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Zápisnica zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej,  

konaného dňa 15. 12. 2020 v MOS Súľov   

 

      Prítomní: /viď. prezenčná listina/ 

      Zapisovateľka: Kristína Mičienková 

      Overovatelia zápisnice: Radovan Búšovský, Ondrej Danížek   

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Kontrola uznesení č. 54 - 61/2020 

5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií  

6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 09. 2020, plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov 

– Hradná k 30. 09. 2020 – schválenie  

7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020, návrh na úpravu 

rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2020 – schválenie  

8. Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady - schválenie 

9. Návrh VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Súľov – Hradná – schválenie  

10. Návrh VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie 

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2021 – TJ 

Partizán Súľov – Hradná – schválenie 

12. Návrh rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 – 

2023, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 

2021 

13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná na I. polrok 

2021 – schválenie  

14. Zámer prenajať priestory v MOS Súľov šatňa č. 2 – schválenie, návrh Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov – schválenie 

15. Zverejnenie zámeru prenajať priestory v MOS Súľov, časť Bar - schválenie 

16. Žiadosť o opätovné predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov / zmrzlina 

17. Schválenie podania žiadosti na Environmentálny fond pod názvom „Zlepšenie 

komunálnej úrovne v obci Súľov – Hradná, oblasť rozvoj odpadového hospodárstva 

a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov, číslo C5 – schválenie  

18. Schválenie podania žiadosti na Environmentálny fond pod názvom „Obecná 

kompostáreň BRO do 100 t, oblasť rozvoj odpadového hospodárstva a obehového 

hospodárstva z pohľadu odpadov, činnosť „Predchádzanie vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov“, číslo C1 – schválenie  
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19. Rôzne 

20. Diskusia 

21. Prijatie uznesení 

22. Záver  

                                     
1.  Otvorenie  

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

a kontrolórku obce. 

Starosta prečítal návrh programu zasadnutia. Keďže poslanci nemali ďalšie návrhy na 

doplnenie  programu zasadnutia, starosta dal hlasovať.  

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Starosta overil prítomnosť poslancov, zo siedmich poslancov prítomných päť, skonštatoval, že 

účasť poslancov je nadpolovičná, zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Starosta obce Súľov – Hradná Ing. Jaroslav Bušfy určil za zapisovateľku slečnu Kristínu 

Mičienková,  za overovateľov určil poslancov Radovana Bušovského a Ondreja Danížka.   

 

3. Schválenie programu zasadnutia  

Schválenie programu previedli poslanci v bode č. l.  

 

4. Kontrola uznesení č. 54-61/2020 

Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy previedol kontrolu nasledovných uznesení:  

 

Uznesenie č. 54/2020/prebieha 

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 

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/prebieha 

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

 

Uznesenie č. 57/2020/splnené 

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

 

Uznesenie č. 58/2020/prebieha 

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

plochy a nádvoria o výmere 156 m2. 

 

Uznesenie č. 59/2020/prebieha 

OZ schvaľuje využitie prostriedkov z nenávratnej finančnej pomoci vo výške 24 976 eur 

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

a rekonštrukcie parkiet v MOS Súľov. 

 

Uznesenie č. 60/2020/prebieha 

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. 

 

Uznesenie č. 61/2020/splnené 

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. 

 

5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií 

 

SPRÁVA STAROSTU OBCE. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy predniesol správu o svojej činnosti: 

- informoval poslancov OZ, že tento rok sa mali vykonávať výkopové práce na rozšírenie 

vodovodu v časti Makovište, uviedol, že uvedené práce sa budú vykonávať budúci rok   

- informoval poslancov OZ, že odovzdal všetky potrebné doklady na SIEA v spojitosti 

s projektom Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov-Hradná, uviedol, že boli 

odovzdané monitorovacie správy a záverečné správy, taktiež, že žiadosť o platbu č. 1 bola 

vykonaná (Žop č. 310041K0635001), ďalej sa vyjadril, že záverečná platba ešte neprebehla 

- informoval poslancov OZ, že sa zúčastnil sedenia komisie ŽP k riešeniu envirofondu a novej 

vyhlášky k odpadom 

-  informoval poslancov OZ, že sa zúčastnil na zasadnutí rady partnerstva Žilinského kraja 

- informoval poslancov OZ, že sa zúčastnil stretnutia so zástupcami spoločnosti T+T, 

dôvodom stretnutia bolo vypovedanie zmluvy na vývoz TKO. Upozornil na to, že skládka 

smetiska, ktorá sa nachádzala v Mikšovej sa uzatvára a že odpad sa bude voziť do obce Dolný 

Hričov.  

- informoval poslancov OZ, že podpísal zmluvu so spoločnosťou UNIVENTA na 

plynofikáciu KD Hradná 

- informoval poslancov OZ, že aktuálne prebieha oprava, brúsenie a lakovanie parkiet v MOS 

v Súľove a aj v KD Hradná 

- informoval poslancov OZ, že pán Pradeniak, začal vykonávať práce na osvetlení v lokalite 

Lány a taktiež doplnil osvetlenie v Súľove pri súpisnom čísle 170 
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- informoval poslancov OZ, že v piatok 11. decembra prebehlo testovanie žiakov druhého 

stupňa základnej školy a rodinných zástupcov žiakov, z dôvodu prezenčnej výučby 

- informoval poslancov OZ, že prebiehajú stavebné práce k výstavbe kompostoviska  

v lokalite Súľove Lešovník 

- informoval poslancov, že bol odovzdaný projekt na Ministerstve hospodárstva SR – 

Elektromobilita a parkovanie v obci Súľov-Hradná.  

 

STAVEBNÁ KOMISIA. 

Predseda komisie poslanec Radovan Bušovský uviedol, že od posledného zastupiteľstva 

stavebné komisia nezasadala.  

 

FINANČNÁ KOMISIA. 

Predseda komisie poslanec Peter Bušovský predniesol správu/ príloha č. 1 

 

KULTÚRNO-ŠPORTOVÁ KOMISIA. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy povedal, že na najbližšom zasadnutí OZ bude potrebné určiť 

predsedu kultúrno-športovej komisie.  

