenie spôsobu umiestňovania reklám v obci, poslanec Peter Búšovský 

navrhol spoplatniť smerovníky, na ktorých je reklama pre súkromné zariadenia pričom 

upozornil na to, že tieto smerovníky by mali skôr ukazovať smer, kde sa nachádzajú skalné 

útvary, kostoly a iné kultúrne pamiatky v obci. Nie súkromné ubytovacie zariadenia.  

Poslanec Peter Búšovský upozornil na prichádzajúce leto a obdobie sucha, kedy obec trpí 

nedostatkom pitnej vody, navrhoval obmedziť, prípadne úplne zakázať pripájanie nových 

stavieb na verejný vodovod. Na to, aby poslanci mohli rozhodnúť je potreba zistiť, aká je 

kapacita nášho obecného vodovodu, či prítok vody je dostatočný a či obec  môže ešte 

budovať nové prípojky.  
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Prítomný Marek Ostrochovský uviedol, že v obecnom vodovode sa monitoruje odtok vody zo 

zásobníka, okrem grafických údajov za nejaké obdobie je monitorovaná aj spotreba 

v kubíkoch, uvedené zariadenie funguje približne tri týždne, z uvedeného zariadenia vie zistiť 

napr. dennú spotrebu a vie to vyexportovať aj formou grafu. Tento údaj sa týka pitnej vody, 

ktorá vyteká z rezervára, prítok vody do rezervára momentálne nie je monitorovaný, taktiež 

nemonitoruje pitnú vodu, ktorá ide prepadom. Ako dôvod uviedol technické riešenie toku 

prepadu vody. Pokiaľ by obec zabezpečila taký prietok na pretekanie pitnej vody, aby sa voda 

nezavzdušňovala, mohol by sa osadiť vodomer a snímač impulzov a obec by dokázala 

monitorovať aj pitnú vodu, ktorá ide prepadom. Ide o rozšírenie už existujúceho zariadenia, 

čo nákladovo nie je vôbec náročné. V súčasnosti vieme zo zariadenia vyčítať údaj o spotrebe 

pitnej vody, nevieme údaj o prítoku pitnej vody a o množstve vody, ktorá ide prepadom. 

Poslanec Peter Búšovský uviedol, že existujú merače vody, ktoré sa dajú umiestniť na 

vodovodné potrubie. Poslanec Rudolf Tvrdý uviedol, že tieto údaje sú v podstate 

nekompletné, pretože druhý vodovod nie je monitorovaný vôbec, čiže údaje o spotrebe vody 

v Súľove sú neúplné a my nemáme na základe čoho pristúpiť k rozhodnutiu, či povolíme 

alebo nepovolíme ďalšie pripájanie k obecnému vodovodu. Na to, aby obec zistila kapacitu 

pitnej vody v obci potrebuje monitorovať prítok, odtok a prepad pitnej vody a to v oboch 

rezervároch v obci. Prítomný Marek Ostrochovský uviedol, že nie je problém ísť na tvar 

miesta a doriešiť tam technickú realizáciu meračov. Starosta uviedol, že problém vidí 

v starom vodovodnom potrubí. Ako výhodu však uviedol rozdelenie vodovodného potrubia 

na dve časti a to pre jeden vodovod a druhý vodovod. Z toho vyplýva, že je monitorovaná 

spotreba pitnej vody v časti Súľova od súp. čísla 112 smerom na dolný koniec. Uviedol, že 

správca vodovodu Michal Smatana si vedie evidenciu o prítoku a odtoku pitnej vody. 

Poslanec Ondrej Danížek uviedol, že obec by mala určite investovať financie do potrebných 

zariadení, aby sa dostali k údajom, ktoré sú potrebné pre ich rozhodnutia. Poslanec Ing. arch. 

