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Zápisnica zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej, 

konaného dňa 19. novembra 2020 v MOS Súľov 
 

      Prítomní: /viď. prezenčná listina/ 

      Zapisovateľka: Soňa Smatanová  

      Overovatelia zápisnice: Peter Búšovský, Rudolf Tvrdý 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Kontrola uznesení 46 – 54/2020 

5. Zverejnenie zámeru prenajať priestory v MOS Súľov šatne č. 2 – schválenie  

6. Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok, t.j. pozemok parcel. č. KNC 1174, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 156 m2  - schválenie  

7. Schválenie čerpania finančných prostriedkov z prijatého úveru na financovanie 

nákladov spojených s rozšírením vodovodu časť Makovište a časť Lúčky 

8. Schválenie investičného zámeru – plynofikácia Kultúrneho domu Hradná 

9. Schválenie finančných prostriedkov pre OSO k zadaniu Územného plánu  

10. Žiadosť o NFP v rámci projektu Elektromobilita a parkovanie Súľov – Hradná - 

schválenie 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Prijatie uznesení 

14. Záver  

 

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

Starosta prečítal návrh programu zasadnutia.  

Keďže poslanci nemali pripomienky k návrhu programu starosta dal hlasovať.  

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

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

skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Starosta obce Súľov – Hradná Ing. Jaroslav Bušfy určil za zapisovateľku pani Soňu 

Smatanovú,  za overovateľov určil poslancov Peter Búšovský a Rudolf Tvrdý 

 

3. Schválenie programu zasadnutia  
Schválenie programu previedli poslanci v bode č. l.  

 

4. Kontrola uznesení č. 46/2020 - 54/2020 
Starosta obce previedol kontrolu nasledovných uznesení: 

Uznesenie č. 46/2020/splnené/ 

OZ schvaľuje plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 07. 2020.  
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Uznesenie č. 47/2020/splnené/ 

OZ: 

a/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Obce Súľov – Hradná k dodržaniu 

podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

b/ schvaľuje prijatie investičného úveru vo výške 80000,00 eur poskytnutého na základe 

ponuky VUB, 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 za 

podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve na účely: 

- financovanie prác v rámci neoprávnených výdavkov projektu „Zvýšenie energetickej 

hospodárnosti budovy OU“  

-   financovanie prác vykonaných naviac v rámci neoprávnených výdavkov projektu 

„Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OU“ 

- financovanie nákladov spojených s výstavbou vodovodu v Obci Súľov – Hradná časť 

„Ustudiančie“ 

-  financovanie nákladov spojených s výstavbou odstavnej plochy pri cintoríne v Hradnej  

-  financovanie nákladov spojených s rekonštrukciou ciest a mostov v Obci Súľov-Hradná 

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

účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatia úveru  

Čerpanie potrebnej sumy z prijatého úveru pre jednotlivé účely je podmienené schválením 

zmeny rozpočtu obce na základe uznesenia poslancami obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 48/2020/splnené/ 

OZ schvaľuje: 

a/  použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 9100,00 eur na 

zabezpečenie čiastočného financovania projektu „Informačný systém podporujúci rozvoj 

cestovného ruchu v obci Súľov – Hradná“, číslo výzvy: 14/PRV/2015, kód projektu: 

075ZA140011.  

b/ úpravu rozpočtu v časti kapitálové výdavky, stredisko 24 INFO, ekon. kl. 711003 Softvér 

rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 9100,00 eur 

Uznesenie č. 49/2020/splnené/ 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 /viď príloha č. l tohto 

uznesenia / 

Uznesenie č. 50/2020/splnené/ 

OZ schvaľuje VZN obce Súľov - Hradná č. 2/2020 o organizácii miestneho referenda  

Uznesenie č. 51/2020/splnené/ 

OZ schvaľuje zámer predať hnuteľný majetok obce Súľov – Hradná a to traktor TK 14 

priamym predajom z dôvodu, že ďalšie investovanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce 

do jeho opráv vzhľadom na technický stav vozidla by bolo neefektívne, nehospodárne 

a neúčelné.  

Uznesenie č. 52/2020/splnené/ 

OZ berie na vedomie správu audítora o audite účtovnej závierky obce Súľov - Hradná za rok 

2019. 