 

6. Plnenie rozpočtu obce Súľov-Hradná k 30.09.2020, plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov-

Hradná k 30.09.2020- schválenie.  

Vzhľadom na to, že finančná komisia odporučila schváliť plnenie rozpočtu obce k 30.09.2020 

a k plneniu rozpočtu ZŠ s MŠ  poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať za 

schválenie plnenia rozpočtu.  

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov-Hradná na rok 2020, návrh na úpravu 

rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2020 – schválenie.  

Základná škola s MŠ Súľov-Hradná predložila žiadosť o úpravu rozpočtu – v časti originálne 

kompetencie z dôvodu čerpania vl. príjmov za rok 2020/ príloha č. 2 

Riaditeľ školy RNDr. Ján Mekiňa spoločne s účtovníčkou základnej školy informoval 

poslancov o tom, čo by chceli jednotlivé strediská zakúpiť za uvedené finančné prostriedky.  

Vzhľadom na to, že účtovníčka školy nesprávne rozpočtovala položky v rozpočte ZŠ s MŠ 

Súľov-Hradná na rok 2020 a to konkr. - ekon. kl. 633006 -  Všeobecný materiál MŠ-SÚ VP, 

ekon. kl. 633006 -  Všeobecný materiál MŠ-JA VP, ekon. kl. 633006 -  Všeobecný materiál 

ŠKD VP, úprava rozpočtu bude vykonaná na základe žiadosti o úpravu, ktorá sa nachádza 

v prílohe č. 2. 

Ďalej základná škola požiadala o úpravu rozpočtu v časti originálne kompetencie – účel 

Materiálne zabezpečenie opatrení proti pandémii COVID 19. 

Starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu. 

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Poslanec Peter Búšovský informoval ostatných poslancov o tom, že vlastné príjmy, ktoré 

škola dostane v roku 2021 sú už zapracované v rozpočte ZŠ s MŠ pre rok 2021. 
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Ďalej poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie rozpočtové opatrenie starostu obce 

/viď príloha č. 3 

a taktiež schvaľujú úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 v časti výdavky/viď 

príloha č.4.  

Ako zdroj krytia schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce Súľov-Hradná. 

Starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu. 

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Poslanec Peter Búšovský sa opýtal, prečo na položke popolnice TKO je v upravenom 

rozpočte vyššia suma, pracovníčka obce mu odpovedala, že obec ešte dokupovala niekoľko 

110l popolníc z tohto dôvodu, že občania mali 240l popolnice a bolo potrebné ich vymeniť za 

menšie.  Ďalej uviedla, že niektorým občanom sa vymenili popolnice z dôvodu poškodenia.  

Pracovníčka taktiež uviedla, že pokiaľ sa niekomu vymení popolnica, štítok na popolnici 

zostáva. Ďalej uviedla, že každému občanovi, ktorý požiada o výmenu popolnice dá preberací 

protokol, ktorý jej občan pri prevzatí podpíše. 

 

8. Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady – schválenie. 

Poslanec Peter Búšovský pripomienkoval návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to v §4 odporučil 

zapracovať hodnotu pozemkov v €/m2, na základe ktorej si dokáže daňovník vypočítať základ 

dane. Uvedenú skutočnosť odporučil zapracovať do VZN č. 3/2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy dal hlasovať o schválení predloženej pripomienky  

Hlasovanie: Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 1 

 

 

9. Návrh VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Súľov – Hradná – schválenie  

Pracovníčka obce informovala poslancov, že mnohí občania obce pripomienkovali VZN, 

ktoré určuje počet osôb v domácnosti na objem popolnice, kde je uvedené, že občania 

s počtom osôb v domácnosti od 1-6 majú nárok na 110l popolnicu a občania nad 7 osôb 

v domácnosti majú nárok na 240l popolnicu.  

Dôvodom pripomienky by bola zmena v počte osôb v domácnosti pri 110 l popolnici 

s počtom ľudí v domácnosti od 1-5 a pri 240l popolnici nad 6 osôb v domácnosti. 

Starosta dal hlasovať za uvedenú pripomienku, ktorá by bola následne zapracovaná do VZN 

č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Súľov – Hradná. 

Hlasovanie: Za: 0, Proti: 5, Zdržal sa: 0 
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10. Návrh VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – 

schválenie. 

Poslanec Peter Búšovský uviedol, že navrhnutý bod programu budú riešiť v ďalšom bode 

programu t. j. v bode č. 12 -  Návrh rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2021 a viacročný 

rozpočet na roky 2022 – 2023. 

 

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2021 – TJ 

Partizán Súľov – Hradná – schválenie. 

Poslanec Peter Búšovský uviedol, že volal s predsedom TJ Partizán Súľov-Hradná a po 

spoločnej diskusií sa dohodli, že tento bod programu bude presunutý do ďalšieho zasadania 

OZ. Poznamenal, že by bolo vhodné stretnúť sa so zástupcami TJ Partizán Súľov-Hradná 

z dôvodu obsiahlosti tejto žiadosti o poskytnutí dotácie.  

Poslanec Ondrej Danížek, uviedol, že súhlasí s presunutím bodu programu na najbližšie 

zasadnutie OZ, pretože budú potrebné podklady o tom ako hospodárila Turistická ubytovňa 

TJ počas roka.  

 

12. Návrh rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 

2022 – 2023, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Súľov – Hradná 

na rok 2021 

Kontrolórka obce prečítala Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Súľov-Hradná na 

rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023/ príloha č. 4/, v ktorom odporučila OZ schváliť 

návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh rozpočtu na roky 2022-2023 zobrať na vedomie.  

