ZÁPISNICA Č. 2/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17. mája 2021 o 17:00 hod.
na MOS Súľov
Ing. Jaroslav Bušfy
Ondrej Danížek, Peter Búšovský, Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej
Smatana, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
Zamestnanci OcÚ:
Lenka Kerešová, Kristína Mičienková
Hlavný kontrolór obce: Bc. Jozefína Šípková
Ospravedlnený:
Richard Kereš
Hostia:
bez prítomnosti občanov a hostí
Starosta obce:
Poslanci OZ:

K bodu 1:
Otvorenie
Zasadnutie
obecného
zastupiteľstva
otvoril
a viedol
starosta
obce,
Ing. Jaroslav Bušfy. Privítal všetkých prítomných poslancov. Zároveň zdôraznil, že na základe
uznesenia vlády SR č. 645/2020 z 12.10.2020 sa bude konať zasadnutie OZ bez prítomnosti
občanov.
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, skonštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade
so zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Z celkového počtu 7 poslancov bolo prítomných 6 poslancov, čím bolo OZ uznášaniaschopné.

K bodu 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa určil starosta obce, Ing. Jaroslav Bušfy, pracovníka obecného úradu
Ing. Michal Ballay, PhD., za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva
p. Rudolf Tvrdý a p. Radovan Búšovský.

K bodu 3:
Schválenie programu zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Rokovanie sa riadilo nasledovným programom:
Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení č. 1-12/2021
Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Súľov – Hradná o navýšenie dotácie na
rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole Jablonové - schválenie
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Súľov – Hradná o vrátenie
nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2020 - schválenie
Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná, návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ
- schválenie
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Súľov – Hradná za rok
2020, Návrh Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2020 – schválenie
Čerpanie úveru na prefinancovanie projektu PRV 7.4.6 Základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach/Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač
LOCUST L903 – schválenie
Splatenie prekleňovacieho úveru /projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti
budovy OcÚ“/ - schválenie
Rozšírenie vodovodnej siete v lokalite Lúčky – schválenie
Výstavba záchytu prameňa Makovište – schválenie
Nákup parkovacích automatov
Zámer odpredať nehnuteľný majetok Obce Súľov – Hradná parcela č. KN-C 245/2 schválenie

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Žiadosť o vysporiadanie pozemkov pod cintorínom v Hradnej
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku obce – schválenie
Rôzne
Diskusia
Prijatie uznesení
Záver

Starosta obce, Ing. Jaroslav Bušfy, navrhol doplnenie bodu do programu obecného
zastupiteľstva Plnenie rozpočtu obce Súľov - Hradná k 31.03.2021. Bod: Rozšírenie
vodovodnej siete v lokalite Lúčky, v programe obecného zastupiteľstva bude bod 4.
Obecné zastupiteľstvo sa riadilo po doplnený a úpráv nasledujúcim programom:
1.
Otvorenie
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Schválenie programu zasadnutia
4.
Rozšírenie vodovodnej siete v lokalite Lúčky – schválenie
5.
Kontrola uznesení č. 1-12/2021
6.
Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
7.
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Súľov – Hradná o navýšenie dotácie na
rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole Jablonové - schválenie
8.
Plnenie rozpočtu obce Súľov - Hradná k 31.03.2021.
9.
Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná, návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ
- schválenie
10.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Súľov – Hradná za rok
2020, Návrh Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2020 – schválenie
11.
Čerpanie úveru na prefinancovanie projektu PRV 7.4.6 Základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach/Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač
LOCUST L903 – schválenie
12.
Splatenie prekleňovacieho úveru /projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti
budovy OcÚ“/ - schválenie
13.
Výstavba záchytu prameňa Makovište – schválenie
14.
Nákup parkovacích automatov
15.
Zámer odpredať nehnuteľný majetok Obce Súľov – Hradná parcela č. KN-C 245/2 schválenie
16.
Žiadosť o vysporiadanie pozemkov pod cintorínom v Hradnej
17.
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku obce – schválenie
18.
Rôzne
19.
Diskusia
20.
Prijatie uznesení
21.
Záver
Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov
0 poslancov

