
ZÁPISNICA Č. 3/2021 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. júna 2021 o 18:00 hod.  
v KD Hradná.  

 
Starosta obce:  Ing. Jaroslav Bušfy 
Poslanci OZ:  Ing. Ľubomír Baláž, Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek, 

Peter Bušovský, Ing. arch. Andrej Smatana 
Zamestnanci OcÚ:  
Hlavný kontrolór obce:  Bc. Jozefína Šípková 
Ospravedlnený:  Radovan Búšovský 
Hostia:  Mgr. Iveta Maceková  

 

K bodu 1: 
Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce,  
Ing. Jaroslav Bušfy. Privítal všetkých prítomných poslancov a prizvaných hostí. 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. Richard Kereš a Ing. Ľubomír Baláž.   

 
K bodu 3:  
Schválenie programu zasadnutia  

Rokovanie sa riadilo nasledovným programom: 
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Kontrola uznesení č. 13 – 29/2021 

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

6. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2020  

7. Dodatok č. 1 k Miestnym poplatkom  

8. Zámer predaja hnuteľného majetku obce Súľov – Hradná priamym predajom  

9. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Súľov – Hradná, na ktorý sa vzťahuje 

osobitný zreteľ  

10. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná  

11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Súľov – Hradná na II. polrok 2021  

12. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov pod cintorínom v Hradnej – doriešenie 

13. Rôzne 

14. Diskusia  

15. Prijatie uznesení 

16. Záver  
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Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Richard Kereš, 
Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana 

 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Richard Kereš, 

Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana  

 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 

 
 
K bodu 4:  
Kontrola uznesení č. 13 – 29/2021 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, podrobne predložil a vysvetlil poslancom OZ plnenie 
uznesení č. 13 – 29/2021 zo zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 17. mája 
2021. 

  
 

K bodu 5:  
Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti 
komisií  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ o svojej činnosti. 
Oboznámil poslancov OZ o poškodení a následnej oprave nakladača LOKUST, asfaltovaní 
ciest, umiestnení dvoch zrkadiel, ako súčasť pozemnej komunikácie, z toho jedno bolo 
umiestnené a v najbližších dňoch bude ďalšie. Zároveň informoval, že riešil situáciu v Čiernom 
potoku, kde bola umiestnená na pozemnej komunikácií rampa. Uvedenú situáciu obec rieši 
a hľadá možnosti na odstránenie uvedenej prekážky, aby pozemná komunikácie slúžila pre 
všetkých. Poďakoval pani Andrei Frniakovej za činnosť súvisiacu so sobášnym obratom na 
úrade. Ďalej informoval o stretnutí s pracovníkom správy ciest v súvislosti s cestou 
a následným odtokom vody v lokalite Hradná. Ďalej informoval poslancov o účasti snemu 
Horné Považie.  

 

K bodu 6:  
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2020 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov, že nebola vznesená žiadna 
pripomienka k dodatku č. 1 VZN č. 5/2020.  

Poslanci OZ bez pripomienok pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 30/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce 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. 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Richard Kereš, 

Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana 

 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Richard Kereš, 

Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana  

 proti (menovite): 0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 
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K bodu 7:  
Dodatok č. 1 k Miestnym poplatkom 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, zdôraznil, že dodatok sa týka poplatkov za 
využívanie UNC. Cena je vo výške 25 eur/hod. a pre občanov obce Súľov – Hradná, by cena 
bola vo výške 20 eur/hod. Informoval poslancov, že nebola vznesená žiadna pripomienka 
k dodatku č. 1 k Miestnym poplatkom.  

Poslanci OZ bez pripomienok pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 31/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Miestnym poplatkom obce Súľov – Hradná. 
  
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Richard Kereš, 

Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana 

 
 
Hlasovali   za (menovite):  6 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Richard Kereš, 

Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana 

 proti (menovite): 0 poslancov 
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 

 
 
K bodu 8:  
Zámer predaja hnuteľného majetku obce Súľov – Hradná priamym 
predajom.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s predkladaným návrhom. 
Priamy predaj sa viaže k biliardovému stolu a dvom kontajnerovým zásobníkom.   

Poslanci OZ predmetnú vec prediskutovali a sformulovali podmienky pre cenové 
ponuky s navrhovanými cenami za prevod hnuteľností.  