Uznesenie č. 53/2020/splnené/ 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa priloženej žiadosti riaditeľa ZŠ s MŠ Súľov-Hradná 

v sume 4404 € na obdobie od 01.09. do 31.12.2020 /viď príloha č. 2 tohto uznesenia / 

Krytie finančných prostriedkov bude realizované z prebytku rozpočtu obce. 

Uznesenie č. 54/2020/splnené/ 

OZ schvaľuje: 

a/ vypracovanie geometrického plánu miestnej komunikácie smer Lúčky v sume 600,00 eur 

b/ úpravu rozpočtu obce na rok 2020 v časti kapitálové výdavky, ekon. kl. 717001 Realizácia 

novej stavby – Rozšírenie vodovodnej siete smer Lúčky rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť 
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o 600,00 eur, ako zdroj krytia použiť príjem z predaja kapitálových aktív v časti kapitálové 

príjmy vo výške 600,00 eur 

Uznesenie č. 55/2020/splnené/ 

OZ:  

a/ berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu obce /viď príloha č. 1 

b/ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 v časti výdavky/viď príloha 

č.2 

Ako zdroj krytia schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce na rok 2020 

c/ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 v časti bežné výdavky, 

stredisko 07 Miestne komunikácie, ekon. kl. 635006 Údržba miestnych komunikácii 

rozpočtovaných 4933,00 eur navýšiť o 2000,00 eur 

Ako zdroj krytia schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce na rok 2020 

Uznesenie č. 56/2020/splnené/ 

OZ: 

a/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná k prijatiu návratnej 

finančnej výpomoci,  

b/ schvaľuje bezúročnú návratnú finančnú výpomoc obci Súľov – Hradná na výkon 

samosprávnej pôsobnosti v roku 2020 z dôvodu výpadku na strane príjmov FO – 

z podielových daní v rozpočte obce Súľov – Hradná vo výške 24976,00 eur.  

 

5. Zverejnenie zámeru prenajať priestory v MOS Súľov šatne č. 2 – schválenie  

Starosta obce predniesol žiadosť na prenájom priestorov v MOS Súľove šatňa č.2. 

Ing. arch. Andrej Smatana upozornil na to aby v čase otvorenej prevádzky , ktorá má byť 

umiestnená v týchto priestoroch nebola možnosť voľne sa pohybovať po celom miestnom 

osvetovom stredisku. 

Poslanec Ondrej Danížek sa spýtal či už nemala byť vypracovaná nájomná zmluva, keďže 

žiadosť už bola prijatá v septembri 2020. 

Kontrolórka obce Bc. Jozefína Šípková vysvetlila, že treba dodržať zákonný postup. 

Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať.  

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

 

6. Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok, t.j. pozemok parcel. č. 

KNC 1174, zastavané plochy a nádvoria o výmere 156 m2  - schválenie  

Starosta obce predniesol žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku pozemok par.č. KNC 

1174, zastavané plochy a nádvoria o výmere 156 m2. 

Ing. arch. Andrej Smatana oboznámil prítomných s tým, že sa jedná o obecný pozemok na 

ktorom je postavená rekreačná chata, ktorej vlastníčkou je žiadateľka o odpredaj. 

Starosta informoval o tom, že je potrebné na predmetný pozemok dať vypracovať znalecký 

posudok na určenie ceny k predaju. 

Poslanec Ondrej Danížek sa spýtal či by nebolo vhodné dať vypracovať znalecký posudok 

prípadne geometrický plán na všetky obecné pozemky, ktoré sa nachádzajú v Čiernom potoku 

aby sa s tými pozemkami spravil do budúcna poriadok. 

Poslanci navrhli aby sa lokalita Čierny potok zapracovala do územného plánu obce. 

Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať.  

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
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7. Schválenie čerpania finančných prostriedkov z prijatého úveru na 

financovanie nákladov spojených s rozšírením vodovodu časť Makovište a 

časť Lúčky 
Starosta obce oboznámil poslancov, žena základe zrušenej súťaže si spolu so stavebnou 

komisiou znovu prešli celý projekt rozšírenia vodovodu časť Makovište. 

Poslanec Peter Búšovský predniesol nový návrh na rozšírenie vodovodu časť Makovište 

v ktorom by pôvodné potrubie, ktoré podľa doterajšieho projektu má byť uložené do zeme 

a ísť po jarku cez les išlo po povrchu niekde hlbšie, niekde vyššie krajom lúky do bodu 

napojenia. Má zato, že táto varianta by bola menej náročná a finančne výrazne lacnejšia. 