Andrej Smatana požiadal starostu obce, aby zistil, či existuje aj iná možnosť merania spotreby 

vody, ako vodomerom v „hornom“ vodojeme a aké by boli náklady na obstaranie takého 

zariadenia. Poslanec Ondrej Danížek uviedol, že by bolo dobré mať túto informáciu na 

najbližšie zasadnutie OZ, aby sa mohli vyčleniť financie. Poslanec Peter Búšovský uviedol, že 

keďže nedostali informáciu od starostu, koľko je žiadostí o stavebné povolenie a nemajú 

presné údaje ohľadne spotreby pitnej vody, nemôžu pristúpiť k schvaľovaniu uznesenia 

o zákaze pripájania sa na obecný vodovod. Starosta uviedol, že pre zaneprázdnenosť nestihol 

poslať požadovanú informáciu.  

Poslanec Peter Búšovský upozornil na dlhý čas vyhotovovania zápisníc z posledných dvoch 

zastupiteľstiev. Do dnešného dňa neboli napísané, zverejnené a podpísané overovateľmi.  

Požiadal starostu o zváženie, či by nebolo vhodné zamestnať študentku na písanie zápisníc. Je 

potrebné, aby bola zápisnica vyhotovená maximálne do siedmich dní. Požiadal pracovníčky  

obecného úradu, aby zvážili, či sú schopné vyhotovovať zápisnice do 7 dní, alebo sa využije 

v tomto prípade pomoc brigádničky. Poslanec Radovan Búšovský informoval o tom, že sa 

rozprával s pracovníčkami obecného úradu a tie sa vyjadrili, že obec nutne potrebuje 

zamestnať ženu na obci. Na obci momentálne pracuje 1 zamestnanec a dvaja brigádnici, nie je 

zastúpená ženská robota ako napr. upratovanie kultúrneho domu a obecného úradu, ktoré 

teraz prešli rekonštrukciou, domy smútku a pod. Starosta uviedol, že pre tieto účely sa vždy 

použila dlhodobo nezamestnaná osoba z úradu práce v rámci určitého projektu, žiaľ úrad 
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práce momentálne neponúka žiadne projekty. Poslanec Radovan Búšovský uviedol, že 

nebudeme predsa čakať na projekty, je potrebná žena na obci, tak ju treba zamestnať.  

Poslanec Peter Búšovský žiadal o zabezpečenie pravidelnej aktualizácie web stránky obce. Sú 

tam dlhodobo neaktuálne informácie, nie je tak dosť dôležitý údaj, že na stránku bola 

pridávaná nejaká nová informácia. Občan sa musí preklikávať medzi jednotlivými záložkami 

aby zistil, že bolo niečo nové zverejnené. Spýtal sa prítomného Mareka Ostrochovského, či by 

nemal záujem o spravovanie web stránky obce. Prítomný Marek Ostrochovský uviedol, že je 

to portál, ktorý on nevyvíjal, ani sa nepodieľal na tvorbe, ak by sa pre niečo také rozhodol, 

musel by ho zhotoviteľ web stránky zaškoliť, uvedenej ponuke bol naklonený. Keď dokončí 

rozbehnuté práce, môže sa dohodnúť o prípadnej spolupráci s obcou v tejto veci.  

Prítomný Vladimír Vokel upozornil kritický stav mosta, ktorý je na ceste smerom k jeho 

rodinnému domu. Spýtal sa, či by nebolo možné umiestniť dopravnú značku o zákaze vjazdu 

motorových vozidiel od určitej hmotnosti. Ide o vozidlá, ktoré zvážajú vyťažené drevo. 

Poukázal na to, že v minulosti tento most vybudovali občania bývajúci v tejto lokalite 

svojpomocne. A teraz nemôžu sami rozhodnúť, prípadne zakázať vstup ťažkých áut na túto 

komunikáciu, aby zabránili ďalšiemu devastovaniu mosta. Starosta vysvetlil, že je ťažko nájsť 

vinníka, pretože príslušné LPS tvrdí, že oni predávajú drevo na skládke, oni komunikáciu 

nevyužívajú, po príslušnej komunikácii jazdí auto firmy, ktorá zabezpečuje odvoz dreva. 