 
Uznesenie č. 32/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
OZ v súlade s ustanoveniami § 9a, ods. 1, písm. c , zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov schvaľuje zámer odpredaja hnuteľného majetku priamy 
predajom a to: 

1. biliardový stôl /inv. č. 73 
2. kontajnerový zásobník /inv. č. 62 
3. kontajnerový zásobník /inv. č. 63 

Cenové ponuky s navrhovanou cenou za prevod hnuteľností s označením poradového čísla 
hnuteľnosti doručia záujemcovia na Obecný úrad v Súľove – Hradnej, Súľov – Hradná č. 65, 
013 52 najneskôr do 30. júla 2021, do 12:00 hod. Na ponuky doručené po uvedenom termíne 
sa neprihliada. Schválenie vybratých cenových ponúk sa uskutoční na rokovaní obecného 
zastupiteľstva najneskôr 1 mesiac od ukončenia súťaže. Obec Súľov – Hradná bude písomne 
informovať víťazných účastníkov o prijatí ich návrhov ako aj účastníkov, ktorí neuspeli 
o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu. 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Richard Kereš, 

Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana 
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Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Richard Kereš, 
Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana 

 proti (menovite): 0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 

 

K bodu 9:  
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Súľov – Hradná, na ktorý 
sa vzťahuje osobitný zreteľ 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s predkladaným návrhom.  
 
Poslanci OZ predmetnú vec prediskutovali, zdôraznili nedostatky a zhodli sa, že vec 

bude predmetom najbližšieho obecného zastupiteľstva.  

 

K bodu 10:  

Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, postupne oboznámil poslancov OZ s predkladaným 

návrhom. Jedna z úprav rozpočtu súvisí s obnovou všetkých prameňov v obci Súľov – Hradná, 
na základe štúdie, ktorú obec realizovala. Predpokladaná výška obnovy je v sume 3 500,00 
eur.  

Peter Búšovský, poslanec, zdôraznil, že hodnota obnovy vo výške 3 500,00 eur musí 
podliehať verejnému obstarávaniu.   

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, vysvetlil, že sa vykoná verejné obstarávanie na 
obnovu, kde jedno z kritérií bude max. výška finančných prostriedkov 3 500,00 eur.  

Ondrej Danížek, poslanec, vo vzťahu k cene, zdôraznil, že všetky podklady pre 
záverečnú správa a oponentský posudok, obec vypracované má.  

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s ďalším návrhom úpravu 

rozpočtu, ktorý súvisí so strojom LOTUS a následným vybavením GPS lokalizátora.  
  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s ďalším návrhom úpravu 

rozpočtu vo výške 1 600,00 eur. Prostriedky súvisia s automatickým chlórovaním vody v obci 
Súľov – Hradná.  

Peter Búšovský, poslanec, sa informoval o prietokovom merači.  
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, vysvetlil jednu z teoretických možností vo vzťahu 

k prietoku a odtoku vody. Zdôraznil potrebu komplexných údajov a dát, aj na úkor vyššej ceny. 
Do budúcnosti bude potrebné vybaviť a zaobstarať prietokový merač.  
 Poslanci OZ predmetnú vec prediskutovali a odporučili predmetnú vec prediskutovať 
na najbližšom obecnom zastupiteľstve.  
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s ďalším návrhom úpravu 
rozpočtu o 10 000,00 eur, ktorý súvisí s projektom – Rekonštrukcia a modernizácia Základnej 
školy.  

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s ďalším návrhom úpravu 

rozpočtu o 500,00 eur, ktorý súvisí opravami a úpravy miestnych komunikácií.  
 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s potrebou zaobstarať 

„záhradný domček“, ktorý bude slúžiť na odkladanie záhradného náradia a kvetou. 
Poslanci OZ predmetnú vec prediskutovali a hľadali možnosti a miestnosti, ktoré by 

slúžili na odkladanie. Odporučili v danej veci strpenie, z dôvodu možného voľného priestoru – 
posilňovňa.   
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Uznesenie č. 33/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná /Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 nasled.: 

a/ v časti bežné výdavky, stredisko 07 Miestne komunikácie, ekon. kl. 634003 
Poistenie, rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 600,00 eur, ako zdroj krytia schvaľujú použiť 
prebytok rozpočtu obce na rok 2021 