Poslanec Radovan Búšovský upozornil na to, že v septembri 2019 na OZ odsúhlasili finančné 

prostriedky na vypracovanie GP, výškopisov, vypracovanie projektovej dokumentácie 

k rozšíreniu vodovodu časť Makovište. Nebola presne schválená trasa vodovodu ale ústne 

boli dohodnutí kadiaľ vodovod povedie. Teraz po určitej dobe prídu poslanec Búšovský 

a Danížek s novým návrhom. Poslanec Radovan Búšovský nechce povedať aby sa s novým 

návrhom nezaoberali ale treba zvážiť všetky za aj proti prvej aj druhej varianty. 

Vzhľadom k tomu, že poslanci nemali dostatok informácií k pripravovanému projektu sa 

poslanci po uvážení, že realizácia projektu nebude vykonaná do konca roka sa dohodli na 

novom výberovom konaní v januári 2021. S tým, že dovtedy budú mať podklady od geodeta 

/výškopis/ a poslanci spolu so stavebnou komisiou sa dohodnú na najlepšej a najvýhodnejšej 

alternatíve trasy nového vodovodného potrubia. 

Ing. arch. Andrej Smatana upozornil na to, že teraz na to boli predbežne schválené financie 

z prostriedkov investičného úveru, ktoré sa musia do konca roka vyčerpať a realizáciu 

projektu posunuli na január 2021. 

Starosta navrhol z prostriedkov investičného úver, ktoré sa musia do konca roka vyčerpať 

zaplatiť faktúru vystavenú firmou BAU CARGO vo výške 16 624,22 eur za stavebné práce 

realizované pri rekonštrukcií MOS v Súľove. Podklady na schválenie čerpania finančných 

prostriedkov vo výške 16 624,22 eur budú pripravené na najbližšie zastupiteľstvo. 

Poslanec Ing. Ľubomír Baláž súhlasil s návrhom poslanca Petra Búšovského ale upozornil na 

to, že v danej lokalite vlastní lesné pozemky, vykonáva sa tam ťažba dreva a z tohto dôvodu 

by bol rád prizvaný na obhliadku trasy vodovodu. 

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal na projekt rozšírenie vodovodného potrubia lokalita Lúčky. 

Poslanec Radovan Búšovský povedal, že vyčlenili financie na GP zakreslenia vodovodu 

a následne by sa mal dať vypracovať projekt. Je potrebné sa dohodnúť kto bude projekt 

financovať či obec alebo občania, ktorí majú záujem o napojenie sa nový vodovod. Navrhol 

schváliť financie na vypracovanie projektu rozšírenie obecného vodovodu lokalita Lúčky 

a následne potom zvolať stretnutie s občanmi, ktorí majú záujem o napojenie sa na obecný 

vodovod a informovať ich o projekte a jeho realizácií a spolufinancovaní vodovodnej 

prípojky. 

Poslanec Ing. Ľubomír Baláž navrhol schváliť financie na projekt. 

Poslanec Peter Búšovský súhlasil s tým, že ak bude vypracovaný GP a predložená cenová 

ponuka na zhotovenie projektu môžu na najbližšom zastupiteľstve schváliť financie na 

pripravovaný projekt. 

Poslanec Ondrej Danížek sa spýtal kadiaľ by malo viesť rozšírenie obecného vodovodu. 

Poslanec Radovan Búšovský povedal, že to prešli so stavebnou komisiou a geodetom prvá 

varianta napojenia by mala byť od s.č. 54 a druhá od s.č. 51. 

Ing. arch. Andrej Smatana predniesol dve varianty ukončenia prvá varianta ukončenia je 

navrhnutá hneď za poslednou rozostavanou novostavbou a druhá varianta ukončenia pri 

poľnohospodárskom družstve v Súľove s tým, že projektant nacení obidve varianty. 

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal, ako pokračuje rozšírenie verejného osvetlenia v lokalite 

Lúčky,  na ktoré je schválených 2.000,-eur. 
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Starosta odpovedal, že od pondelka by sa mal začať realizácia rozšírenia verejného osvetlenia. 

Spýtal sa poslancov, že keď sa bude realizovať osvetlenie či by nebolo vhodné zároveň tam 

rozšíriť aj miestny rozhlas. 