Každý sa zbavuje zodpovednosti. Poslanec Ondrej Danížek navrhol zvýšiť dane, čím 

zabezpečí vyšší príjem do obce a obec použije financie na opravu ciest a mostov. Poslanec 

Radovan Búšovský upozornil, že dane zaplatené LPS sú dostatočne vysoké, žiaľ, za tie roky 

sa nepoužil ani cent na rekonštrukciu ciest a mostov. Poukázal na to, že v obci je niekoľko 

obecných ciest, ktoré opravili práve LPS.  

Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana pripomenul niekoľko skutočností:  

- pripomenul starostovi a poslancom, že je potrebné zorganizovať stretnutie, na ktorom si 

skontrolujú všetky prijaté uznesenia, ich plnenie, požiadal starostu, aby tak urobil do 

najbližšieho zasadnutia OZ, ako príklad uviedol vybrúsenie parkiet v KD Hradná, označenie 

hydrantov v časti Súľov, starosta uviedol, že je vyhotovená správa, tento týždeň ju pošle 

emailom, premiestniť smetné nádoby na dohodnuté miesto, pozemok nad MŠ v Súľove je 

potrebné vyčistiť po tom, ako tam niekto mal zložené drevo, pochválil opravu cesty na 

Honoch, sú vyčistené jarky, treba dorobiť odhánky, nie sú stále doriešené pravidlá 

financovania zložiek za vykonanú prácu v obci, požiadal starostu o zaslanie návrhu, pokúsiť 

sa vyriešiť vysporiadanie obecného pozemku pod chatou v Čiernom Potoku, starosta požiadal 

Andreja Smatanu, aby mu zaslal konkrétne informácie, doriešiť Územný plán 

- spýtal sa starostu, v akom štádiu sa nachádzajú žiadosti o NFP podané obcou a to 

kompostáreň a zateplenie budovy MŠ Súľov, starosta uviedol, že do dnešného dňa nezasadala 

rada eurofondu, ak aj došlo k vyhodnoteniu projektov, musí nasledovať pokyn na vyplácanie 

financií, žiaľ všetky financie sú pozastavené. 

Poslanec Ing. Baláž pripomenul potrebu začatia regulácie potoka v Hradnej pri kaštieli z 

dôvodu odstránenia navezených kameňov na chodníku, ktoré bránia v jeho využívaní,  ako aj 

otázok občanov, ohľadne začatia týchto prác. V ďalšom potrebu doriešenia opravy mosta. 

Starosta obce uviedol, že práce na regulácii potoka  budú začaté v budúcom týždni podľa 

plánu a k oprave mosta bol požiadaný p. Murín, aby nacenil práce a materiál k jeho 

spevneniu. 
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Keďže neboli ďalšie príspevky do rôzneho, starosta otvoril diskusiu.  

 

13. Diskusia 

Prítomný Mgr. Marek Ďurajka uviedol, že za krátke obdobie budú dva roky trvania funkčného 

obdobia poslancov. Možno je čas na zhodnotenie, čo sa podarilo splniť a čo nie. Spýtal sa 

poslanca Ing. Ľubomíra Baláža, čo mal spolu s pánom starostom uvedené vo volebnom 

programe. Mgr. Marek Ďurajka pripomenul, že vo volebnom programe bolo uvedené:  

v prvom roku zhodnotenie ciest, v druhom roku výstavba ciest. Spýtal sa na počet 

zrekonštruovaných ciest. Ďalším bodom programu bolo dobudovanie verejného osvetlenia 

smerom k družstvu. Skonštatoval, že takmer po dvoch rokoch sa neurobilo nič. Ďalší bod 

programu bolo vybudovanie kanalizácie v obci. Spýtal sa, či sa vykonali nejaké prípravné 

práce ohľadne tohto, či je aspoň vypracovaná projektová dokumentácia.  

