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Zápisnica zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej,  

konaného dňa 26. 07. 2021 v MOS Súľov  

 

      Prítomní: /viď. prezenčná listina/ 

      Zapisovateľka: Lenka Kerešová  

      Overovatelia zápisnice: Peter Búšovský, Ondrej Danížek  

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie  

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Prijatie uznesení 

8. Záver  

                                     
1.  Otvorenie  

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

a kontrolórku obce. 

Starosta prečítal návrh programu zasadnutia. Poslanec Peter Búšovský navrhol doplniť do 

programu rôzne a diskusiu. Keďže poslanci nemali ďalšie návrhy na doplnenie programu 

zasadnutia, starosta dal hlasovať.  

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

Starosta overil prítomnosť poslancov, zo siedmich poslancov prítomných šesť, skonštatoval, 

že účasť poslancov je nadpolovičná, zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Starosta obce Súľov – Hradná Ing. Jaroslav Bušfy určil za zapisovateľku pani Lenku  

Kerešovú,  za overovateľov určil poslancov Petra Búšovského a Ondreja Danížka. 

 

3. Schválenie programu zasadnutia  

Schválenie programu previedli poslanci v bode č. l.  

 

4. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie 

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na úpravu rozpočtu obce a to:  

a/ v časti kapitálové výdavky, stredisko 11 Základná škola, ekon. kl. 717002 Rekonštrukcia 

a modernizácia ZŠ s MŠ, rozpočtovaných 10000,00 eur navýšiť o 3062,37 eur 

b/ v časti bežné výdavky, stredisko 07 Miestne komunikácie, ekon. kl. 635006 Údržba budov, 

objektov a ich častí, rozpočtovaných 2000,00 eur navýšiť o 968,40 eur 

Starosta požiadal poslanca Petra Búšovského o vysvetlenie jednotlivých bodov návrhu  

úpravy rozpočtu. Poslanec Peter Búšovský uviedol, že obec Súľov – Hradná sa v roku 2017 

zapojila do projektu Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školou Súľov – 

Hradná pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov. Dňa 22. 07. 2021 bola obci doručená 

žiadosť od riaditeľa školy, kde žiadal o refundačný spôsob úhrady aspoň jednej faktúry 

v rámci tohto projektu, ktorú vystavila firma Lemont – Slovakia, s.r.o. vo výške 13062,37 eur. 

Keďže uvedená firma ukončila všetky stavebné práce na všetkých troch stavebných objektoch  

a to knižnica, polytechnická a fyzikálna učebňa v celkovej hodnote 31805,79 eur, poslanci OZ 

sa zhodli na tom, že ak by obec všetky finančné prostriedky žiadala uhradiť prostredníctvom 
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IROP formou predfinancovania, išlo by o dlhotrvajúci proces úhrady faktúr. Z uvedeného 

dôvodu sa zhodli na tom, že faktúru od spoločnosti Lemont Slovakia, s.r.o. vo výške 

13 062,37 eur uhradia formou refundácie a to nasledovne: 10000,00 eur z finančných 

prostriedkov z rezervného fondu, ktoré boli v rozpočte vyčlenené na spoluúčasť obce v rámci 

projektu vo výške 5% a sumu 3062,37 eur z prebytku rozpočtu obce na rok 2021, keďže 

uvedené finančné prostriedky budú v rámci Žiadosti o platbu pri úspešnej kontrole vrátené na 

účet obce.  

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal, či v návrhu na úpravu rozpočtu v stredisku miestne 

komunikácie, oprava a údržba sú zahrnuté aj náklady na obstaranie dopravných zrkadiel, 

účtovníčka obce uviedla, že uvedené náklady sú rozpočtované v rámci tohto strediska na 

položke všeobecný materiál. Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana navrhol doplniť dopravné 

zrkadlo pri výjazde z Riek na hlavnú cestu v Hradnej. Poslanci sa zhodli na tom, že na 

uvedenom úseku doplnia dve dopravné zrkadlá, na základe uvedeného navrhli úpravu 

rozpočtu na stredisku miestne komunikácie, položka všeobecný materiál rozpočtovaných 

500,00 eur navýšiť o 700,00 eur. Poslanec Poslanec Peter Búšovský informoval prítomných, 

že dopravné zrkadlo na ceste pri jeho rodinnom dome financovali z vlastných financií on 

a pán Hrabovský.  