Ing. arch. Andrej Smatana sa spýtal či je to technicky možné. 

Starosta povedal, že to preverí. 

Poslanci súhlasili s tým aby sa tam rozšírilo verejné osvetlenie aj miestny rozhlas. 

Starosta oboznámil poslancov s vyčerpanou rozpočtovou položkou na verejné osvetlenie. 

Poslanec Peter Búšovský povedal, že keď im dá starosta mailom informáciu ktorú položku 

a prečo potrebuje upraviť poslanci s tým nemajú problém. A na najbližšom obecnom 

zastupiteľstve uvedenú úpravu schvália uznesením. 

 

8. Schválenie investičného zámeru – plynofikácia Kultúrneho domu Hradná 

Starosta oboznámil poslancov s využitím návratnej finančnej pomoci /NFP/ na plynofikáciu 

a centrálne vykurovanie kultúrneho domu v Hradnej, ktoré navrhol poslanec Peter Búšovský. 

Starosta bol v KD aj s pánom Gulašom, ktorý na tvare miesta navrhol miesto na osadenie 

skrinky k napojeniu plynovej prípojky.  

Ing. arch. Andrej Smatana a poslanec Peter Búšovský informovali o tom, že starostovi 

a poslancom bol zaslaný mail s cenovou ponukou na realizáciu projektu. 

Prítomným predstavili celý projekt plynofikácie a centrálneho vykurovania KD Hradná, trasu, 

systém vykurovania aj ohrev vody. Cenovo sa celý projekt pohybuje okolo 16. 000 – 17.000,-

eur. Je potrebné čím skôr na projekte začať pracovať. 

Poslanec Ing. Ľubomír Baláž súhlasil a zaujala ho aj varianta využitia NFP na rekonštrukciu 

parkiet v KD Hradná a spýtal sa či by nebolo vhodné vykonať rekonštrukciu parkiet aj v MOS 

Súľove. 

Poslanec Peter Búšovský povedal, že na to myslel a z NFP zostanú nevyčerpané finančné 

prostriedky, ktoré by sa mohli využiť na rekonštrukciu parkiet. 

Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať.  

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

 

9. Schválenie finančných prostriedkov pre OSO k zadaniu Územného plánu  

Starosta informoval o tom, že poslancom preposlal cenové ponuky na odborne spôsobilú 

osobu /OSO/ k vypracovaniu zadania územného plánu. Najvýhodnejšiu ponuku mala p. Ing. 

Marta Slámková, ktorej cena za spracovanie je 4.320-,eur. 

Starosta vysvetlil prítomným, že OSO pripraví všetky podklady, zozbiera všetky údaje 

a pripraví celý proces k spracovaniu ÚP. 

Ing. arch. Andrej Smatana, že OSO vlastne zozbiera všetky údaje vypracuje zadanie, ktoré predchádza 

samotnému vypracovaniu územného plánu /ÚP/. Nevie či práca OSO spadá do procesu vypracovania 

ÚP alebo nie. 

Starosta obce oznámil prítomných, že celý proces a spoluprácu s OSO bude zastrešovať zástupca 

starostu Ing. arch. Andrej Smatana. 

Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať.  

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

 

10. Žiadosť o NFP v rámci projektu Elektromobilita a parkovanie Súľov – 

Hradná - schválenie 

Starosta informoval poslancov s možnosťou podania žiadosti o NFP v rámci projektu elektromobilita 

a parkovanie v obci Súľov-Hradná do 30.11.2020. Poskytnutá dotácia je vo výške 5.000,-eur na 
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nabíjací stojan elektromobilov so softvérom a platobným terminálom. Projekt je spolufinancovaný 

obcou vo výške 250,-eur čo činí 5% zo sumy projektu. 

Poslanec Rudolf Tvrdý sa spýtal z akého zdroja to bude napájané. 

Starosta odpovedal, že trojfázovým káblom 380W. 

Poslanec Peter Búšovský sa informoval či je to projekt z eurofondov lebo ak  to ide z eurofondov 

a máme počas 5 ročného monitorovacieho obdobia poskytovať elektrickú energiu zadarmo je to na 

zváženie. 

Starosta odpovedal, že nie je to zadarmo je tam zabudovaný platobný terminál na zaplatenie 

poskytnutej elektrickej energie a tiež na zaplatenie parkovného. Je to vec obce aký poplatok 

určí za spotrebovanú elektrinu. Starosta obce to chce využiť hlavne z kvôli možnosti platenia 

parkovného. 