Približne pred rokom a pol spoločne so sestrou žiadali o vybudovanie verejného vodovodu 

smerom k družstvu s tým, že boli ochotní spolufinancovať výstavbu vodovodu. Žiaľ, za toto 

obdobie sa neurobilo v danej veci nič, bol nútený na vlastné náklady vybudovať studňu 

s potrebným príslušenstvom. Myslí si, že ako občan, má právo pripojenia sa k obecnému 

vodovodu, keď starosta obce tvrdí iným ľuďom, ktorí stavajú rodinný dom v časti Súľova 

smerom k družstvu, že obec nemá problémy s vedou.  

Druhú otázku smeroval poslancovi Radovanovi Búšovskému. Uviedol, že pán Búšovský sa 

prezentuje tak, že má rád systémové veci. Preto sa ho spýtal, kam systémovo posunul problém 

s parkovaním v obci, problém s dopravou v Súľove a s bezpečnosťou na cestách, centrálne 

parkoviská a pod. Svoju otázku odôvodnil tým, že poslanec Radovan Búšovský sa 

prezentoval na predvolebných mítingoch práve prisľúbením doriešenia týchto problémov. 

Uviedol, že zažil situáciu, kedy občan sám musel vyháňať ľudí, aby neparkovali na 

križovatkách.  

Tretiu otázku položil poslancovi Rudolfovi Tvrdému. Uviedol, že mal skúsenosť, že ako člen 

TJ Partizán Súľov išiel kosiť cintorín v Súľove a bol si zapožičať stroje na obci,  bol problém 

dostať funkčnú kosačkou alebo  krovinorez. Tvrdil, že poslanec Rudolf Tvrdý plánoval 

vykonať inventarizáciu techniky a náradia, a podľa zistenej situácie zabezpečiť obstaranie 

profi techniky na obci. Požiadal poslancov o odpoveď na jeho otázky.  

Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana sa pokúsil zodpovedať otázku ohľadne vody, uviedol, že 

naozaj to nie je správne, že za také obdobie sa nedokázalo niečo urobiť. Uviedol bežnú prax 

v iných obciach pri žiadosti o pripojenie k vodovodu. Podá sa žiadosť o pripojenie, od 

poslednej prípojky k bodu pripojenia si ľudia vybudujú vodovod na vlastné náklady a za 

symbolickú cenu ho predajú správcovi vodovodu. Takýto postup u nás na obci nie je a ani to 

tak obec nechce robiť. Snažili sa nájsť riešenie, žiaľ nenašli ho, ale je to ich problém. Mgr. 

Marek Ďurajka uviedol, že je to smutné, že za rok a pol sa nedokázalo zorganizovať stretnutie 

s vlastníkmi nehnuteľností a spoločne doriešiť vzniknutú situáciu. Poslanec Ing. arch. Andrej 

Smatana poukázal na skutočnosť, že štúdia bola schvaľovaná OZ s podmienkou, že všetky 

siete, pripojenia komunikáciu si budú občania budovať na vlastné náklady. Uviedol, že na 

základe daného mala žiadosť o pripojenie byť postavená tak, že občan chce dobudovať 

vodovod a následne sa pripojiť. Prítomná Mgr. Anna Ďurajková upozornila, že v minulosti 

bola žiadosť od pána Ďurajku a pani Kačincovej poslaná na základe toho, že voda, ktorú 
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používali ohrozovala zdravie detí a ich samých. Má vedomosť, že sa podnikli určité kroky 

a bola vynaložená snaha o vykonanie daného, boli schválené financie na tento účel, spýtala sa, 

prečo sa v danej veci nepokračuje ďalej. Poslanec Peter Búšovský poukázal na nečinnosť 

starostu obce ohľadne zorganizovania stretnutia majiteľov nehnuteľností v tejto lokalite, on 

sám žiadal o zvolanie stretnutia ešte pred prijatím týchto žiadostí z dôvodu povoľovania 

budovania stavieb v tejto časti obce. Jedným z problémov je aj nečinnosť stavebnej komisie, 

myslí si, že práve jej členovia by mali napomáhať riešiť stavebné veci, žiadať starostu 

o stretnutie, navrhovať riešenia a posúvať problémy takéhoto charakteru dopredu. Poslanec 