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):
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K bodu 4:
Rozšírenie vodovodnej siete v lokalite Lúčky
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil prítomných poslancov s predkladaným
návrhom. V danej veci bolo uskutočnené stretnutie s vlastníkmi pozemkov, ktorý sú okolo
cesty. Zdôraznil, že je niekoľko otázok ktoré sa týkajú – územného plánu, financií, spoluúčasť
obce na projekte. Ďalej vysvetlil potrebu vybudovať jeden hydrant.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval o probléme prechodu z väčšieho
priemeru na menší priemer vodovodnej rúry, v prípade pokiaľ by sa realizovalo rozšírenie
vodovodnej siete. Ďalej sa informoval o záujme občanov pri spoluúčasti financovania
rozšírenia vodovodnej siete v lokalite Lúčky.
Ing. Ľubomír Baláž, poslanec, informoval ostatných poslancov a účasti na stretnutí.
Vysvetlil, že prevládal názor u občanov aby sa rozšírenie vodovodnej siete v predmetnej
lokalite vybudovalo na náklady obce.
Peter Búšovský, poslanec, prezentoval osobnú skúsenosť. V roku 2002 po viacerých
návštevách obce financoval z vlastných zdrojov rozšírenie vodovodu v dĺžke 60 m vrátane
väčšiny materiálu ,výkopových prác, hydrantovej sady a montážnej osoby. Obec nakoniec
poskytla 36 metrov vodovodných rúr, ktoré boli pôvodne zakúpené na výstavbu vodovodu
v Hradnej. Zároveň, poukázal na ďalšie osoby, ktoré si vodovodné prípojky budovali taktiež na
vlastné náklady.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, poukázal na štúdiu, ktorá sa realizovala v roku
2010 a zdôraznil, že v uvedenej štúdií je uvedené, že v prípade budovania sieti, ciest, plynu,
vody a pod., náklady s tým súvisiace, financuje investor. V danej súvislosti je vypracovaný
dokument, na ktorý sa môže obec odkázať. V prípravnej fáze vybudovanie vodovodnej siete
v predmetnej lokalite boli celkové náklady vo výške 10 000 eur, čo z jeho pohľadu je pre obec
vysoká čiastka. Aktuálne celý projekt dostáva reálnu podobu z pohľadu financií, kde
pri zapojení občanov, spoluúčasť obce je 2 500 eur.
Peter Búšovský, poslanec, poukázal na chýbajúce myšlienky/zámery vo vyhotovených
zápisniciach zo stretnutí a obecných zastupiteľstiev. V zápisniciach chýba vysvetlenie prečo
bolo organizované prvé stretnutie a druhé stretnutie. Po preštudovaní zápisníc, vyjadril názor,
že obec nesprávne prezentovala zámer a k tomu sa viaže aj to, že občania nepochopili
myšlienku stretnutia. Domnieva sa, že aj z tohto dôvodu je v zápisnici uvedené, že niektorí
občania to považujú za vydieranie zo strany obce.
Ing. Ľubomír Baláž, vyjadril názor a potrebu spolufinancovania obce pri rozšírení
vodovodnej siete v lokalite Lúčky. Vysvetlil, že občania si uhradia svoje vodovodné prípojky.
Zároveň zdôraznil, že v danej veci je dôležité presne stanoviť výšku finančných prostriedkov
pre občanov, pri budovaní vodovodnej siete.
Rudolf Tvrdý, poslanec, sa stotožnil z vyjadrením Ing. Ľubomíra Baláža.
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, navrhol stanoviť max. výšku spolufinancovania na
rozšírenie vodovodnej siete v lokalite spolufinancovanie obce. Uviedol, že z pohľadu obce
Súľov – Hradná max. výške spolufinancovania by bola 3 000 eur.
Radovan Búšovský, poslanec, sa vyjadril, pri spolufinancovaní obce vo výške 3 000
eur, by nemala byť prezentované ako finančné prostriedky koľko by obec prispela, ale mal by
byť prezentovaný obsah čím prispeje (napríklad materiálom na hlavné potrubie). Z jeho
pohľadu, je projekt rozdelený na tri časti. Prvý úsek v dĺžke cca. 100 m sa týka dvoch domov,
ďalších 100 m sa opäť týka dvoch domov. Ďalší úsek je v celkovej dĺžke cca. 200 m. V danej
veci treba finančné prostriedky ( 3 000 eur), vynaložiť na zakúpenie vodovodných rúr
a osadenie armatúr. Občania by znášali len náklady spojené s výkopom. V danej veci
odporučil stretnutie.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, zdôraznil, že záujem o napojenie na vodovodnú
sieť majú aj iný ľudia, ktorí v predmetnej lokalite by chceli v budúcnosti stavať. Zároveň
poukázal na skutočnosť, ktorá sa v budúcnosti môže objaviť – ,,obec rozšíri vodovodnú sieť
a po tom ako bude vybudovaná vodovodná sieť, budú prichádzať od občanov žiadosti
o napojenie na verejný vodovod“. Vyjadril myšlienku, vybudovať celý úsek na vlastné náklady
občanov, pričom tento úsek by bol v prenájme obce za 0 eur. V prípade pokiaľ by sa niekto
chcel dodatočne napojiť na vodovod, musel by mal súhlas majiteľa vodovodu. Tým by si
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potenciálny záujemcovia o napojenie a samotný majitelia vodovodu medzi sebou dohodli
podmienky napojenia, vrátane kompenzácie finančných prostriedkov.
Radovan Búšovský, poslanec, sa nestotožnil s názorom vybudovania celej vetvy
vodovodu na náklady občanov a následným prenájmom obce.
Ondrej Danížek, poslanec, sa informoval o kapacite (počet domov) rozšírenia
vodovodnej siete v predmetnej lokalite.
Poslanci OZ, prediskutovali rozšírenie vodovodnej siete v lokalite Lúčky. Poukázali na
chýbajúci geometrický plán, projektovú dokumentáciu a podmienky napojenia. Poslanci ďalej
prediskutovali vynaložené finančné prostriedky na projekt, a dospeli k záveru, že obec by sa
podieľala na projekte v 2/3 a občania 1/3 finančných prostriedkov. Poslanci sa ďalej zhodli, že
aktuálne prevláda nepripravenosť na výstavbu rozšírenia vodovodnej siete v predmetnej
lokalite. Poukázala na možné budúce problémy spojené s vybudovaním druhého úseku (200
m) a ochotou podieľať sa na prvom úseku (200 m). Vyslovili názor, že spravodlivosť nikdy
nebude. Zároveň poukázali na situáciu, ktorá môže nastať v súvislosti s územným plánom
a jeho následným neschválením/zmenami zo strany ochranárov. V danej súvislosti by došlo
k zníženiu potenciálnych záujemcov o napojenie.
Poslanci po prediskutovaní rozšírenia vodovodnej siete v lokalite, dospeli k záveru, že
obec nebude budovať rozšírenie vodovodu, ale vyhovejú žiadostiam občanov o pripojnie tak
že sa určí bod napojenia na konci existujúcej vetvy.