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal na starostom spomínané navýšenie ceny projektu. 

Starosta odpovedal, že sa jedná o navýšenie o 300,- eur výsledná suma 5.300,- eur. 

Poslanec Ondrej Danížek sa spýtal či v tej sume 5 300,- eur je nabíjanie, softvér aj spomínaný 

výber parkovného. 

Starosta odpovedal, že áno. 

Ing. arch. Andrej Smatana sa spýtal, že v podstate to bude obecný nabíjací stojan 

elektromobilov a firma EMcard nám bude len spravovať softvér. 

Poslanec Peter Búšovský požiadal starostu, aby zistil akou formou a v akej výške bude obec 

znášať poplatky za poplatky za platobný terminál. Či tieto poplatky budú zahrnuté 

v mesačnom paušáli alebo to bude suma navyše. Proste zistiť výslednú sumu koľko nás bude  

nabíjací stojan elektromobilov stáť ako a v akých časových intervaloch bude príjem z výberu 

tohto nabíjacieho stojana pripísaný na účet obce. 

Poslanec Ondrej Danížek sa spýtal na stanovisko nabíjacieho stojana elektromobilov a odkiaľ 

sa dotiahne k nabíjaciemu stojanu elektromobilov elektrická energia. Záleží mu na tom, aby 

sa neporušila novovybudovaná fasáda MOS. 

Poslanci sa predbežne dohodli na umiestnení nabíjacieho stojana elektromobilov a vyčlenení 

dvoch prvých parkovacích miest na novo vybudovanom parkovisku medzi ZŠ a AB 

Pohostinstvom. 

Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať.  

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

 

11. Rôzne 
Starosta obce predniesol žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ Súľov-Hradná o presun finančných 

prostriedkov vlastné príjmy z roku 2019.  

Rozpočet v časti originálne kompetencie na rok 2020 na úseku školstva žiadosť 

o dofinancovanie – odmeny zamestnancom. 

Rozpočet v časti originálne kompetencie na rok 2020 na úseku školstva žiadosť 

o dofinancovanie – materiálne zabezpečenie proti pandémií COVID-19 aj s podkladmi. 

Poslanec Peter Búšovský povedal, že s riaditeľom školy RNDr. Jánom Mekiňom 

komunikoval len ohľadom prvej žiadosti o presune finančných prostriedkov vlastné príjmy 

z roku 2019. Ohľadom dofinancovania odmien a tretej žiadosti spolu nekomunikovali. 

Uviedol, že spomínané viac stranové dokumenty boli poslancom doručené 20 hodín pred 

obecným zastupiteľstvom. 

Jedná sa o celkovú úpravu rozpočtu vo výške 38.000,- eur.  Podotkol, že z dôvodu krátkeho 

časového intervalu na riadne a zodpovedné preštudovanie podkladov k danej problematike nie 

je možné na tomto zastupiteľstve prijať k požadovanej úprave rozpočtu uznesenie. 

Starosta oboznámil prítomných s oznámením o poskytnutí finančného príspevku v rámci 

projektu „ Podpora udržania zamestnanosti v materských školách. O finančný príspevok 

z úradu práce v rámci projektu žiadal riaditeľ školy a 5.8.2020 mu bol príspevok schválený 
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v celkovej sume 21.255,47 eur    

Poslanec Ondrej Danížek sa spýtal na akom účte sú tieto financie. 

Starosta odpovedal, že na účte obce. 

Kontrolórka obce Bc. Jozefína Šipková vysvetlila, že tieto financie sú určené materským 

školám sú to finančné prostriedky na dofinancovanie učiteliek v materských školách, ktorým 

počas pandémie bolo vyplatené  80% mzdy. Finančný príspevok bol vyplácaný z úradu práce 

na účet žiadateľa o dotáciu teda na účet ZŠ s MŠ Súľov-Hradná. Následne riaditeľ školy tieto 

finančné prostriedky previedol na účet obce. A teraz ich žiada od obce zaslať späť. 

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal či rozdiel 20% platu predstavuje takú vysokú sumu. 

Kontrolórka obce vymenovala všetkých zamestnancov školy, ktorých sa to týka a za aké 

obdobie. 