Radovan Búšovský vysvetlil, že členovia stavebnej komisie nie sú oprávnení zvolávať 

stretnutia takéhoto charakteru. Takéto stretnutie môže zvolať iba starosta. Poslanec Peter 

Búšovský vysvetlil, že on nehovoril, aby členovia komisie zvolávali stretnutie, hovoril o tom, 

že minimálne mohli predložiť členovia návrh uznesenia, kde by poslanci žiadali starostu 

o zorganizovanie stretnutia.  

Poslanec Radovan Búšovský zodpovedal na otázku ohľadne parkovania v obci a dopravnej 

situácii v obci. Uviedol, že za uplynulé obdobie sa vybudovalo parkovisko pri základnej 

škole, zamestnali sa brigádnici na výber parkovania, čo sa týka parkovania pred bránami 

a toho, ako sa návštevníci obce správajú nevyriešia poslanci, porušovanie zákona o cestnej 

premávke rieši príslušný policajný zbor. Nechápe, prečo keď policajti vykonávajú výjazd do 

obce a vidia porušovanie pravidiel cestnej premávky, nezasiahnu. Mgr. Marek Ďurajka 

vysvetlil, že už niekoľkokrát hovoril, že každá obec má prideleného svojho policajta, každý 

mesiac by mal mať s ním starosta stretnutie, kde ho starosta informuje o blížiacich sa 

spoločenských akciách a pod., na tomto stretnutí môže starosta oboznámiť policajta 

o konkrétnom probléme, ktorý by mu mal pomôcť vyriešiť. Môže požiadať o zvýšenú 

kontrolu správneho parkovania v obci, môže požiadať o doriešení dopravného značenia v obci 

a pod. Ďalej upozornil na spomaľovač pred Základnou školou v Súľove, nazval to umelo 

vytvorenou prekážkou na rozbitie auta. Požiadal dopravného inžiniera o názor na spomínaný 

spomaľovač, Žiaľ, nespĺňa účel, na aký slúžia spomaľovače. Je k dispozícii technická 

špecifikácia správy ciest, ktorá určuje parametre, ako má byť spomaľovač vybudovaný. Žiaľ, 

v tomto prípade nebola vôbec dodržaná.  

Ďalej na položenú otázku odpovedal poslanec Rudolf Tvrdý. Uviedol, že inventarizácia bola 

vykonaná, veci, ktoré plánovali vykonať neprebehli, žiaľ na nákup profi techniky obec nemá 

dostatok financií, navrhol do budúcna postupné nakupovanie profi techniky. Poslanec Peter 

Búšovský požiadal starostu, aby do budúcna zvážil nakupovanie lacných strojov na obec, 

niekedy stačí trochu viac zainvestovať a obec môže disponovať s kvalitnejšou technikou 

a náradím. 

Poslanec Ing. Ľubomír Baláž odpovedal na položenú otázku ohľadne opravy a budovania 

miestnej komunikácie, uviedol, že oprava a budovanie nových ciest predstavuje vysoké 

finančné náklady, žiaľ obec v súčasnej dobe nemá dostatok financií na daný účel, uskutočnila 

sa oprava časti ciest, taktiež prebehla čiastočná oprava niektorých mostov. Starosta obce 

informoval, že v minulosti bola podaná žiadosť o NFP na rekonštrukciu ciest, žiaľ výzva bola 

zrušená. Starosta uviedol, že v minulosti bola vízia, že Slovensko bude do roku 2018 

odkanalizované, vláda vyčlenila cca 50 mil. pre mestá a obce na daný účel, v minulom roku 

bola prvýkrát spustená výzva na budovanie kanalizácií pre obce do 2000 obyvateľov. 