b/ v časti bežné výdavky, stredisko 01 Obecný úrad, ekon. kl. 633004 Prev. stroje, 
prístr. a zariadenia, rozpočtovaných 500,00 eur navýšiť o 175,00 eur, ako zdroj krytia 
schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce na rok 2021 

c/ v časti bežné výdavky, stredisko 04/01 DPO Súľov, ekon. kl. 633004 Prev. stroje, 
prístr. a zariadenia, rozpočotvaných 0,00 eur navýšiť o 175,00 eur, ako zdroj krytia schvaľujú 
použiť prebytok rozpočtu obce na rok 2021 

d/ v časti bežné výdavky, stredisko 07 Miestne komunikácie, ekon. kl. 633004 Prev. 
stroje, prístr. a zariadenia, rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 175,00 eur, ako zdroj krytia 
použiť prebytok rozpočtu obce na rok 2021 

e/ v časti bežné výdavky, stredisko 06 Vodné hospodárstvo, ekon. kl. 633006 
Všeobecný materiál, rozpočtovaných 1000,00 eur navýšiť o 500,00 eur, ako zdroj krytia použiť 
prebytok rozpočtu obce na rok 2021 

f/ v časti bežné výdavky, stredisko 07 Miestne komunikácie, ekon. kl. 633006 
Všeobecný materiál, rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 500,00 eur, ako zdroj krytia schvaľujú 
použiť prebytok rozpočtu obce na rok 2021 

g/ v časti kapitálové výdavky, stredisko 11 Základná škola, ekon. kl. 717002 
Rekonštrukcia a modernizácia, rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 10000,00 eur, ako zdroj 
krytia schvaľujú použiť finančné prostriedky z rezervného fondu 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Richard Kereš, 

Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana 

 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Richard Kereš, 

Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana 

 proti (menovite): 0 poslancov  
        zdržali sa (menovite):  0 poslancov 

 

K bodu 11:  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Súľov – Hradná na 

II. polrok 2021 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, vysvetlil, že plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Súľov – Hradná na II. polrok 2021, OZ schvaľuje.  

Poslanci OZ, nemali pripomienky k predmetnému dokumentu a pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 34/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Súľov – Hradná na II. polrok 
2021. 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Richard Kereš, 

Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana 

 



6 
 

Hlasovali       za (menovite):  6 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Richard Kereš, 
Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana 

 proti (menovite): 0 poslancov  
 zdržali sa (menovite):   0 poslancov 

 

K bodu 12:  

Žiadosť o vysporiadanie pozemkov pod cintorínom v Hradnej – 

doriešenie 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s predkladaným návrhom. 

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, zdôraznil, že bol poverený zorganizovať 

stretnutie a následne hľadať možnosti a komplexne celú vec doriešiť. Oboznámil poslancov 

OZ o prebiehajúcom stretnutí a zároveň zdôraznil, že z predmetného stretnutia vykonal 

zápisnicu. Oboznámil poslancov z návrhom, ktorý bol preostrený zúčastnenými a zároveň 

oboznámil poslancov z návrhom, ktorý sám navrhol. Výsledkom stretnutia bolo, že je potrebné 

nájsť kompromis.  

Peter Búšovský, poslanec, sa informoval, z akých zdrojov budú hradené geometrické 

plány. Zdôraznil, že obec Súľov – Hradná, nemôže kúpiť pozemok bez geometrického plánu. 

V danej veci je potrebné vykonať a naplniť jednotlivé kroky.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, zdôraznil, že v prípade doriešenia vysporiadania 

pozemkov je potrebné vykonať dve uznesenia, pričom jedno uznesenie by sa vzťahovalo 

k výmene a druhé uznesenie by sa vzťahovalo ku kúpe. Zdôraznil, že žiadosť o vysporiadanie 

pozemkov po cintorínom v Hradnej, bola formulovaná inak ako je aktuálna situácia/dohoda.  

Peter Búšovský, poslanec, odporučil preveriť pozemky a vlastenecký vzťah 

v archívoch, či obec neodkupovala v minulosti predmetné pozemky. S predbežnou dohodou, 

ktorá vznikla medzi obcou a vlastníkmi pozemkov súhlasí.  

