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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Súľove – Hradnej,  

konaného dňa 11.06. 2020 v KD Hradná  

 

      Prítomní: /viď. prezenčná listina/ 

      Zapisovateľka: Kristína Mičienková   

      Overovatelia zápisnice: Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek  

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Schválenie stavebných prác, ktoré sa vykonali pri realizácii projektu „Zvýšenie 

energetickej hospodárnosti budovy OcÚ Súľov – Hradná“ a nie sú financované z NFP 

5. Schválenie úveru 

6. Prijatie uznesení 

7. Záver                                                                                                     

                                 

                                                                                                                                                    

1.  Otvorenie  

Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy otvoril zasadnutie OZ a privítal poslancov. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy prečítal návrh programu zasadnutia. Keďže poslanci nemali 

ďalšie návrhy na doplnenie  programu zasadnutia, starosta dal hlasovať. 

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

Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy overil prítomnosť poslancov, zo siedmich poslancov 

prítomných šesť, 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 Rudolfa Tvrdého a Ondreja Danížka.  

 

3. Schválenie programu zasadnutia  

Schválenie programu predviedli v bode č. 1. 

 

4.Schválenie stavebných prác, ktoré sa vykonali pri realizácii projektu „Zvýšenie 

energetickej hospodárnosti budovy OcÚ Súľov – Hradná“ a nie sú financované z NFP. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy požiadal pána poslanca Ondreja Danížka a Petra 

Bušovského aby predložili zoznam stavebných prác, ktoré mali k dispozícií. 

Pán poslanec Ondrej Danížek tvrdil, že si zoznam spoločne prešiel s poslancom Petrom 

Bušovským. Poslanec Peter Bušovský povedal, že v uvedenom zozname neboli zapracované 

úpravy a finálnu verziu zoznamu mu mal poslať pán Zicho zo spoločnosti Bau Cargo, s.r.o. 

Vyjadril sa, že zoznam, ktorý mal obsahovať finálne úpravy mu neposlal.  
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Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy uviedol, že uvedené stavebné práce sa budú konať 

v priestoroch pošty a kanceláriách obecného úradu, budú to práce naviac, ktoré neboli 

zahrnuté v projekte.  

Poslanec Peter Bušovský poskytol poslancom a starostovi informáciu k firme BAU CARGO, 

s.r.o., ktorá pred tromi rokmi vyhrala projekt a vykonávala stavebné práce na bytovke na 

Úvaží v Bytči. Podotkol, že po realizácií týchto prác boli potrebné opravy, reklamácie prác 

a dokončenia, avšak firma nekomunikuje, nereaguje na telefonáty, taktiež ani na 

korešpondenciu. Vyjadril sa, že rovnaký problém majú v obci Papradno.  

Starosta navrhol aby obec spravila zmluvu s dodávateľom 3 Energy, s.r.o., ktorá by 

vykonávala doživotnú záruku.  

Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy zapojil do diskusie pána Lajčáka a pána Zicha zo 

spoločnosti BAU CARGO, s.r.o., ktorí sa pred malou chvíľou stali prítomnými na 

zastupiteľstve a opýtal sa ich prečo neposlali finálnu verziu stavebných prác poslancom.  

Zástupcovia spoločnosti poskytli finálny zoznam práce naviac pre stavbu Zvýšenie 

energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov-Hradná. 

Poslanec pán Ondrej Danížek upozornil na nedostatky pri vykonaných prácach na budove 

obecného úradu, tvrdí, že sadrokartón, ktorý je na budove je naopak namontovaný, taktiež, že 

strecha, ktorá sa už prekrývala obsahuje miesta, kde stojí vody. Zdôraznil, že tieto problémy 

bude treba odstrániť, pretože budú robiť do budúcna problémy.  

Po spoločnej diskusií poslancov, starostu a zástupcov spoločnosti BAU CARGO, s.r.o dal 

starosta obce hlasovať za objednávku stavebných prác, ktoré sa vykonajú pri realizácií 

projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti  budovy OÚ“ a nie sú financované z NFP 

v sume 16 624,22€. 

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

 

5.Schválenie úveru 

Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy dal hlasovať za 

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/ schválenie zabezpečenie úveru vystavením vlastnej vista blankozmenky na rad banky za 

účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatia úveru. 

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

 

Ďalej v  tomto bode programu Ing. Jaroslav Bušfy starosta obce dal hlasovať na základe 

nového uznesenia 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, odovzdávací protokol 

a odovzdávaciu dokumentáciu pri kolaudácií.   

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 1 
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Ďalej starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy navrhol schváliť úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov- 

Hradná na rok 2020 v časti  výdavky /viď príloha č. 1. 

Poslanci nemali žiadne námietky, starosta dal hlasovať. 

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

 

20. Prijatie uznesení  

Zapisovateľka Kristína Mičienková prečítala prijaté uznesenia:  

 

Uznesenie č. 36 /2020 

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.  

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský, Richard Kereš, 

Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský Ondrej Danížek 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 

 

 

Uznesenie č. 37/2020 

 

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. 

 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 7 Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský, Richard Kereš, 

Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský Ondrej Danížek 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 - 

Nehlasovali: 0 - 
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Uznesenie č. 38/2020 

 

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, odovzdávací protokol 

a odovzdávaciu dokumentáciu pri kolaudácií.   

 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 5 Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský, Richard Kereš, 

Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 1 Ondrej Danížek 

Neprítomní: 1 Radovan Búšovský 

Nehlasovali: 0 - 

 

 

Uznesenie č. 39/2020 

 

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

príloha č. 1 tohto uznesenia/. 

 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský, Richard Kereš, 

Ing. arch. Andrej Smatana, Ondrej Danížek 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 1 Radovan Búšovský 

Nehlasovali: 0 - 

 

Po prečítaní dal starosta hlasovať za prijatie uznesení.  

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

 

21. Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Jaroslav Bušfy  

                                                                                                       starosta obce  
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Zapisovateľka: Kristína Mičienková      ....................................................... 

 

Overovatelia:   Rudolf Tvrdý                ....................................................... 

 

                         Ondrej Danížek            ....................................................... 