Poslanec Peter Búšovský v spolupráci s finančnou komisiou  pripomienkoval návrh rozpočtu 

obce Súľov-Hradná na rok 2021 takto: 

Príjmová časť rozpočtu: 

- ekon. kl. 111003 výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, navrhnutých 

439 730,00 eur ponížiť na 430 000,00 eur 

- ekon. kl. 212003 príjmy z prenajatých objektov – Turistická ubytovňa, navrhnutých 

10 000 eur ponížiť na 5 000,00 eur 

- ekon. kl. 312012 dotácia ZŠ predškolská výchova MŠ, navrhnutých 2 937,00 eur 

ponížiť na 2 800,00 eur 

- ekon. kl.  322001 dotácia MPRV SR IS podporujúci rozvoj cestov. ruchu, navrhnutých 

18 486,00 eur – uvedenú položku v rozpočte navrhujú poslanci odstrániť z rozpočtu 

obce, následne zapojiť tieto finančné prostriedky do rozpočtu až vtedy keď obec 

reálne tieto finančné prostriedky získa.  

Poslanec Peter Búšovský sa opýtal na položku v rozpočte - ekon. kl.  133013 daň za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde je  navrhnutých 38 362, 00 eur. 

Opýtal sa z čoho pozostáva uvedená suma. Pracovníčka obce uviedla, že na základe jej 

prepočtu by sa suma v rozpočte mala ponížiť na 34 478,90 eur – v poplatku je 

zahrnutý poplatok za komunálny odpad obyvateľov obce, právnických osôb a aj 

poplatok za odpad občanovi, ktorý nemá v obci trvalý pobyt a má tu nehnuteľnosť.  

Poslanec Peter Búšovský sa opýtal pracovníčky obce Soni Smatanovej, že keď v čase 

pandémie mali podnikatelia zatvorené prevádzky a odhlásený odpad, či VZN 
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o komunálnom odpade upravuje túto možnosť, že si môže právnická osoba odhlásiť 

alebo prihlásiť vývoz komunálneho odpadu. Pracovníčka obce Soňa Smatanová 

odpovedala, že uvedenú možnosť VZN neupravuje a že daná situácia, ktorá vtedy 

nastala bola neočakávaná. 

 Ďalej sa poslanec Peter Búšovský opýtal pracovníčky obecného úradu p. Soni 

Smatanovej, či má obec zmluvu s podnikateľmi (právnickými osobami) o vývoze 

komunálneho odpadu. Uviedla, že právnickým osobám poslala oznámenia, na základe, 

ktorého sa menila legislatíva, kde sa mení, že podnikateľom za komunálny odpad 

fakturuje Obec Súľov-Hradná a nie spoločnosť T+T. Následne poznamenala, že 

uvedené zmluvy, treba dať vypracovať právnikovi, ktorému by obec poslala návrh 

zmluvy. 

Poslanec Radovan Bušovský pripomienkoval, že ak obec bude uzatvárať zmluvy 

s podnikateľmi o vývoze komunálneho odpadu, treba túto skutočnosť zapracovať 

v januári do VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi. 

Poslanec Peter Búšovský sa ďalej opýtal, či vie teraz obec určiť, skutočnosť, ktorá sa 

týka nastavenia poplatku za komunálny odpad, či je uvedená suma optimálna, 

prípadne nízka alebo vysoká. Pracovníčka obce uviedla, že danú skutočnosť zistíme až 

vtedy keď nám prídu všetky potvrdenia o tom, koľko obec vytriedila odpadu. Ďalej 

podotkla, že tieto potvrdenia dostane obec až koncom februára.  

Následne poslanci OZ po spoločnej diskusii poznamenali, že až keď obec dostane 

všetky potvrdenia o triedení odpadu, dokáže vypočítať poplatok za komunálny odpad 

na občana. Poznamenali, že by sa v takom prípade mohol zmeniť od 01. marca 

poplatok za komunálny odpad a tým by sa následne upravila aj položka v rozpočte. 

Poslanec Ondrej Danížek sa opýtal, že prečo obecnej bytovke s. č. 380, ktorá má 

1100l kontajner je vyvážaný odpad každý týždeň, keď podľa VZN by to malo byť 

vyvážané každý druhý týždeň. Pracovníčka odpovedala, že o uvedenej skutočnosti 

nevedela.  

Ďalej poznamenal, že rovnaká skutočnosť, ktorá nastala pri bytovke s. č. 380 sa 

realizuje aj pri bytovke s.č. 509, ktorá má dva 1100l kontajnery. Ďalej poznamenal, že 

buď sa táto skutočnosť zapracuje do VZN a odpad sa bude bytovkám vyvážať každý 

týždeň a následne sa im zmení poplatok alebo sa bude obecným bytovkám vyvážať 

odpad každý druhý týždeň tak ako aj ostatným občanom v obci.  

Ďalej pripomienkoval, že kontajner na komunálny odpad, ktorý sa nachádza v Skálí by 

mal byť presunutý na iné miesto, pretože doň vhadzujú odpad aj iní občania, nielen 

chatári. Navrhol, že tento kontajner by mal byť umiestnený za obecným úradom pod 

kamerovým systémom.  

Uvedená položka v rozpočte - ekon. kl.  133013 daň za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, kde je navrhnutých 38 362, 00 eur, nakoniec zostala nepozmenená. 

 

Výdavková časť rozpočtu:  

STREDISKO 01 Obecný úrad 

- stredisko 01 Obecný úrad, ekon. kl. 614000 odmeny, navrhnutých 1 400,00 eur 

ponížiť na 0,00 eur 

Poslanci OZ navrhli v uvedenej rozpočtovej položke sumu 500,00€ . 



8 

 

- stredisko 01 Obecný úrad, ekon. kl. 633006 všeobecný materiál OcÚ, navrhnutých 2 

000,00 eur ponížiť na 1 000,00 eur 

Poslanci OZ navrhli v uvedenej rozpočtovej položke sumu 2 000,00€ . 