K bodu 5:
Kontrola uznesení č. 1-12/2021
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, podrobne predložil a vysvetlil poslancom OZ plnenie
uznesení č. 1 – 12/2021 zo zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. marca
2021.

K bodu 6:
Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti
komisií
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ o svojej činnosti. Svoju
činnosť prezentoval vo vzťahu k testovaniu a aktuálnej situácií COVID – 19. Vyslovil
poďakovanie p. Radovanovi Búšovskému za vytvorenie ,,programu“ pre pracovníčky v rámci
evidencie, čo prispelo k lepšej evidencií a efektívnej práci. Ďalej informoval poslancov
obecného zastupiteľstva o činnosti a aktuálnej situácie v Rade partnerstva a Ministerstva
životného prostredia. Informoval poslancov OZ, že bola vypracovaná a podaná žiadosť na
Ochranu životného a vodného hospodárstva, podaná žiadosť v rámci Program obnovy
dediny, podaná žiadosť s pripomienkami na zateplenie materskej škôlky Súľov v rámci
programu L7, podaná žiadosť v rámci výzvy VÚC. Ďalej informoval poslancov obecného
zastupiteľstva o možnostiach zaobstarania parkovacieho automatu.
Peter Búšovský, poslanec, informoval poslancov OZ o činnosti finančnej komisií, ktorá
sa zasadala dňa 24.03.2021 a 07.04.2021. Z týchto stretnutí je zápisnica, ktorá je dostupná
na stránke obce Súľov – Hradná.
Ing. Ľubomír Baláž, poslanec, informoval poslancov OZ o činnosti kultúrnej komisií.
Vyslovil poďakovanie Mgr. Andrei Frniakovej, starostovi obci a pracovníčkam obecného úradu.