Starosta ďalej navrhol úpravu rozpočtu v časti kapitálové výdavky, stredisko miestne 

komunikácie, položka oprava a údržba miestnych komunikácií rozpočtovaných 2000,00 eur 

navýšiť o 968,40 eur a to z rezervného fondu. Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky 

k návrhu na úpravu rozpočtu, starosta dal hlasovať.  

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

 

5. Rôzne 

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal, akou formou bol v minulosti riešený finančný príspevok 

na podporu vydania knižky pani Danky Strečanskej. Starosta obce uviedol, že v minulosti sa 

neposkytoval finančný príspevok na vydanie knižky, ale už vydané knižky obec zakúpila od 

pani Strečanskej. Keďže pani Strečanská plánuje v tomto roku vydať ďalšiu knihu, poslanci 

zvažovali, akým spôsobom by pani Strečanskú podporili, buď poskytnutím finančného 

príspevku na náklady súvisiace s vydaním knižky, alebo kúpou určitého množstva už 

vydaných knižiek. Poslanci sa spoločne zhodli na tom, že obec poskytne pani Strečanskej 

finančný príspevok na vydanie knihy vo výške 500,00 eur. Uvedené financie budú čerpané zo 

strediska kultúra, položka všeobecný materiál. Účtovníčka obce uviedla, že obec sa rozhodla 

finančne podporiť aj detský tábor pre prípravku TJ Partizán Súľov, ktorý organizuje pán 

Anton Danížek a Miroslav Hrehor v spolupráci s rodičmi detí a s dobrovoľníkmi. Obec na 

uvedený tábor vyčlenila finančné prostriedky z rozpočtu obce, stredisko kultúra, položka 

všeobecný materiál vo výške 500,00 eur. Keďže na uvedenej položke došlo k čerpaniu vo 

výške 100 %, poslanci navrhli navýšiť rozpočtovaných 1000,00 eur o 300,00 eur. Starosta dal 

za uvedené hlasovať.  

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

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal na výsledok výberu dodávateľa na opravu mosta. Starosta 

uviedol, že dodávateľom mal byť pán Maslík, žiaľ od uvedenej zákazky odstúpil, uviedol, že 

ďalšie výberové konanie malo byť ukončené minulý týždeň, žiaľ zo zdravotných dôvodov sa 

nemohol stretnúť s pánom RNDr. Jánom Mekiňom, takže o výsledku ich nevedel informovať.  

Posleanec Peter Búšovský sa spýtal, či bola odstránená poškodená časť kabrincového obkladu 

na Materskej škole Súľov. Starosta uviedol, že pán Michal Smatana a Ján Šefara poškodenú 

časť obkladu osekali a odpad zlikvidovali.  

Poslanec Peter Búšovský upozornil, že v Súľove na hornom konci časť Lešovník je zasypaný 

odvodňovací kanál, voda steká po povrchu a naplavuje hlinu a odpad na hlavnú cestu. 

Poslanec Ing arch. Andrej Smatana uviedol, že DPO Hradná chodia pravidelne daný úsek 
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čistiť. Starosta obce uviedol, že pán Norbert Kamas požiadal o úpravu terénu na svojom 

súkromnom pozemku, čo by malo vyriešiť danú situáciu.  