- stredisko 01 Obecný úrad, ekon. kl. 634001 palivo, mazivá, oleje OcÚ, navrhnutých 2 

000,00 eur ponížiť na 1 500,00 eur 

- stredisko 01 Obecný úrad, ekon. kl. 634002 servis, údržba dopravných prostriedkov 

OcÚ, navrhnutých 1 000,00 eur ponížiť na 700,00 eur 

- stredisko 01 Obecný úrad, ekon. kl. 635004 oprava a údržba prevádzkových strojov 

a prístrojov  OcÚ, navrhnutých 1000,00 eur ponížiť na 500,00 eur 

STREDISKO 02 Poslanci OZ a komisie 

- stredisko 02 Poslanci OZ a komisie, ekon. kl. 637026 odmeny a príspevky poslanci, 

navrhnutých 3 000,00 eur ponížiť na 2 000,00 eur 

STREDISKO 04/01 Dobrovoľná požiarna ochrana Súľov 

- stredisko 04/01 Dobrovoľná požiarna ochrana Súľov, ekon. kl. 634001 palivo, mazivá, 

oleje DHZ Súľov navrhnutých 400,00 eur ponížiť na 250,00 eur 

STREDISKO 04/02 Dobrovoľná požiarna ochrana Hradná 

- stredisko 04/02 Dobrovoľná požiarna ochrana Hradná, ekon. kl. 634001 palivo, 

mazivá, oleje DHZ Hradná, navrhnutých 350,00 eur ponížiť na 250,00 eur 

STREDISKO 06 Vodné hospodárstvo 

- stredisko 06 Vodné hospodárstvo, ekon. kl. 614000 odmeny VH , navrhnutých 800,00 

eur ponížiť na 0,00 eur 

Poslanci OZ navrhli v uvedenej rozpočtovej položke sumu  400,00€ . 

STREDISKO 10 Verejná zeleň 

- stredisko 10 Verejná zeleň, ekon. kl. 633004 obstaranie prevádz. stroje, zariadenia VZ, 

navrhnutých 2 000,00 eur ponížiť na 1000,00 eur 

Starosta sa vyjadril, že by za tieto financie kúpil dve kosačky, do Súľova a aj do Hradnej.  

- stredisko 10 Verejná zeleň, ekon. kl. 634001 palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny 

VZ,  navrhnutých 1 000,00 eur ponížiť na 700,00 eur 

STREDISKO 13 Futbalový klub TJ Partizán Súľov – Hradná 

- stredisko 13 Futbalový klub TJ Partizán Súľov – Hradná, ekon. kl. 634001 palivo, 

mazivá, oleje TJ Partizán Súľov,  navrhnutých 300,00 eur ponížiť na 100,00 eur 

- stredisko 13 Futbalový klub TJ Partizán Súľov – Hradná, ekon. kl. 637027 odmeny 

zamestn. mimoprac. pomeru TJ Partizán Súľov,  navrhnutých 0,00 eur povýšiť na 

300,00 eur 

- stredisko 13 Futbalový klub TJ Partizán Súľov – Hradná, ekon. kl. 642001 poskyt. 

dotácie z rozpočtu obce TJ Partizán Súľov,  navrhnutých 3 500,00 eur ponížiť na 

2000,00 eur 

Poslanci OZ navrhli v uvedenej rozpočtovej položke sumu  0,00€, dotácia bude poskytnutá  

až v januári po konzultácií s predstaviteľmi TJ Partizán Súľov-Hradná.  

STREDISKO 15 Miestne osvetové stredisko 

- stredisko 15 Miestne osvetové stredisko, ekon. kl. 632001 energie MOS,  navrhnutých 

13 710,00 eur ponížiť na 8 000,00 eur 

- stredisko 15 Miestne osvetové stredisko, ekon. kl. 633006 všeobecný materiál MOS,  

navrhnutých 2 000,00 eur ponížiť na 1 000,00 eur 
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Poslanci OZ navrhli v uvedenej rozpočtovej položke sumu  2 000,00€ 

- stredisko 15 Miestne osvetové stredisko, ekon. kl. 635006 údržba budov, objektov, ich 

častí MOS,  navrhnutých 2 000,00 eur ponížiť na 1 000,00 eur 

- stredisko 15 Miestne osvetové stredisko, ekon. kl. 637027 odmeny zamestnancov 

mimoprac. pomeru MOS, navrhnutých 600,00 eur ponížiť na 300,00 eur 

STREDISKO 16 Činnosť v kultúre  

- stredisko 16 Činnosť v kultúre, ekon. kl. 633006 všeobecný materiál ČVK, 

navrhnutých 1 500,00 eur ponížiť na 1 000,00 eur 

STREDISKO 18 Jednota dôchodcov a Súľovčanka 

- stredisko 18 Jednota dôchodcov a Súľovčanka, ekon. kl. 633006 všeobecný materiál 

Súľovčanka, navrhnutých 450,00 eur ponížiť na 250,00 eur 

- stredisko 18 Jednota dôchodcov a Súľovčanka, ekon. kl. 633006 všeobecný materiál 

Jednota dôchodcov, navrhnutých 350,00 eur ponížiť na 200,00 eur 

- stredisko 18 Jednota dôchodcov a Súľovčanka, ekon. kl. 633016 občerstvenie 

Súľovčanka, navrhnutých 0,00 eur povýšiť na 50,00 eur 

STREDISKO 25 Tuhý komunálny odpad 

- stredisko 25 Tuhý komunálny odpad, ekon. kl. 633004 smetné nádoby TKO, 

navrhnutých 1000,00 eur ponížiť na 500,00 eur 

STREDISKO 27 Miestny rozhlas 

- stredisko 27 Miestny rozhlas, ekon. kl. 635006 údržba budov, objektov a ich častí MR, 

navrhnutých 1000,00 eur ponížiť na 600,00 eur 

STREDISKO 37 Budova TJ Partizán Súľov – Hradná + areál 

- stredisko 37 Budova TJ Partizán Súľov – Hradná + areál, ekon. kl. 632001 energie 

Budova TJ Partizán Súľov, navrhnutých 3 500,00 eur ponížiť na  3 000,00 eur 

- stredisko 37 Budova TJ Partizán Súľov – Hradná + areál, ekon. kl. 633006 všeobecný 

materiál Budova TJ Partizán Súľov, navrhnutých  500,00 eur povýšiť na  1 000,00 eur 

- stredisko 37 Budova TJ Partizán Súľov – Hradná + areál, ekon. kl. 637027 odmeny 

zamestnancom mimoprac. pomeru Budova TJ Partizán Súľov, navrhnutých  3 000,00 

eur ponížiť na  1 500,00 eur 

Poslanec Peter Búšovský v spolupráci s finančnou komisiou chce zapojiť do rozpočtu položku 

- Podpora CVČ deti 5-15 rokov, navrhnutých 0,00 eur navýšiť na  8 887,00eur.  