K bodu 7:
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Súľov – Hradná o
navýšenie dotácie na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa v
materskej škole Jablonové
Kristína Mičienková, pracovníčka obecného úradu, informovala poslancov OZ
s predkladaným návrhom. Základná škola žiada obec Súľov – Hradná o navýšenie dotácie vo
výške 2 800 eur. Dôvod navýšenia je, pri zostavovaní návrhu rozpočtu, dotácia nebola
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rozpočtovaná na účel, ktorý je dotácia poskytnutá. Ide o dotáciu na výchovu a vzdelávanie pre
materské školy. V decembri 2020 sa zostavoval rozpočet Materskej školy bola schválená
suma 84 863 eur. Uvedená suma pozostávala z dotácia okresného úradu, poplatkov školného
a z kompetencií, ktoré poskytne obec Súľov – Hradná. Dotácia vo výške 2 800 eur, je účelová
a je poskytovaná pre predškolákov. Viaže sa na materiálne zabezpečenie vzdelávania,
osobné príplatky učiteľa a služby vzťahujúce sa k exkurziám. Aktuálny rozpočet obce
nedovoľuje čerpanie daného druhu dotácie, preto si vyžaduje schválenie obecného
zastupiteľstva.
Ondrej Danížek, poslanec, vyjadril názor, že rozpočet, ktorý bol schvaľovaný
v decembri bol podhodnotený. Zároveň sa odkazuje na VZN obce, kde je uvedená dotácia
v celkovej výške 78 993,00 eur.
Peter Búšovský, poslanec, informoval poslancov, že suma 2 800 eur, je súčasťou
výške dotácie vo výške 78 993,00 eur, uvedených v 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. V danej súvislosti absolvoval stretnutie s riaditeľom základnej školy. Vysvetlil,
že nastala chyba a obecné zastupiteľstvo by sa do budúcnosti použiť pri zostavovaní dotácie
na rok 2022 na prevádzku a mzdu na dieťa materskej školy a školských zariadení.
Poslanci OZ, prediskutovali predmetnú žiadosť. Vyslovili podporu navýšenia dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole Jablonové na rok 2021. Zhodli sa, že
pri poskytovaní dotácie, je nutné vykonať správny procesný postup, tz. upraviť prílohu č. 1,
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. Pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 13/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
OZ schvaľuje žiadosť Základnej školy s materskou školou Súľov – Hradná o navýšenie dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole Jablonové na rok 2021 o 2800,00 eur
Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

0 poslancov
6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov

za (menovite):
proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Uznesenie č. 14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
berie na vedomie úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná na rok 2021
Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov
0 poslancov

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):
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K bodu 8:
Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná, návrh na úpravu
rozpočtu ZŠ s MŠ
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s predkladaným návrhom.
Uznesenie č. 15/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
a/ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2021/viď príloha č. 1 tohto uznesenia
b/ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2021 /Rozpočtové opatrenie
č. 3/2021/viď príloha č.2 tohto uznesenia. Ako zdroj krytia schvaľujú použiť prebytok rozpočtu
obce na rok 2021
Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov
0 poslancov

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 9:
Plnenie rozpočtu obce Súľov - Hradná k 31.03.2021.
Uznesenie č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
OZ schvaľuje plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2021
Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov
0 poslancov

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 10:
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Súľov –
Hradná za rok 2020, Návrh Záverečný účet obce Súľov – Hradná za
rok 2020
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s predkladaným návrhom.
Bc. Jozefína Šípková, kontrolórka obce, oboznámila poslancov OZ o stanovisku
hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná. Z dôvodu, že nebolo schválené rozpočtové
opatrenie, pokuta 1 000,00 eur. Odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet
obce s výhradami, z dôvodu porušenia finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v platnom znení. Zároveň dodala, že
stanoviska hlavného kontrolóra sa berie na vedomie a poslanci OZ sú zaviazaný, pokiaľ sa
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stotožnia s uvedeným výrokom, je potrebné prijať návrh opatrení, ktoré sa schvaľujú pri
záverečnom účte. Odporučila poslancom OZ, prijať záverečný účet a celoročné hospodárenie
s výhradami.
Peter Búšovský, poslanec, informoval poslancov OZ o vyjadrení sa finančnej komisie
k pokute 1 000,00 eur. Komisia sa rozhodla podať podnet na prokuratúru ohľadom vyjadrenia
sa k dodržiavaniu platných zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami, prípadného
pochybenia konkrétnej osoby. Do najbližšieho stretnutia členovia komisie navrhnú formu
žiadosti o posúdenie ktorá bude v tejto veci predložená na prokuratúru.
Poslanci OZ, prediskutovali Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 a úpravu rozpočtu obce
Súľov – Hradná na rok 2021 a pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 17/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
a/ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok
2020/viď príloha tohto uznesenia
b/ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradami
c/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 79317,65 eur
Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov
0 poslancov

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Uznesenie č. 18/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
prijíma opatrenia k výhradám Záverečného účtu obce Súľov – Hradná za rok 2020
a) striktné dodržiavanie § 13 odsek 2 zákona č. 583/2004 z. z., podľa ktorého rozpočtové
opatrenie možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené
b) pri prekročení rozpočtovanej položky vykonávať rozpočtové opatrenia pred úhradou
Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov
0 poslancov