Poslanec Peter Búšovský poznamenal, že pokiaľ vie MŠ prvý mesiac pandémie fungovala na 

100%.   

Poslanec Ondrej Danížek upozornil na to, že na začiatku roka schválili pre školy 100% 

finančných prostriedkov. Každý mesiac obec posiela škole 1/12 –tinu finančných prostriedkov 

na originálne kompetencie. Tým, že bola niektorým zamestnancom vyplácaná mzda len 80%  

20% finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií riaditeľ školy ušetril. 

Starosta povedal, že 2 mesiace škole krátil rozpočet v časti originálne kompetencie z dôvodu 

pandémie COVID-19. Navrhol schváliť presun vlastných príjmov réžie z roku 2019. Riaditeľ 

školy to chce použiť na vykonanú rekonštrukciu kuchyne.  

Poslanec Peter Búšovský pripomenul, že v máji mali poslanci stretnutie s riaditeľom ZŠ s MŠ, 

kde sa bavili o aktuálnej situácií či vôbec obec bude mať finančné prostriedky na pokrytie 

základných výdavkov v obci. V prípade nevyhnutnosti by obec disponovala s týmito 

finančnými prostriedkami. Z tohto dôvodu poslanci žiadali riaditeľa ZŠ s MŠ RNDr. Jána 

Mekiňu o predloženie žiadosti na rekonštrukciu školskej jedálne a následne o schválenie 

presunu finančných prostriedkov. 

Poslanci sa dohodli, že vzhľadom k tomu, že všetky potrebné dokumenty nedostali 

v dostatočnom časovom predstihu aby ich mohli riadne preštudovať je potrebné stretnutie 

s riaditeľom ZŠ s MŠ aby si to spolu riadne prebrali a mohli zaujať čo najlepšie stanovisko. 

Poslanec Peter Búšovský požiadal kontrolórku obce Bc. Jozefínu Šipkovú  o informáciu či 

riaditeľ ZŠ s MŠ môže sám nakupovať a vybavovať školskú kuchyňu. 

Kontrolórka obce vysvetlila, že áno lebo je riaditeľom školy s právnou subjektivitou. 

Poslanec Ondrej Danížek sa spýtal, či na dofinancovaní materských škôl by sa nemala 

podieľať aj obec Jablonové. 

Starosta informoval poslancov o schválenej žiadosti kompostáreň z envirofondu. 

Do 16.11.2020 obec musela zadokladovať  všetky doklady na základe verejného obstarávania. 

Museli byť aj podpísané zmluvy a osobne odovzdané na envirofond. Na kompostáreň je 

schválených 50.000,- eur a na drvič  80.000,-eur. Zároveň informoval prítomných o zrušení 

zberného dvora v Mikšovej, kde bol odvážaný TKO. Z tohto dôvodu bude TKO odvážaný na 

skládku do Horného Hričova. 

  

12. Diskusia 
Ing. arch. Andrej Smatana povedal, že ho mrzí keď ich starosta o ničom neinformuje, že 

nemali žiadne informácie k pripravovanému projektu kompostáreň. 

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal či obec žiadala drvič na kompostovisko a či tam bude aj 

prípojka na elektrickú energiu. 

Starosta informoval, že vybudovanie elektrickej prípojky by si vyžadovalo viac finančných 

prostriedkov ale do 15.12.2020 je možné podať ďalší projekt na dobudovanie kompostárne. 

Drvič je na kolesách dá sa napojiť za traktor. 

V tomto projekte sú zahrnuté terénne úpravy, rúry, odstavná plocha a oplotenie. 
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Ing. arch. Andrej Smatana sa spýtal na to, že stavebné povolenie na kompostáreň je v dvoch 

etapách. Bude treba upraviť stavebné povolenie alebo vykonať zmenu pred dokončením 

stavby. 

Starosta odpovedal, že rozhodujúci je preberací protokol a prevzatie diela, že je v podstate 

jedno v akých etapách sa práce vykonajú. 

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal ako bude fungovať prečerpávanie a drvič keď tam nebude 

prípojka na elektrickú energiu. V podstate keď nám neschvália druhý projekt máme 

nefunkčnú kompostáreň a drvič zapojený za traktor, ktorý nemáme. 

Poslanec Peter Búšovský informoval o tom, že by bol rád v tíme, ktorý bude pripravovať 

podklady na spracovanie územného plánu. 