Za uvedené finančné prostriedky by sa v obci mohli zriadiť voľnočasové krúžky pre deti od 5-

15 rokov.  

Poslanec Radovan Bušovský sa opýtal Petra Búšovského, že v ktorej príjmovej rozpočtovej 

položke sú zahrnuté tieto finančné prostriedky. Poslanec Peter Búšovský odpovedal, že 

finančné prostriedky sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v podielových daniach.  

STREDISKO 24 INFO 

- stredisko 247 INFO, ekon. kl. 711003 Web portál IS rozvoj cestov. ruchu / INFO, 

navrhnutých 9 386,00 eur ponížiť na  0,00 eur 

Poslanec Peter Búšovský sa vyjadril, že rozpočtovú položku ponížia na 0,00 eur aby uvedená 

položka zbytočne neskresľovala rozpočet. Podotkol, že uvedené finančné prostriedky 

zapojíme do rozpočtu až vtedy, keď ich obec dostane.  
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Poslanec Peter Búšovský v spolupráci s finančnou komisiou  pripomienkoval návrh rozpočtu 

ZŠ s MŠ Súľov-Hradná na rok 2021 takto: 

Výdavková časť rozpočtu:  

- stredisko ŠKD, ekon. kl. 614 odmeny, navrhnutých 800,00 eur ponížiť na  0,00 eur 

- stredisko MŠ-SÚ, ekon. kl. 614 odmeny, navrhnutých 1 200,00 eur ponížiť na  0,00 

eur 

- stredisko MŠ-JA, ekon. kl. 614 odmeny, navrhnutých 2 500,00 eur ponížiť na  0,00 

eur 

- stredisko ŠJ-SÚ, ekon. kl. 614 odmeny, navrhnutých 1 400,00 eur ponížiť na  0,00 eur 

- stredisko ŠJ-JA, ekon. kl. 614 odmeny, navrhnutých 1 000,00 eur ponížiť na  0,00 eur 

- stredisko MŠ-SÚ, ekon. kl. 633006 všeobecný materiál, navrhnutých  300,00 eur 

povýšiť na  1 173,41 eur 

Poslanec Peter Búšovský vysvetlil prítomným, že navrhnutý rozpočet ZŠ a MŠ Súľov-Hradná 

je prvý krát vyrovnaný, do rozpočtu v časti príjmy sú zapojené aj vlastné príjmy z poplatkov. 

Upozornil na skutočnosť, že rozpočet môže obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti 

kedykoľvek upravovať a taktiež počas roka v prípade zabezpečenia vyšších príjmov vyčleniť 

financie aj na odmeny zamestnancov MŠ,ŠJ a ŠKD. 

Poslanec Peter Búšovský sa opýtal starostu obce, že kedy budeme mať vyjadrenie od obce 

Jablonové o tom, že nám obec Jablonové poskytne finančný príspevok na naše školské 

zariadenia. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy odpovedal, že vyjadrenie dostanú poslanci OZ v januári.  

Poslanec Ondrej Danížek podotkol, že by bolo vhodné ďalšie stretnutie v budúcom roku 

k odpadom. 

Poslanec Peter Búšovský požiadal starostu obce Ing. Jaroslava Bušfyho, aby do konca januára 

2021 vyriešil financovanie školských zariadení obcou Jablonové a taktiež odpady v našej 

obci. Zároveň požiadal starostu obce o slovnú záruku na vyriešenie spolufinancovania 

prevádzky MŠ  a ŠJ Jablonové a doriešenie návrhu zmluvy medzi oboma obcami do konca 

januára 2021. Starosta na požiadavku poslanca neodpovedal. Poslanec Peter Búšovský sa 

vyjadril, že nemôže podporiť rozpočet vzhľadom na neposkytnutie slovnej záruky starostom 

obce. Keďže obec neprijala žiadne ďalšie pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2020, 

starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy dal hlasovať za schválenie rozpočtu obce Súľov-Hradná. 

Hlasovanie: Za: 4, Proti: 1, Zdržal sa: 0 

 

Návrh VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie. 

 

Starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy prečítal VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – 

Hradná, kde poslanci OZ navrhli zapracovať zmenu, a to v čl.6 bod č.2 „...kontroly sú osoby 

v zmysle platnej legislatívy“ a v prílohe č.1 budú prepočítane dotácie pre rok 2021 na 

jednotlivé strediská podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. 

Keďže obec neprijala žiadne ďalšie pripomienky k navrhnutému VZN č. 5/2020 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 
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na území obce Súľov – Hradná, starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy dal hlasovať za schválenie 

tohto VZN.  

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná na I. 

polrok 2021 – schválenie  

Kontrolórka obce pani BC. Jozefína Šípková prečítala návrh Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. Keďže poslanci nemali pripomienky k predloženému 

návrhu starosta dal hlasovať za jeho schválenie.  

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

14. Zámer prenajať priestory v MOS Súľov šatňa č. 2 – schválenie, návrh Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov – schválenie 

Starosta na začiatku uviedol, že na minulom zastupiteľstve schválili poslanci OZ zámer 

prenajať priestory v MOS Súľov šatňa č. 2. Ďalej požiadal poslancov OZ aby navrhli výšku 

nájomného za nebytové priestory. Poslanci OZ navrhli sumu nájmu, a to  4,00 eurá /m2. 

Poslanci OZ poverili starostu obce Ing. Jaroslava Bušfyho vypracovaním a podpísaním 

nájomnej zmluvy s dobou nájmu do 31.12.2021. Poslanci OZ uviedli, že do zmluvy treba 

zahrnúť aj polovicu výmery chodby, ktorá sa nachádza pred miestnosťou šatne č. 2. 