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 11:
Čerpanie úveru na prefinancovanie projektu PRV 7.4.6 Základné
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach/Samohybný
šmykom riadený kolesový nakladač LOCUST L903
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Peter Búšovský, poslanec, sa informoval ohľadom poistenia pre kolesový nakladač
LOCUST L903 a zároveň ohľadom umiestnenia daného stroja. Svoje otázky smeroval
k zmluvnému vzťahu medzi obcou a družstvom, o umiestnený stroja, a zároveň k systému
využívania stroja. K prevádzke kolesového nakladača, je viacero nezodpovedaných otázok,
týkajúcich sa PHM, GPS zariadenia, školenie obsluhy, účelové využívanie a poplatky za
využívanie stroja.
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa informuje o výške poistenia pre kolesový
nakladač LOCUST L903. Systém využívania stroja, sa bude riešiť komplexne. Potrebné
dokumenty sa pripravia a predložia na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 19/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
a/ prijatie preklenovacieho úveru z EÚ fondov na realizáciu projektu s názvom „Základné
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Súľov - Hradná“ vo výške 70000,00
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 „Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach – obec Súľov – Hradná“
b/ zabezpečenie úveru vystavením vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatia úveru
Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov
0 poslancov

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 12:
Splatenie prekleňovacieho úveru /projekt „Zvýšenie energetickej
hospodárnosti budovy OcÚ“
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s predkladaným návrhom.
Peter Búšovský, poslanec, informoval poslancov OZ o stanovisku finančnej komisie
k predmetnému bodu rokovania. Finančná komisia odporúča OZ schváliť splatenie
preklenovacieho úveru / projekt ,,Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ“.
Uznesenie č. 20/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
a/ splatenie zostatkovej sumy prekleňovacieho úveru, ktorý obec čerpala v rámci projektu
“Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ” vo výške 7099,51 eur
b/ použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na splatenie zostatkovej sumy
prekleňovacieho úveru vo výške 7099,51 eur c/ úpravu rozpočtu v časti výdavky, finančné
operácie, ekon. kl. 821004 bankové úvery krátkodobé, kód zdroja 46 vlastné zdroje RF,
rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 7099,51 eur,
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Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov
0 poslancov

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 13:
Výstavba záchytu prameňa Makovište
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s predkladaným návrhom.
K predmetnému bodu sa vzťahujú financie. Informoval poslancov OZ a prerokovaní
predmetného bodu s projektantom.
Ing. Ľubomír Baláž, poslanec, sa informoval kde má byť umiestnená vyrovnávajúca
nádrž. Túto otázku smeroval aj k stavebnej komisií a ostatným poslancom, bez odpovede.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, nemá vedomosť o otázkach smerujúcich
k umiestneniu vyrovnávajúcej nádrže.
Ondrej Danížek, poslanec, poukázal na riziká spojené s výstavbou záchytu prameňa
Makovište.
Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali. V rámci navrhovaných trás nie sú ďalšie
varianty trás vhodné aj z dôvodov vlastníckých vzťahov. Zhodli sa, že sa bude postupovať
podľa existujúcej projektovej dokumentácie, vrátane trasy na záchyt prameňa Makovište.
Dodali, potrebu riešiť stavebné povolenie. Fáza vyčlenenia finančných prostriedkov, bude
predmetom ďalšej etapy realizácie projektu.
Uznesenie č. 21/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
a/ schvaľuje trasu na záchyt prameňa Makovičné podľa projektovej dokumentácie Ing. Bátora
b/ poveruje starostu obce podať projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie
Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov
0 poslancov

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 14:
Nákup parkovacích automatov
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s predkladaným návrhom.
Peter Búšovský, poslanec, informoval poslancov OZ o realizovanom stretnutí so
spoločnosťou EMTEST vo vzťahu k parkovacím automatom. Vysvetlil možnosti platby za
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parkovné (mince/platobná karta), zdroj napájania parkovacieho automatu a ponuku aplikácií.
V rámci parkovacieho automatu je možné zakúpiť licenciu aplikácie, ktorej obsahom je
kontrola, servis a monitorovanie platieb. Obstarávacia cena zariadenia obsahuje viac položiek.
Parkovací automat má viacero možných kombinácií, je ho možné prepojiť aj s autonabíjačkou.
Vo vzťahu k parkovacieho automatu, vyjadril názor, prenajať automat na 1 rok, a po danom
roku sa obec rozhodne, zakúpiť/nezakúpiť parkovací automat. K danému návrhu sa viažu aj
viaceré výhodné podmienky. Poukázal na kontrolu VZN obce, aby sa predošli problémy
s výberom za parkovné pomocou parkovacieho automatu.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, poukázal na potrebu vykonať verejné obstaranie
v súvilosti s obstaraním parkovacieho automatu.
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, zdôvodnil, že predmetom je obstaranie
parkovacieho automatu. K tomu, sa viažu ďalšie procesné úkony, vrátane realizácie verejného
obstarávania. Prvý krok je schvaľovanie obstarania predmetnej veci.
Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 22/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
schvaľuje obstaranie parkovacieho automatu formou prenájmu na dobu jedného roka s
možnosťou následného odkúpenia do vlastníctva obce.
Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov
0 poslancov