Poslanci OZ, predmetnú vec prediskutovali. Zhodli sa, že v predmetnej veci je potrebné 

konať, aby sa vec posunula ďalej. Odporučili predmetnú vec presunúť na najbližšie obecné 

zastupiteľstvo, kde bude známe financovanie geometrických plánov, proces výmeny 

a odkúpenia pozemkov z pohľadu obce a vo vzťahu k uzneseniu OZ.  

 

Bod 13 

Rôzne 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ o postupe prijímania detí 

do škôlky a veci s tým súvisiace a odovzdal slovo prizvanej pani riaditeľke Materskej škôlky 

Súľov – Hradná, Mgr. Iveta Maceková.  

Mgr. Iveta Maceková, riaditeľka Materskej škôlky Súľov – Hradná, v prvom rade 

ospravedlnila riaditeľa školy z dôvodu účasti na OZ v Jablonovom. Informovala OZ 

o prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022, pričom počet žiadostí bol 32, z toho prijatých 

bolo 18 detí a 4 žiadosti boli stiahnuté. Stiahnuté žiadosti boli z dôvodu, že rodičom vyhoveli 

v mieste bydliska. Neprijatých bolo 10 detí, z toho 1 dieťa bude mať 3 roky, 9 detí – 3 deti zo 

Súľova 6 detí z Jablonového, z toho 2 deti z 9 detí budú mať do konca roka 3 roky. Bolo 

prijatých viac detí nad rámec počtu, ako dovoľuje kapacita. Od roku 2021/2022 bola nová 

vyhláška o MŠ. Aktuálny stav je 22 detí do malej triedy, 24 detí predškolákov a 23 detí do 

Súľova. Ostalo neprijatých 10 detí. Aktuálne prichádzajú odvolania rodičov. Priestorové 

možnosti v Jablonovom sú a dali by sa tieto priestory využiť. Z tohto dôvodu riaditeľ školy 

poslal dva varianty, ktoré ponúkajú riešenie a zobrazujú finančnú stránku. Zároveň informovala 

poslancov OZ o blížiacich sa výzvach z Ministerstva školstva, ktoré by mali pokryť časť 
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financií, ktoré súvisia so zariadením nových tried. Náklady bolo vyčlenené na 10 detí. Je na 

zvážení a možnosti obcí Súľov – Hradná a Jablonové, či sa vytvorí nová trieda.  

Ondrej Danížek, poslance, sa vyjadril, že v predmetnej veci je veľa otázok. Akou sumou 

sa bude obec Súľov – Hradná podieľať na novej triede.   

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, vysvetlil, že predmetom je aj ochota OZ o danej veci 

rokovať a s tým súvisiace kroky s obcou Jablonové.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa pozitívne vyjadril k myšlienke naplnenia 

budovy v obci Jablonové. Zároveň vyjadril obavu v súvislosti s demografiou detí vo vzťahu 

k naplneniu priestorov aj v ďalších rokoch. 

 Ondrej Danížek, poslanec, sa informoval, koho bude majetok, keď sa investujú 

financie obce Súľov – Hradná.  

Mgr. Iveta Maceková, riaditeľka Materskej škôlky Súľov – Hradná, informovala 

poslancov OZ, že zaobstaraný majetok, je majetkom školy. Zdôraznila, že možností v danom 

smere je viac, ale tie budú prejednávané a prediskutované neskôr. Aktuálne je potrebné 

vedieť, k akej alternatíve sú poslanci OZ v obci Súľov – Hradná a v obci Jablonové naklonený. 

Súvisí to aj s reakciou na odvolania pri neprijatých detí.  

Poslanci OZ, predmetnú vec prediskutovali. OZ obce Súľov – Hradná podporuje 

myšlienku zriadiť novú triedu. Zdôraznili, že v danej veci je potrebné vytvoriť podmienky, ktoré 

sú akceptovateľné pre obec Súľov – Hradná. Tieto podmienky budú predmetom diskusie 

s obcou Jablonové.  
 