Kedže poslanci nemali žiadne pripomienky k výške nájmu za nebytové priestory a taktiež ani 

k zámeru starosta obce Ing. Jaroslav Bušfy dal hlasovať. 

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

15. Zverejnenie zámeru prenajať priestory v MOS Súľov, časť Bar – schválenie 

Starosta na začiatku uviedol, že obec prijala dňa 04.12.2020 žiadosť o prenájom nebytových 

priestorov v MOS Súľov, časť Bar za účelom otvorenia prevádzky masážnej a manuálnej 

terapie od slečny bc. Simony Bohušovej. Ďalej starosta podotkol, že v prípade, že by sa 

tento priestor mal prenajať, potreboval by tento priestor mnoho stavebných úprav, ktoré by 

slečna bc. Simona Bohušová potrebovala k otvoreniu prevádzky.  

Ďalej starosta Ing. Jaroslav Bušfy uviedol, že v prípade, že by sa schválil zámer prenajatia 

tohto priestoru v MOS Súľov, časť Bar – je potrebné zrušiť zmluvu o výpožičke uvedeného 

priestoru s občianskym združením Pod Skalami.  

Členka občianskeho združenia Pod Skalami pani Lenka Kerešová uviedla, že ostatní 

členovia občianskeho združenia majú k uvedenej žiadosti málo informácií, taktiež 

poznamenali, že je potrebné danú vec prediskutovať. 

Poslanci OZ sa po spoločnej diskusii dohodli, že uvedený bod programu presunú na 

najbližšie zasadnutie OZ a vyhotovia záver až po odkonzultovaní danej veci s členmi 

občianskeho združenia Pod Skalami.  

 

 

 

 



12 

 

16. Žiadosť o opätovné predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov / zmrzlina 

Starosta informoval poslancov, že pani Emília Stupavská má s obcou uzatvorenú zmluvu 

o nájme nebytových priestorov v MOS Súľov na prevádzku zmrzliny do 31.12.2020. 

Uviedol, že požiadala o predĺženie nájmu uvedených priestorov na ďalší rok.  

Poslanci OZ mali pripomienku k chladiacemu stojanu Coca-coly, ktorý sa nachádza pred 

priestormi obecného úradu, požiadali starostu aby sa dohodol s pani Stupavskou a tento 

stojan prelepila/odstránila?  

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky k predĺženiu Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov/ zmrzlina starosta dal hlasovať. 

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

 

 

 

17. Schválenie podania žiadosti na Environmentálny fond pod názvom „Zlepšenie 

komunálnej úrovne v obci Súľov – Hradná, oblasť rozvoj odpadového hospodárstva 

a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov, číslo C1 – schválenie  

Starosta informoval poslancov, že bude poslaná žiadosť na Environmentálny fond pod 

názvom „Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Súľov – Hradná, oblasť rozvoj odpadového 

hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov, číslo C1. Žiadosť bude poslaná 

za účelom získania financií na zakúpenie traktora s vlečkou<+. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky k podaniu uvedenej žiadosti, starosta dal hlasovať za 

jeho schválenie.  

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 

 

 

18. Schválenie podania žiadosti na Environmentálny fond pod názvom „Obecná 

kompostáreň BRO do 100 t, oblasť rozvoj odpadového hospodárstva a obehového 

hospodárstva z pohľadu odpadov, činnosť „Predchádzanie vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov“, číslo C5 – schválenie  

Starosta informoval poslancov, že bude poslaná žiadosť na Environmentálny fond pod 

názvom „Obecná kompostáreň BRO do 100 t, oblasť rozvoj odpadového hospodárstva 

a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov, činnosť „Predchádzanie vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov“, číslo C5 na získanie financií k dobudovaniu Kompostárne v časti 

Lešovník. 

Poslanec Peter Búšovský uviedol, že ešte pred otvorením kompostárne BRO bude potrebné 

určiť si rôzne pravidlá pre občanov, ktorí budú kompostáreň využívať. Ďalej uviedol, že 

možno bude potrebná ďalšia pracovná sila.  

Poslanec Peter Búšovský sa opýtal, že prečo starosta obce podpísal zmluvu v hodnote 

114 000€  na ktorú nemal financie.  
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Riaditeľ školy uviedol, že pokiaľ obec robí verejná obstarávanie na celú zákazku vybudovania 

kompostárne, nemôže rozdeliť zákazku a zmluva musí byť uzatvorená na celú zákazku, ale 

nemusí nastať úplné finančné plnenie.  

Poslanec Peter Búšovský ďalej uviedol, že sa mu nepáči postup starostu obce. Starosta mal 

obstarávať dodanie iba časti kompostárne v sume 50 000 eur, ktoré mal zabezpečené 

z projektu financovaného z Eurofondov v hodnote 50 000€, nie však obstarávať  kompostáreň 

v hodnote 114 000€, na ktorú nemal zabezpečené finančné krytie. Ďalej pripomienkoval, že sa 

od 01.11. menil zákon o verejnom obstarávaní a opýtal sa starostu, či má starosta stanovisko 

z Úradu verejného obstarávania (ÚVO) k vykonanému verejnému obstarávaniu. Riaditeľ 

školy RNDr. Ján Mekiňa odpovedal, že sa na uvedenú pripomienku pozrie.  

Ďalej poslanec Peter Búšovský uviedol, že spoločne s poslancami majú veľmi málo 

informácií ohľadne tohto projektu. Uviedol, že je nesprávne, aby obec podpísala takýto veľký 

projekt a nemá zabezpečené finančné krytie, podotkol, že nechce obec vystaviť riziku.  

Poslanec Radovan Bušovský uviedol, že by bolo vhodné schváliť uvedený bod programu a 

potom dotačne zorganizovať stretnutie so starostom, na ktorom by si spoločne odkonzultovali 

plán projektu. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky k podaniu uvedenej žiadosti, starosta dal hlasovať za 

jeho schválenie.  