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 15:
Zámer odpredať nehnuteľný majetok Obce Súľov – Hradná parcela
č. KN-C 245/2
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s predkladaným návrhom.
Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali. Zdôraznili, že obec Súľov – Hradná pri
odpredaji nehnuteľného majetku, musí postupovať v zmysle zákona o majetku obcí, tz.
vypracovať znalecký posudok. Prevody vlastníctva obce, sa musia vykonať najmenej za cenu
stanovenú znaleckým posudkom. Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 23/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
a/ poveruje starostu obce zabezpečiť znalecký posudok na parcelu č. KNC 245/2
b/ schvaľuje použitie prebytku z rozpočtu obce na rok 2021 na krytie nákladov súvisiacich s
obstaraním uvedeného znaleckého posudku
Prítomní poslanci OZ (menovite):

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
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Hlasovali

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov
0 poslancov

K bodu 16:
Žiadosť o vysporiadanie pozemkov pod cintorínom v Hradnej
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s predkladaným návrhom.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa vyjadril, v súvislosti s predmetnou žiadosťou,
je najvhodnejší variant zámena pozemkov. Odporučil, cintorín vysporiadať. V danej súvislosti
by bolo potrebné vykonať stretnutie.
Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a zhodli sa, aby sa čo najskôr
zorganizovalo stretnutie, kde poslanci nájdu spoločný variant s majiteľmi pozemkov a tento
bude predložený na najbližšom zastupiteľstve.

K bodu 17:
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku obce
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s predkladaným návrhom.
Vysvetlil postup vyradenia neupotrebiteľného majetku obce.
Bc. Jozefína Šípková, kontrolórka obce, zdôraznila, na základe vyjadrenia
inventarizačných komisií, ktoré inventarizovali na majetok obce ku koncu roka, komisie zistili,
že daný majetok treba vyradiť. OZ schvaľuje neupotrebiteľný majetok.
Radovan Búšovský, poslanec, vyjadril názor, rozdeliť uznesenie OZ na dve časti. Prvé
uznesenie by sa vzťahovalo k neupotrebiteľnému majetku a druhé uznesenie by sa vzťahovalo
k prebytočnému majetku obce.
Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 24/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
schvaľuje vyradenie neupotrebiteľného majetku obce k 31. 05. 2021 a to: akumulačné kachle
4 ks /inv. č. 105, 114, 115, 116. Spôsob likvidácie určí likvidačná komisia, ktorá bola zriadená
dňa 14. 12. 2018 uznesením č. 36/2018.
Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov
0 poslancov

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):
Uznesenie č. 25/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
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a/ schvaľuj ako prebytočný majetok: - biliardový stôl 1 ks /inv. č. 73/ - kontajnerový zásobník 2
ks /inv. č. 62, 63/
b/ schvaľuje zámer odpredať hnuteľný majetok obce Súľov – Hradná a to biliardový stôl 1 ks
/inv. č. 73, kontajnerový zásobník 2 ks /inv. č. 62, 63/ priamym predajom z dôvodu, že ďalšie
investovanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce do ich opráv alebo na ich prevádzku
vzhľadom na technický stav by bolo neefektívne, nehospodárne a neúčelné.
Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov
0 poslancov