Starosta obce uviedol, že zvažuje preložiť umiestnenie tabule s označením začiatku obce 

Súľov a to smerom k obci Jablonové, ešte pred hlavnou zákrutou. Poslanec Ing. arch. Andrej 

Smatana navrhol zmeniť umiestnenie tabule označujúcej začiatok obce Hradná a to smerom 

k Súľovu pred cintorín. Poslanec Peter Búšovský taktiež navrhol posunúť tabuľu s označením 

konca obce Súľov a to smerom na Hradnú nad zvodidlá. Na uvedených úsekoch by tak došlo 

k zníženiu povolenej rýchlosti na rizikových úsekoch. Poslanec Peter Búšovský požiadal 

starostu obce o zabezpečenie dopravného značenia pri MŠ Súľov a to znížiť povolenú 

rýchlosť a označiť dopravnou značkou, že sa v blízkosti nachádza materská škola.  

Poslanec Peter Búšovský opätovne žiadal starostu obce o odstránenie časti zábradlia na 

stojisku pri evanjelickom cintoríne v Súľove z dôvodu dopravnej bezpečnosti.  

Starosta uviedol, že pracovníci obce vykonávali údržbu verejných priestranstiev a pracujú na 

oplotení detského ihriska za MOS v Súľove. Pracovníci sú vyťažení, ešte sa k tomu nedostali.  

Starosta obce informoval prítomných, že dňa 25. 06. 2021 podpísal Dodatok č. 1 k Zmluve 

o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve so spoločnosťou T+T, a.s. Žilina. 

Predmetom dodatku bolo dojednanie zberu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu zo 120 l nádob. Obec musí zabezpečiť rozmiestnenie minimálneho 

počtu 120 l nádob v obci, čo pre našu obec predstavuje počet 35 kusov. Tieto nádoby budú 

umiestnené na stojiskách, kde sa už nachádzajú nádoby na separovaný odpad a pri bytových 

domoch 10 bj a 14 bj. Frekvencia vývozu bude jedenkrát do týždňa. Poslanec Rudolf Tvrdý 

požiadal starostu o zabezpečenie informovania občanov o danej veci formou miestneho 

rozhlasu.  

Poslanec Rudolf Tvrdý pripomenul plánovanú úpravu stojiska oproti evanjelickému kostolu 

v Súľove, upozornil na to, že ak obec bude stojisko upravovať, treba tu vyčleniť priestor pre 

odstavenie vozidla, aby pri separácií osobné auto nebrzdilo premávku na miestnej 

komunikácií pri stojisku.  

Poslanec Peter Búšovsky sa spýtal, či už obec zabezpečila dávkovače chlóru do vodojemov, 

starosta uviedol, že uvedené musí prekonzultovať s pánom Marekom Ostrochovským.  

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal, či má starosta bližšie informácie ohľadne žiadosti 

o zriadenie vecného bremena spol. Stredoslovenská distribučná, a.s.,  starosta uviedol, že 

uvedené preveroval na okresnom úrade v Bytči katastrálny odbor, obec si nemôže klásť 

podmienky. Taktiež požiadal pána Jaroslava Bušfyho z Hradnej, ktorý pracuje 

v Stredoslovenskej distribučnej, a. s. , aby zistil potrebné informácie, ktoré by obci mohli 

pomôcť doriešiť danú situáciu. 

Poslanec Peter Búšovský sa informoval ohľadne znaleckého posudku na pozemok parc. č. 

KNC 245/2, starosta uviedol, že v uvedenom znaleckom posudku sa nachádzali viaceré 

chyby, takže bol vrátený na opravu, na najbližšom zasadnutí bude znalecký posudok 

k dispozícií, aby sa mohol doriešiť zámer odpredaja tohto pozemku.  

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal, či bolo zabezpečené osadenie pouličnej lampy pri pánovi 

Kocianovi, starosta uviedol, že opravy a údržby na verejnom osvetlení zabezpečuje pre obec 

pán Peter Pradeniak. Obec objednáva opravy a servis verejného osvetlenia pri väčšom počte 

porúch na danom zariadení, je finančne nevýhodné platiť výjazd k jednému osvetleniu.  