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

19. Rôzne 

Poslanec Peter Búšovský sa opýtal starostu otázku, kto robí v projekte kompostáreň stavebný 

dozor. Podotkol, že by bolo vhodné určiť nejakú osobu, ktorá sa v danej sfére pohybuje, danej 

problematike rozumie a má odborné vzdelanie, aby sa nezopakovali problémy s prepadajúcou 

časťou parkoviska pri cintoríne v Súľove. Starosta sa vyjadril, že by mohol stavebný dozor 

vykonávať on, neskôr v diskusií uviedol, že tým niekoho poverí. Ďalej sa Ondrej Danížek 

zapojil do diskusie a požiadal starostu aby robil k projektu fotodokumentáciu, v prípade, že by 

bolo potrebné určité stavebné práce reklamovať.  

 

RNDr. Ján Mekiňa uviedol, že sa škola mala možnosť zapojiť do výzvy Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podávanie žiadostí o rozvojový projekt 

„Čítame radi“. Ďalej uviedol, že sa škola do výzvy nezapojila z dôvodu implementácie projektu 

"Modernizácia priestorov Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školou, Súľov–

Hradná 64 pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov" (Integrovaný regionálny operačný 

program), v rámci ktorej sa plánuje vybudovanie novej knižnice vrátane jej dostatočného 

knižného fondu. 

Ďalej riaditeľ školy RNDr. Ján Mekiňa požiadal poslancov OZ o presun vlastných príjmov 

z roku 2019, formou kapitálového transferu a transferu na bežné výdavky v sume 18 877,16 eur. 

Predložil poslancom OZ rozpočet v ktorom uviedol, že chce tieto finančné prostriedky použiť na 

vybavenie školskej jedálne v Súľove. / príloha č. 5 

Starosta obce dal hlasovať za presun financií „Vlastné príjmy z roku 2019“ formou kapitálového 

transferu a transferu na bežné výdavky zo dňa 18.11.2020 v sume 18 877,16 eur. 

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Poslanec Peter Búšovský sa opýtal na dotáciu z UPSVaR, ktorá bola poskytnutá základnej škole 

na udržateľnosť zamestnanosti materských škôl. Kontrolórka obce a účtovníčka školy mu 
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odpovedala, že tieto finančné prostriedky, ktorými žiadateľom bola základná škola sú účelové 

a sú poskytnuté na úhradu časti mzdových nákladov. Tieto finančné prostriedky berú poslanci 

OZ na vedomie. 

Ďalej sa poslanec opýtal, či tieto finančné prostriedky nemajú slúžiť ako refundácia finančných 

prostriedkov, ktoré poskytuje obec škole. Na to riaditeľ školy reagoval, že v žiadosti nebolo 

uvedené, že tieto finančné prostriedky sú poskytované ako refundácia.  

Ďalej sa poslanec Peter Búšovský vyjadril, že dotácia, ktorá bola poskytnutá z UPSVaR 

v hodnote 21 tisíc, je to dosť vysoká suma, ktorá sa má rozpustiť na odmeny. Uviedol, že táto 

dotácia mohla byť poskytnutá aj na iný účel ako len na odmeny zamestnancov. Informoval 

prítomných o rôznych možnostiach využitia dotácie, napríklad na zakúpenie profesionálnej 

chladničky a mrazničky pre školskú jedáleň v Súľove o ktorej p.riaditeľ Mekiňa hovoril ako 

o nutnosti zakúpenia. Taktiež financie by sa dali využiť na zlepšenie stavu budovy materskej 

školy v Súľove. Informoval p.riaditeľa o preverení využiteľnosti dotácie a spôsobe použitia. 

 

Poslanec Peter Búšovský ešte v rôznom pripomenul prítomným, že je potrebné  uhradiť faktúru 

za stavebné práce obecného úradu od spoločnosti BAU Cargo v sume 16 624,22 eur, táto 

faktúra bude uhradená zo schváleného úveru vo VÚB.  

Starosta dal hlasovať za úhradu faktúry z poskytnutého úveru VÚB. 

 Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

20. Diskusia 

Neboli žiadne príspevky do diskusie.  

 

 

 

21. Prijatie uznesení 

Poslanci OZ prijali dňa 15.12.2020 nasledovné uznesenia:  

 

Uznesenie č. 62/2020  

OZ schvaľuje plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 09. 2020.  

  
Hlasovanie:  

  Počet  Mená poslancov  

Za:  5  Radovan Búšovský, Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Richard Kereš,  
Rudolf Tvrdý  

Proti:  0  -  

Zdržal sa:  0  -  

Neprítomní:  2  Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana  

Nehlasovali:  0  -  

  

Uznesenie č. 63/2020  

OZ:  a/ berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu obce /viď 

príloha č. 1  
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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 Súľov-Hradná.  

  
Hlasovanie:  

  Počet  Mená poslancov  

Za:  5  Radovan Búšovský, Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Richard Kereš,   
Rudolf Tvrdý  

Proti:  0  -  

Zdržal sa:  0  -  

Neprítomní:  2  Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana  

Nehlasovali:  0  -  

  

Uznesenie č. 64/2020  

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2020 / viď príloha č. 3  

  
Hlasovanie:  

  Počet  Mená poslancov  

Za:  5  Radovan Búšovský, Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Richard Kereš,   
Rudolf Tvrdý  

Proti:  0  -  

Zdržal sa:  0  -  

Neprítomní:  2  Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana  

Nehlasovali:  0  -  

  

  

  

Uznesenie č. 65/2020  

 

OZ schvaľuje VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.  

  
Hlasovanie:  

  Počet  Mená poslancov  

Za:  4  Radovan Búšovský, Peter Búšovský, Richard Kereš,   
Rudolf Tvrdý  

Proti:  0  -  

Zdržal sa:  1  Ondrej Danížek  

Neprítomní:  2  Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana  

Nehlasovali:  0  -  

  

Uznesenie č. 66/2020  

OZ schvaľuje VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Súľov – Hradná.  