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Bod 18
Rôzne
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ, o návrhu zamestnať
dvoch brigádnikov. Potrebu zaobstarať viac ľudí, zdôvodnil, letnou sezónou a vykonávanie
činnosti s ňou spojené.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, zdôvodnil efektivitu práce v podobe skráteného
úväzku. Za hasičov vyjadril ochotu pri kosení trávy. Poukázal na problémy súvisiace
s pracovným náradím a technikou. Ako riešenie vidí v zaobstaraní techniky, ktorá by bola
umiestnená len v časti Hradná.
Ondrej Danížek, poslanec, poukázal na problémy súvisiace s náplňou práce a s tým
súvisiacou kontrolou jednotlivých pracovníkov. Obec podľa jeho názoru, nemá peniaze a ide
ich dávať. Poukázal na možnosti zefektívniť prácu aktuálnych pracovníkov.
Radovan Búšovský, poslanec, vyjadril nespokojnosť s priebehom rokovania OZ. Svoju
nespokojnosť smeroval k zdĺhavým prerokovaniu niektorých bodov, hlavne s množstvom
bodov vložených do časti rôzne. Navrhol z bodov ktoré neboli v programe zostaviť program
najbližšieho zasadania a zároveň uznesením poveriť starostu aby takéto zasadanie zvolal do
konkrétneho odsúhlaseného termínu.
Peter Búšovský, poslanec, informoval poslancov OZ o službe GPS monitoring do
služobných vozidiel vo vlastníctve obce.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, podrobnejšie informoval poslancov OZ
o vstupných nákladov vo vzťahu GPS monitoringu. Všetky náklady, ktoré prezentoval sa týka
jedného vozidla. Zdôraznil, aby obecné zastupiteľstva vybralo konkrétnu ponuku služby GPS,
aby starosta obce mohol podstúpiť ďalšie kroky. Zároveň sa informoval o využívaní
hasičského vozidla DHZ Súľov, pre potreby obce. V danom smere je potrebné sa dohodnúť
o využívaní hasičskej techniky, treba zvážiť aj obstaranie GPS monitoringu do hasičskej
techniky.
Radovan Búšovský, poslanec, podporil obstaranie služieb GPS monitoringu. V prípade
pokiaľ by služba nepriniesla úžitok, je možné kedykoľvek službu zrušiť.
Peter Búšovský, poslanec, taktiež podporil obstaranie služby, a veľký prínos vidí
v inštalácií vo vozidle LOCUST.
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Poslanci OZ predmetný návrh obstarania služieb GPS monitoringu prediskutovali
a pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 26/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
poveruje starostu obce obstarať službu GPS monitoring do služobných vozidiel vo vlastníctve
obce do 31. mája 2021. Je potrebné, aby bol vo vozidle LOCUST modul aj so zabezpečovacím
systémom
Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov
0 poslancov

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Peter Búšovský, poslanec, prezentoval poslancom OZ fotodokumentáciu stavu cesty
po intenzívnych dažďoch. Zdôraznil, že je potrebná komplexná rekonštrukcia mostu. Na
základe odporúčania stavebnej komisie pred dvoch rokov, je potrebné aby bola cesta
vybavená odvodňovacím žľabom. Poukázal, že stav vozovky a mosta je adekvátny k záujmu
so strany obce za niekoľko desiatok rokov. V obci Súľove – Hradná, takýto zlý stav cesty
a mosta nie je. Ďalej vysvetlil investíciu do cesty Frištik. Cesta nie je vo vlastníctvo obce,
z tohto dôvodu nie je možné vykonať investíciu. Obec v danom smere, by mal sa zaujímať o
vysporiadanie vlasteneckých vzťahov pod miestnymi komunikáciami.
Radovan Búšovský, poslanec, sa vyjadril, že v minulosti bol záujem určiť akým
spôsobom sa bude postupovať do budúcna pri opravách miestnych pozemných komunikácií.
V minulosti ostala táto otázka otvorená a tak je tomu dodnes. Poukázal na cestu na Dúbravku,
ktorá bola realizovaná na náklady občanov, pričom je otázne, či nenastane situácia refundácie
nákladov a spolupodieľania obce. Ďalej poukázal na ďalšie miestne komunikácie, na ktorých
obec neparticipovala.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, poukázal na problémy z pohľadu obce, ktoré sú
spojené s investíciou do súkromného majetku.
Ondrej Danížek, poslanec, vyjadril názor, že z hľadiska investícií do cudzieho majetku
je proti, z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov. Podotkol, že obec aktuálne realizuje
etapy projektov, ktoré sú určené pre všetkých občanov a vyžadujú si nemalé finančné
prostriedky. Ďalej sa vyjadril, že je potrebné odstrániť havarijný stav mosta a cesta, ktorá je
obecná.
Radovan Búšovský, poslanec, sa stotožnil s vyjadrením p. Danížeka o opravách
havarijných stavov. Zdôraznil, že je potrebné stanoviť priority ktoré mosty a cesty chceme
opravovať. Tieto priority je potrebné predostrieť občanom – verejný zoznam.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa vyjadril, že priority sa menia aktuálnymi
výzvami ktoré sú z rôznych zdrojov. Obec reaguje na výzvy, podaním projektu. Každý projekt
je prospešný pre obec.
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Rudolf Tvrdý, poslanec, vyjadril názor, že všetky cesty, ktoré sú v obci, sú využívané
a dostupné. Problém vidí v tom, že obec nekonala a nevypriadala si vlastnícke vzťahy pod
miestnymi komunikáciami.
Poslanci OZ prediskutovali prístupovú cestu okolo Piačka smer Štefánik a smer
Bušovský, a zhodli sa upraviť rozpočet obce na rok 2021 - Oprava a údržba MK navýšiť
o 2 000eur.