V aktuálnej neistej situácií by odporučil obci nepúšťať sa do projektov s poľnohospodárskou 

platobnou agentúrou. Navrhuje stiahnuť dodatok podanej žiadosti o NFP na nakladač LOCUS 

903 a oficiálnou cestou zistiť čo so zmluvami podpísanými v predchádzajúcich rokoch.  

Spýtal sa kedy bolo na úradnej tabuli obce vyvesené stavebné povolenie na kompostáreň. 

Starosta odpovedal, že bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Jablonové. 

Ing. arch. Andrej Smatana povedal, že to vlastne bolo verejnou vyhláškou a občania sa k tomu 

nemohli vyjadriť. Z konštatoval, že stavebné povolenie malo byť vyvesené aj v obci Súľov-

Hradná lebo sa to týka našej obce. 

Poslanec Peter Búšovský poznamenal, že vzhľadom k situácií aká je sa v ZŠ s MŠ Súľov-

Hradná urobilo najmenej z celého okresu. Z dlhodobého uzatvorenia škôl malo byť 

zabezpečené online vyučovanie. Radšej riaditeľa školy odbremeniť od verejného obstarávania 

a nech sa venuje viac problematike školy. Riaditeľovi školy navrhol nejaké možnosti. 

Problém je v tom aký systém výučby zvolí daná škola. 

Riaditeľ školy by mal zriaďovateľovi predkladať na schválenie učebný plán podľa ktorého na 

škole vedú výučbu. K tomuto plánu by sa mala vyjadriť aj Rada školy. 

Poslanci navrhli stretnúť sa s riaditeľom školy RNDr. Jánom Mekiňom a dohodnúť sa na 

nejakom systéme výučby v čase pandémie, keď je škola dlhodobo zatvorená. 

Poslanec Peter Búšovský povedal, že už vôbec nie je čas na nejaké dohody treba začať konať, 

lebo tento stav zatvorených škôl je už dlhý čas. Rodič predsa nemôže nahrádzať učiteľa. 

Je tu starosta – zriaďovateľ školy, ktorého chcem požiadať aby apeloval na riaditeľa školy 

RNDr. Jána Mekiňu a skúsili to vyriešiť aby v čo najkratšom čase za začala na škole v Súľove 

online výučba. 

Ing. arch. Andrej Smatana spomenul celoplošné testovanie pri ktorom sa mu zdalo, že je 

zbytočne veľa ľudí. V prípade ďalších kôl testovania a z dôvodu, že občania už vedia aký 

priebeh má testovanie navrhol prácu dvoch dobrovoľníkov z radov DHZ nahradiť 

informačnými tabuľami. 

Starosta obce vysvetlil, že obec vôbec netušila ako bude prebiehať testovanie. Usmernenia 

k priebehu celoplošného testovania, ktoré nám zasielal OÚ odbor krízového riadenia sa 

neustále menili, takže ani obec do poslednej chvíle nevedela ako to vlastne bude. Na základe 

pilotného testovania boli odporúčané počty pracovníkov potrebných na vykonanie testovania. 

Touto cestou starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy vyslovil veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa 

na testovaní podieľali. Poďakoval aj občanom za vzorné správanie a disciplinovanosť pri 

celoplošnom testovaní. 

Poslanec Ondrej Danížek pripomenul, že na poslednom OZ riešili zmluvu na zápis ťarchy 

k elektrickej prípojke a SSE mali doložiť GP. Do dnešného dňa nedostali žiadny GP.  

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal starostu či oznámil SSE, že vzhľadom k tomu, že do 

dnešného dňa nedoložili GP obecné zastupiteľstvo zatiaľ neschváli uznesenie na zápis ťarchy. 

Poslanec Peter Búšovský prečítal dotaz od občana Mgr. Mareka Ďurajku ako pokladníka TJ 

Partizán Súľov : či p. poslanec P. Búšovský vie ponúknuť riešenie pri ktorom by sa uhradila 

dlžná suma za poskytnutý prenájom turistickej ubytovne. 
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Starosta odpovedal, že vymáhanie dlžnej sumy posunul právnikovi, ktorý v danej veci už 

jedná – zaslal pred žalobnú výzvu. 

Poslanec Peter Búšovský a Ondrej Danížek žiadali podklady z TKO na pripravovanú finančnú 

komisiu. Konkrétne doklady a termín konania FK oznámia mailom. 