  
Hlasovanie:  
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  Počet  Mená poslancov  

Za:  0  -  

Proti:  5  Radovan Bušovský, Peter Bušovský, Ondrej Danížek, Richard Kereš,   
Rudolf Tvrdý 

Zdržal sa:  0  -  

Neprítomní:  2  Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana 

Nehlasovali:  0  -  

  

Uznesenie č. 67/2020   
 

OZ:  

 a/ berie na vedomie:   

- viacročný rozpočet obce Súľov – Hradná na roky 2022 - 2023   

- stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2021  

b/ schvaľuje rozpočet obce Súľov – Hradná na rok 2021 a rozpočet ZŠ s MŠ Súľov-Hradná 

na rok 2021 s úpravami, ktoré navrhli členovia  finančnej komisie a poslanci obecného 

zastupiteľstva.  

  

Hlasovanie:  

  Počet  Mená poslancov  

Za:  4  Radovan Búšovský, Ondrej Danížek, Richard Kereš,   
Rudolf Tvrdý  

Proti:  1  Peter Búšovský  

Zdržal sa:  0  -  

Neprítomní:  2  Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana  

Nehlasovali:  0  -  

  

  
  

  

Uznesenie č. 68/2020  

OZ schvaľuje VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná so zapracovaím 

navrhnutých zmien a to v čl.6 bod č.2 „...kontroly sú osoby v zmysle platnej legislatívy“ a v 

prílohe č.1 budú prepočítane dotácie pre rok 2021 na jednotlivé strediská podľa schváleného 

rozpočtu na rok 2021.  

  
Hlasovanie:  

  Počet  Mená poslancov  

Za:  5  Radovan Búšovský, Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Richard Kereš,   
Rudolf Tvrdý  

Proti:  0  -  

Zdržal sa:  0  -  

Neprítomní:  2  Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana  

Nehlasovali:  0  -  
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Uznesenie č. 69/2020   

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

2021.  

  

Hlasovanie:  

  Počet  Mená poslancov  

Za:  5  Radovan Búšovský, Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Richard Kereš,   
Rudolf Tvrdý  

Proti:  0  -  

Zdržal sa:  0  -  

Neprítomní:  2  Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana  

Nehlasovali:  0  -  

  

Uznesenie č. 70/2020   

OZ schvaľuje výšku nájmu nebytových priestorov „šatne č.2 v MOS Súľov“ podľa 

zverejneného zámeru. Cena  nájmu je určená 4,- eur /m2. OZ poveruje starostu obce 

vypracovaním a podpísaním nájomnej zmluvy s dobou nájmu do 31.12.2021. Do zmluvy 

zahrnúť aj polovicu výmery chodby, ktorá sa nachádza pred miestnosťou šatne č. 2.  

  

Hlasovanie:  

  Počet  Mená poslancov  

Za:  5  Radovan Búšovský, Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Richard Kereš,   
Rudolf Tvrdý  

Proti:  0  -  

Zdržal sa:  0  -  

Neprítomní:  2  Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana  

Nehlasovali:  0  -  

  

  
  

  

Uznesenie č.  71/2020  

OZ schvaľuje predĺženie zmluvy o prenájme priestorov pre E.Stupavskú na prevádzku 

predajne zmrzliny do 31.12.2021.  

  

 Hlasovanie:  

  Počet  Mená poslancov  

Za:  5  Radovan Búšovský, Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Richard Kereš,   
Rudolf Tvrdý  

Proti:  0  -  

Zdržal sa:  0  -  

Neprítomní:  2  Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana  

Nehlasovali:  0  -  
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Uznesenie č. 72/2020  

OZ schvaľuje podania žiadosti na Environmentálny fond pod názvom „Zlepšenie komunálnej 

úrovne v obci Súľov – Hradná, oblasť rozvoj odpadového hospodárstva a obehového 

hospodárstva z pohľadu odpadov, číslo C1   

 

Hlasovanie:  

  Počet  Mená poslancov  

Za:  5  Radovan Búšovský, Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Richard Kereš,   
Rudolf Tvrdý  

Proti:  0  -  

Zdržal sa:  0  -  

Neprítomní:  2  Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana  

Nehlasovali:  0  -  

  

Uznesenie č. 73/2020  

OZ schvaľuje podania žiadosti na Environmentálny fond pod názvom „Obecná kompostáreň 

BRO do 100 t, oblasť rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu 

odpadov, činnosť „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“, číslo C5   

 

 

 

  

Hlasovanie:  

  Počet  Mená poslancov  

Za:  5  Radovan Búšovský, Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Richard Kereš,   
Rudolf Tvrdý  

Proti:  0  -  

Zdržal sa:  0  -  

Neprítomní:  2  Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana  

Nehlasovali:  0  -  

  

  

Uznesenie č. 74/2020  

OZ schvaľuje žiadosť riaditeľa ZŠ na presun financií „Vlastné príjmy z roku 2019“ formou 

kapitálového transferu a transferu na bežné výdavky zo dňa 18.11.2020 v sume 18877,16 eur.  

  

Hlasovanie:  

  Počet  Mená poslancov  

Za:  5  Radovan Búšovský, Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Richard Kereš,   
Rudolf Tvrdý  

Proti:  0  -  
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Zdržal sa:  0  -  

Neprítomní:  2  Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana  

Nehlasovali:  0  -  

  

Uznesenie č. 75/2020  

 

OZ schvaľuje úhradu faktúry číslo 2020/174, VS:1020090 pre firmu BAUCARGO  v sume 

16624,22€  zo schváleného úveru vo VÚB.   

  

Hlasovanie:  

  Počet  Mená poslancov  

Za:  5  Radovan Búšovský, Peter Búšovský, Ondrej Danížek, Richard Kereš,   
Rudolf Tvrdý  

Proti:  0  -  

Zdržal sa:  0  -  

Neprítomní:  2  Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana  

Nehlasovali:  0  -  

  

 

 

 

 

22. Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Jaroslav Bušfy  

                                                                                                       starosta obce  

 

 

 

Zapisovateľka: Kristína Mičienková  ............................................... 

 

Overovatelia:   Ondrej Danížek          ............................................... 

 

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