Uviedol, že obec čaká na výzvu, kde bude financovanie zamerané na prípravnú projektovú 
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dokumentáciu a práce s tým spojené. Keď bude mať obec dokumentáciu vypracovanú, môže 

sa zapojiť do projektu, ktorý bude zameraný na vybudovanie kanalizácie v obci. Mgr. Marek 

Ďurajka uviedol, že si nevie predstaviť, že sa obec zapojí do tak rozsiahleho projektu ako je 

vybudovanie kanalizácie v obci, keď nie je schopná vybudovať cca 600 m vodovodného 

potrubia.  

Prítomná Martina Latošová poprosila prítomných poslancov o stanovisko ohľadne 

dobudovania obecného vodovodu v časti Súľov smerom k poľnohospodárskemu družstvu. 

Spýtala sa, či si môžu aspoň na svoje náklady nakúpiť potrebný vodárenský materiál. 

Potrebujú počuť nejaké stanovisko, aby sa vedeli do budúcna zabezpečiť. Poslanec Richard 

Kereš navrhol, aby obec zorganizovala stretnutie všetkých vlastníkov nehnuteľností, kde sa 

navrhnú viaceré možnosti riešenia tohto problému. Pani Martina Latošová uviedla, že má 

informáciu, že už boli nejaké veci ohľadne budovania vodovodu schválené. Poslanec Peter 

Búšovský vysvetlil, že boli vyčlenené financie vo výške 2000,00 eur na vybudovanie 

osvetlenia smerom k družstvu. Poslanec Ing. Ľubomír Baláž uviedol, že obec musela pristúpiť 

k úsporným opatreniam z dôvodu COVID 19.  

Mgr. Anna Ďurajková sa spýtala, ako má postupovať, v minulosti poslala na obec žiadosť, 

v ktorej žiadala obec o zaslanie výzvy občanovi na odstránenie buriny majiteľa pozemku, 

ktorý susedí s jej pozemkom. Majiteľ pozemku do dnešného dňa burinu neodstránil. Starosta 

uviedol, že existuje vegetačné obdobie a termín na pokosenie trávy je do 31. 7. Mgr. Anna 

Ďurajková upozornila, že obec je povinná majiteľa pozemku vyzvať kedykoľvek. Treba si 

doštudovať príslušný zákon. Prítomný Marek Ostrochovský uviedol, že pokiaľ občan 

neprevezme poštu, obec je bezmocná voči takýmto výzvam. Ďalej sa spýtal, či je možné 

doplniť kontajner na plasty na stanovisko pri MŠ v Súľove. Starosta odpovedal, že je to 

v pláne, taktiež plánuje doplniť v Čiernom potoku, pri kostole, na cintoríne a na futbalovom 

ihrisku. Mgr. Anna Ďurajková sa informovala, či nádoby na separovaný odpad umiestnené pri 

6 BJ sú pre majiteľov bytovky, alebo pre všetkých občanov. Starosta odpovedal, že slúžia 

všetkým občanom.  

Poslanec Rudolf Tvrdý navrhol, aby sa poslanci dohodli na nejakom konkrétnom dátume 

ohľadne stretnutia majiteľov nehnuteľností smerom k družstvu v Súľove. Poslanec Richard 

Kereš navrhol prijať k danému uznesenie. Poslanec Peter Búšovský skonštatoval, že poslanci 

prijali viacero uznesení, žiaľ ich nesplnenie je výsledkom nečinnosti starostu obce. Starosta 

obce nie je schopný zorganizovať stretnutie s jednou pracovníčkou stavebného úradu, na 

základe tohto si myslí, že je nereálne zorganizovať z jeho strany stretnutie takéhoto množstva 

ľudí.  

Poslanec Ondrej Danížek položil všetkým otázku, či má toto význam a pre koho je toto dobré.  