Poslanec Peter Búšovský pripomenul doriešiť žiadosť o prenájom obecného pozemku. 

Predmetná žiadosť je zo 6 mesiaca 2020 a žiadateľka do dnešného dňa nedostala odpoveď. 

Poslanec Radovan Búšovský navrhol zatiaľ na žiadosť odpovedať tým, že obec zatiaľ 

neplánuje prenajímať obecné pozemky. Navrhol pracovné stretnutie poslancov na ktorom 

rozhodnú ako postupovať pri využívaní obecných pozemkov. Aby vedeli ako reagovať na 

ďalšie možné žiadosti. 

Kontrolórka obce Bc. Jozefína Šipková vysvetlila poslancom, že v prípade prvej žiadosti kde 

schválili zámer odpredať nehnuteľný majetok obce na ktorom je postavená súkromná chata 

/pred rokom 1973/ treba postupovať podľa osobitného zreteľa. 

Ale v druhom prípade ide o obecný pozemok cez ktorý vedie prístupová cesta žiadateľky k jej 

pozemku na ktorom má postavenú chatu /pred rokom 1973/ a ktorý užíva cca vo výmere 2000 

m2. V tomto prípade sa nejedná o osobitný zreteľ, lebo o pozemok môže prejaviť záujem aj 

niekto iný. 

Poslanec Radovan Búšovský povedal, že v momente ako obec vyhlási, že uvedený pozemok 

je na prenájom má hocikto možnosť si pozemok prenajať. 

Poslanci sa dohodli, že žiadosť o prenájom bude posunutá na najbližšie zastupiteľstvo. 

Poslanec Peter Búšovský žiadal starostu obce o zabezpečenie zverejňovania všetkých 

dokumentov na verejnej tabuli a webovom sídle obce. 

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

a dal hlasovať.  

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Búšovský, , Ondrej Danížek, 
arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý, 

 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 
Neprítomní: 0 Richard Kereš, 

Nehlasovali: 0 - 

 

 

13. Prijatie uznesení  
Zástupca starostu Ing. arch. Andrej Smatana prečítal návrh uznesení. 

 

Uznesenie č. 57/2020 

OZ schvaľuje zámer prenajať nehnuteľný majetok priestory v MOS Súľove, šatňa č.2. 

 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Búšovský, Ondrej Danížek, Ing. 
arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý, 

 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 Richard Kereš, 

Nehlasovali: 0 - 
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Uznesenie č. 58/2020 

OZ schvaľuje zámer predať nehnuteľný majetok, t.j. pozemok parcel.č. KNC 1174, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 156 m2. 

 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Búšovský, Ondrej Danížek, Ing. 
arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý, 

 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 Richard Kereš, 
Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 59/2020 

OZ schvaľuje využitie prostriedkov z nenávratnej finančnej pomoci vo výške 24976 eur 

na účel plynofikácie, centrálneho vykurovania a rekonštrukcie parkiet v KD Hradná 

a rekonštrukcie parkiet v MOS Súľov. 

 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Búšovský, Ondrej Danížek, Ing. 
arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý, 

 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 Richard Kereš, 
Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 60/2020 

OZ schvaľuje finančné prostriedky pre odborne spôsobilú osobu k zadaniu Územného plánu 

Obce Súľov-Hradná vo výške 4320 eur, ktoré budú použite z finančných prostriedkov 

prebytku rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Búšovský, Ondrej Danížek, Ing. 
arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý, 

 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 Richard Kereš, 
Nehlasovali: 0 - 
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Uznesenie č. 61/2020 

OZ schvaľuje zapojenie sa do žiadosti o NFP v rámci projektu Elektromobilita a parkovanie 

v obci Súľov-Hradná v sume 5.000 eur s 5% spoluúčasťou v sume 250 eur. 

Hlasovanie: 

 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Ľubomír Baláž, Peter Búšovský, Radovan Búšovský, Ondrej Danížek, Ing. 
arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý, 

 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 0 Richard Kereš, 
Nehlasovali: 0 - 

 

 

14. Záver 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Táto zápisnica bola vyhotovená na základe audiovizuálneho záznamu z kamery. 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Jaroslav Bušfy 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

Zapísal: Ing. arch. Andrej Smatana ...................................................... 

 

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

 

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