Uznesenie č. 27/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2021 v časti bežné výdavky, stredisko 07 Miestne
komunikácie, ekon. kl. 635006 Oprava a údržba MK a to rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o
2000,00 eur. Ako zdroj krytia schvaľujú použiť finančné prostriedky z rezervného fondu
Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

6 poslancov - Peter Búšovský, Rudolf Tvrdý, Ing.
arch. Andrej Smatana, Ing. Ľubomír Baláž,
Radovan Búšovský
1 poslanec - Ondrej Danížek
0 poslancov

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Peter Búšovský, poslanec, zdôraznil, že je potrebné, aby OZ sa vyjadrilo k zámeru
opravy mosta a časti cesty pri rod. domu č. 167. Zároveň sa informoval, či v danej súvislosti je
potrebné vykonať verejné obstarávanie a či by realizácia opráv prebehla zvlášť pre most
a zvlášť pre cestu.
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, odporučil, aby sa realizované opravy vykonávali
jednotne – most a časť cesty.
Radovan Búšovský, poslanec, sa vyjadril, že je potrebné určiť, ktoré mosty a miestne
komunikácie sa budú ďalej opravovať. Obec Súľov – Hradná si nemôže náhodne vyberať
jednotlivé opravy, danú vec treba riešiť systematicky.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa vyjadril, že v prípade vykonávania opráv
ďalších mostov a miestnych komunikácií, je potrebné pripraviť dokumenty a podklady.
Ondrej Danížek, poslanec, vyjadril nespokojnosť, v predmetnej veci – oprava mostov
v obci Súľov – Hradná, chýbajú peňažné prostriedky.
Poslanci OZ prediskutovali investíciu do opravy cesty Frištik, opravy mosta a cesty pri
Kurišovi a pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 28/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
schvaľuje zámer opravy mostu a časti cesty parcelné číslo KN-E 953 pri rod. dome súp.
č. 167.
Prítomní poslanci OZ (menovite):

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
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Hlasovali

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Radovan Búšovský
0 poslancov
1 poslanec - Ing. Ľubomír Baláž

Peter Búšovský, poslanec, informoval OZ, o úprave rozpočtu obce na rok 2021 pre TJ,
navýšiť o 150,00 eur, zložka Palivá, mazivá, oleje.
Poslanci OZ prediskutovali predmetný bod a pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2021 v časti bežné výdavky, stredisko 13 –
Telovýchovná jednota, ekon. kl. 634001 Palivá, mazivá, oleje a to rozpočtovaných 100,00 eur
navýšiť o 150,00 eur. Ako zdroj krytia schvaľujú použiť finančné prostriedky z prebytku
rozpočtu obce na rok 2021
Prítomní poslanci OZ (menovite):

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

Hlasovali

6 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Rudolf Tvrdý, Ing. arch. Andrej Smatana,
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Búšovský
0 poslancov
0 poslancov

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 19:
Diskusia
Peter Búšovský, poslanec, informoval poslancov OZ o nebezpečne vybudovanom
ohradení nádob na triedený zber pri škôlke. Riziko vzniku dopravnej nehody, je
neakceptovateľné a je potrebné vykonať nápravu. Ďalej, vyjadril nespokojnosť s umiestneným
dvoch kontajnerov na komunálny odpad. Vzniká neporiadok, a občania vďaka dvom
“univerzálnym“ kontajnerov, menej separujú.
Poslanci OZ, ďalej prediskutovali vybudovanie ohradenia kontajnerov pri kaštieli
v Súľove, kompostovisko – odstránenie hliny z cesty Semerovské spoločenstvo, vyčistenie
odtokového kanála v Hradnej a Cigánsky Jarek.

K bodu 20:
Prijatie uznesení
Poslanci OZ, prijali uznesenia OZ obce Súľov – Hradná zo dňa 17.05.2021 v MOS Súľov.

K bodu 21:
Záver
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Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa na záver rokovania OZ poďakoval prítomným
za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapisovateľ:

Ing. Michal Ballay, PhD.

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

Overovatelia:

Rudolf Tvrdý

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

Radoslav Búšovský
........................................
V Súľov – Hradná, dňa 25.03.2021

..................................................
Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce Súľov - Hradná
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