Prítomná Martina Latošová sa opäť spýtala na stanovisko ohľadne budovania vodovodu 

smerom k družstvu. Uviedla, že keď poslanci povedia ako, tak oni si to vybudujú sami. 

Poslanec Peter Búšovský uviedol, že nechce zažiť podobnú situáciu, aká sa odohrala pri jeho 

rodičovskom dome, kde majiteľ nehnuteľnosti pripravil výkop na umiestnenie vodovodnej 

a odpadovej rúry, jediné čo potreboval od obce bolo obstaranie rúry a potrubia, obec nebola 

schopná zabezpečiť spomínaný materiál, majiteľ nehnuteľnosti šetril obci financie, bol 

ochotný to financovať, žiaľ, zase to zlyhalo na starostovi obce. Uviedol, že vypracoval tri 

možnosti pre dobudovanie vodovodnej prípojky v tejto lokalite. Vyčlenili sa financie 

v rozpočte. Prítomná Martina Latošová sa spýtala, na čom to teda stojí. Uviedla, že ak dá 
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starosta súhlasné stanovisko, oni si to zrealizujú z vlastných financií. Upozornila na záväzné 

stanovisko obce, že podporí výstavbu akýchkoľvek inžinierskych sietí. Poslanec Rudolf 

Tvrdý upozornil, že takáto vec sa musí naprojektovať pre celú lokalitu, nie pre individuálny 

rodinný dom. On osobne je za vybudovanie vodovodu týmto smerom, je to perspektívna ulica 

s našimi občanmi.   

Poslanec Peter Búšovský uviedol, že v danej lokalite podľa platného Územného plánu obce 

nemala byť povolená výstavba rodinných domov. Tým, že sa nedodržiavajú pravidlá 

vydávania stavebných povolení, sú povolené stavby aj na takých miestach, kde to Územný 

plán obce nedovoľuje, potom vznikajú problémy takéhoto charakteru. Pokiaľ sa toto 

nevyrieši, tie problémy sa budú kopiť a my nebudeme schopní ich ani zastaviť, ani vyriešiť.  

Keďže neboli ďalšie príspevky do diskusie, starosta dal hlasovať za ukončenie diskusie.  

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

 

14. Prijatie uznesení 

Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana prečítal návrh uznesení z tohto zasadnutia.  

Uznesenie č. 40/2020 

OZ schvaľuje plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2020.  

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 41/2020 

OZ : 

- berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Súľov – 

Hradná za rok 2019 

- schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad 

- schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 6699,08 eur 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 42/2020 

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

2020. 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

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

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

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 43/2020 

OZ schvaľuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce nájomcovi Anna Bušovská – AB, 

Súľov 100, 013 52  Súľov - Hradná a to: 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 do 31. 12. 2020, nájomné vo výške 300,00 eur na celú dobu 

prenájmu t. j. od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 s podmienkou vyznačenia prenajatej 

nehnuteľnosti nájomcom. 
 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 44/2020 

OZ schvaľuje podmienky Zmluvy o nájme nebytových priestorov s pani Emíliou Stupavskou 

a to: vnútorné priestory 32,00 eur, vonkajšie priestory 43,50 eur, 10,00 eur/jedno parkovacie 

miesto/mesiac/ cenu za vonkajšie priestory a parkovacie miesto bude nájomca uhrádzať len 

počas prevádzky zmrzliny za každý začatý mesiac, vonkajšie priestory je možné používať len 

na umiestnenie stolov, stoličiek, dáždnikov /na sedenie/, umiestnenie akéhokoľvek iného 

zariadenia na vonkajšie priestory musí byť schválené poslancami obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 45/2020 

OZ schvaľuje zverejnenie zámeru predať hnuteľný majetok obce Súľov – Hradná /viď 

príloha/ 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

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

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

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

Po prečítaní dal starosta hlasovať za prijatie uznesení.  
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Hlasovanie: Za: 7, 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   ................................................ 

 

                    Radovan Búšovský    ................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