K bodu 14:  

Diskusia 
Peter Búšovský, poslanec, sa informoval o chýbajúcej lampe pri p.Kocianovi v Hradnej 

v smere k poľnohospodárskemu družstvu. Ďalej sa pýtal ohľadom hmotnej zodpovednosti pri 

vykonávaní prác na stroji LOTUS. Vyjadril nespokojnosť s terénnymi úpravami pri realizácií 

prípojok na obecný vodovod v časti Lúčky, kde pri väčších prívalových dažďoch by hlinito – 

vodný prúd prechádzal cez obec. Očakáva nápravu. Ďalej vyjadril nespokojnosť pri 

realizáciách opravy mosta, nakoľko po mesiaci, obec nemá vybraného dodávateľa  

na realizáciu opráv. Ďalej sa informoval ohľadom záchytu prameňa Makovište. Ďalej sa 

informoval ohľadom stavu geometrického plánu cesty v smere na družstvo vo vzťahu 

k diskusií, ktorá v minulosti prebehla. Informoval sa ohľadom veľkej témy – kompostovisko.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, zodpovedal všetky otázky od poslanca P. 

Búšovského.  

Peter Búšovský, poslanec, sa informoval ohľadom stavu územného plánu, aj vo vzťahu 

k stanoveným termínom.   

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, zodpovedal otázku ohľadom územného plánu. 

Prezentoval aktuálny stav a ďalší postup. Ohľadom územného plánu nechce ísť cestou ,,o 

nás, bez nás“. Dôležitý termín je február, pretože v septembri 2022 sa všetko musí vyúčtovať.  

Peter Búšovský, poslanec, sa informoval ohľadom vybudovania kanalizácie.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, ohľadom kanalizácie sa odkázal na Plán obnovy, 

kde priorita je vybudovanie kanalizáciách v obciach. Informoval poslancov OZ o možnom 

získaní finančných prostriedkov z rôznych projektov.  

Peter Búšovský, poslanec, zdôraznil významnosť územný plán, aj vo vzťahu 

k vybudovaniu kanalizácie. Informoval poslancov OZ o návrhu nového systému výberu  

za smetí, kde hlavná myšlienka je výber poplatkov za objem, nie na osobu. V budúcnosti chce 

návrh prezentovať.  

Ing. Ľubomír Baláž, poslanec, vyjadril nespokojnosť ohľadom pozemku pri kaštieli. 

Bude potrebné, aby obec vynaložila ďalšie finančné prostriedky, na odstránenie zlého stavu. 
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Poslanci OZ, všetky témy a otázky prediskutovali.  

Občan 1 sa informoval ohľadom odvodnenia žľabov. Je potrebné prísť a prehodnotiť 

žľaby na ulici, kde pri dažďoch sa všetko naplavuje na cestu. Kapacita kanála je zjavne 

obmedzená, nestína prepúšťať vodu. Ďalej sa informoval, v čase keď sa robili inžinierske siete, 

asfalt sa vyrezal a nemožno povedať, že sa dala do pôvodného stavu. Našou snahou je, cestu 

udržiavať a zasypávať, aby nevznikali výtlky. V prípade dažďa, dochádza k odplaveniu 

navezeného materiálu. Chcel sa informovať, či obec zabezpečí dovoz frakcie, betónu na 

predmetnú komunikáciu. V konečnom dôsledku treba prehodnotiť stav cesty.  

Občan 2 pán Smatana zdôraznil, že v minulosti upozorňoval na nesprávnu tabuľu na 

hornom konci. Veľa krát zdôrazňoval potrebu vykonať nápravu, pretože to mätie turistov 

a dopravné služby, ale čo je hlavné mätúce to bolo pre záchranné zložky.  Vyjadril spokojnosť 

a vďaku, že aktuálne je umiestnená správna dopravnú tabuľu. 

Občan 3 sa vyjadril k návrhu o vysporiadanie pozemkov pod cintorínom v Hradnej.  

Priklonil sa, a podporil návrh poslanca Ing. arch. Andrej Smatana. Zároveň dodal, že je 

potrebné v danej veci spraviť geometrický plán.  

 

 

K bodu 15: 

Prijatie uznesení 

 
Poslanci OZ, prijali uznesenia OZ obce Súľov – Hradná dňa 21. júna 2021 
v KD Hradná.  
 

 

K bodu 16:  

Záver   
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa na záver rokovania OZ poďakoval prítomným  

za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  
 
 
 

 
Zapisovateľ: Ing. Michal Ballay, PhD.  ........................................  

 
 
Overovatelia: 

 
 
Richard Kereš 

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

 

 Ing. Ľubomír Baláž   
  ........................................  

 
 

V Súľov – Hradná, dňa 02.07.2021 
 
 
 

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

                                                                                                        Ing. Jaroslav Bušfy 
    starosta obce Súľov - Hradná        