Poslanec Peter Búšovký sa spýtal, v akom štádiu riešenia sa nachádza prenájom posilňovne 

pánovi Jirkovi Tvrdému. Starosta uviedol, že obec stále zvažuje právny vzťah k danej veci, či 

sa využije forma prenájmu, výpožičky, správa a pod.  

Poslanec Peter Búšovský sa informoval, či starosta preveril, či niekedy v minulosti obec 

nemala vlastnícky vzťah k pozemku, na ktorom leží prístupová cesta na cintorín v Hradnej. 

Starosta uviedol, že ešte nemal čas na hľadanie dokumentov v archíve, ktoré by potvrdzovali 

vlastnícky vzťah obce k danému pozemku.  
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Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana sa spýtal, či dve chatky nachádzajúce sa pri vleku 

v Hradnej sú majetkom obce. Starosta uviedol, že obec nadobudla formou delimitácie 

lyžiarsky vlek v Hradnej a dve chatky. Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana uviedol, že 

z uvedeného vyplýva, že je to majetok obce, teda je logické, že obec zabezpečila dodávku 

elektriky k vleku a následne k chatke. Následne uviedol, že elektrický kábel z tejto časti bol 

obci odcudzený. Upozornil na žiadosť od pána Kuruca, ktorá bola v minulosti doručená obci 

na odkúpenie chatky pri vleku, ktorá vraj leží na pozemku v jeho vlastníctve. Poslanec 

uviedol, že spomínaný pozemok je v správe SPF. Nechápe, prečo obec do dnešného dňa 

nezaslala žiadne vyjadrenie k tejto žiadosti, taktiež neupozornila kataster na to, že chatka je 

majetkom obce a je umiestnená na pozemku v správe SPF. Spýtal sa starostu, prečo obec 

nedala vypracovať geometrický plán k tejto chatke.  

Poslanec Peter Búšovský uviedol, že v spomínanej žiadosti nebola iba žiadosť na odkúpenie 

chatky, ale aj žiadosť na odkúpenie už spomínaného elektrického kábla, čo dokazuje, že pán 

Kuruc si bol vedomý, že tento kábel je vo vlastníctve obce. Poslanec informoval prítomných, 

že sa zúčastnil štátneho stavebného dohľadu, uviedol, že na tomto stretnutí sa vyjadril pán 

Kuruc, že na tomto pozemku si chce vybudovať miesto, kde bude môcť oddychovať, chovať 

ovce. Pripomenul, že pôvodný zámer bol vybudovanie skladu pre miestne poľovné združenie. 

Pán Kuruc na tomto stretnutí tvrdil, že elektrická prípojka vedená na jeho pozemok je 

oficiálne evidovaná na jeho meno prostredníctvom elektrárni. Poslanec Peter Búšovský po 

preverení si tejto informácie zistil, že Stredoslovenská distribučná, a. s. oficiálne eviduje 

elektrickú prípojku k bývalej družstevnej budove v Hradnej, ktorú odkúpilo miestne poľovné 

združenie a na túto prípojku je pripojený elektrický kábel, ktorý vedie na pozemok pána 

Kuruca. Poslanec ďalej uviedol, že je neprijateľné, aby niekto vstúpil na cudzí pozemok, 

kopal na cudzom pozemku bez súhlasu majiteľa a odcudzil obecný elektrický kábel a tvrdil, 

že je jeho majetkom. Uviedol, že už na tom stretnutí vyzval starostu obce, aby konal v danej 

veci, vyjadril ľútosť nad tým, že obec do dnešného dňa v danej veci nekoná. Obec mala 

okamžite vyzvať pána Kuruca k vráteniu elektrického kábla, uviesť veci do pôvodného stavu, 

dnes je situácia taká, že obecný lyžiarsky vlek je znehodnotený a nefunkčný, keďže k nemu 

nie je elektrická prípojka. Uviedol, že taktiež tu nebola dodržaná podmienka, že stavba 

nemôže byť umiestnená v ochrannom pásme, čo je 50 m od lesa.  

Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana uviedol, že pán Kuruc oznámil obci realizáciu stavby 

formou ohlásenia drobnej stavby, to znamená, že v tomto prípade sa nekonalo žiadne stavebné 

konanie, ku ktorému by bolo potrebné vyjadrenie príslušného okresného úradu odbor 

životného prostredia, na ktorý by sa vedeli odvolať.  

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal starostu, ako bude obec v danej veci postupovať. Starosta 

uviedol, že obec musí zdokladovať vlastníctvo k spomínanému elektrickému káblu, na čo mu 

poslanec odpovedal, že vlastníctvo by mal dokazovať pán Kuruc.   

Poslanec Rudolf Tvrdý skonštatoval, že je smutné, že ani nie občania obce Súľov – Hradná, 

ale cudzí ľudia si v našej obci robia čo chcú a obec to nerieši.  

Poslanci sa spoločne zhodli na tom, že požiadajú starostu obce o vyriešenia vrátenia do 

pôvodného stavu pripojenie elektrického kábla k lyžiarskemu vleku a to v termíne do 10. 

augusta 2021. V prípade, že sa to do uvedeného termínu nepodarí vyriešiť, obec by mala 

podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za odcudzenie obecného elektrického 

kábla. Poslanec Peter Búšovský taktiež uviedol, že na tomto mieste došlo k vyrezaniu dvoch 

stromov, vybudovaniu jazierka a posedu na pozemkoch, ktoré spravuje SPF. 

Poslanci so starostom obce prediskutovali rôzne problémové lokality ohľadne výstavby 

nových domov, nedoriešené odvádzanie povrchových vôd, nerešpektovanie ochranných 

pásiem pri vydávaní stavebných povolení, upozornili na to, že viacerí občania, ktorí dostanú 

stavebné povolenie, tak pri svojom okolí robia také terénne úpravy, ktoré majú negatívny 

vplyv na kvalitu života v danej lokalite, poslanci uviedli, že o niektorých stavebných 
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povoleniach sa dopočujú až vtedy, keď je potrebné riešiť nejaký problém, čo je už neskoro, 

keďže povolenia boli už obcou vydané, poslanci upozornili na nedostatočnú spoluprácu 

starostu obce s členmi stavebnej komisie.  

6. Diskusia 

Člen výboru TJ Partizán Súľov – Hradná pán Ľuboš Slávik informoval prítomných, že pán 

Antonín Búšovský má záujem vykonávať pozíciu správcu na futbalovom ihrisku. Spýtal sa 

starostu obce, akým spôsobom by mal byť daný človek financovaný, aká by bola jeho mzda 

a náplň práce. Starosta uviedol, že záleží od financií, informoval prítomných, že je možnosť 

zamestnať človeka prostredníctvom Úradu práce Bytča, zatiaľ nevie podmienky zapojenia sa 

do projektu. Ak sa obec rozhodne zamestnať správcu na TJ S-H, je potrebné schváliť na daný 

účel finančné prostriedky v rozpočte obce. Pán Ľuboš Slávik uviedol, že zo strany TJ nedôjde 

k 100 % čerpaniu dotácie, ktorú poskytla klubu obec z rozpočtu obce vo výške 2000,00 eur 

z dôvodu, že futbalová súťaž bola z dôvodu pandémie pozastavená. Teda nevyčerpané 

financie by mohli byť použité na financovanie správcu budovy TJ. Poslanec Ondrej Danížek 

vysvetlil, že uvedená dotácia bola TJ poskytnutá na určitý účel, ktorý si výbor uviedol 

v samotnej žiadosti o dotáciu. Teda ak v žiadosti nebolo uvedené, že z dotácie bude TJ 

financovať správcu, dotácia sa na to nemôže použiť. Ďalej uviedol, že ak TJ vráti obci na účet 

finančné prostriedky z nevyčerpanej dotácie, poslanci môžu ich použitie schváliť 

prostredníctvom úpravy rozpočtu na financovanie správcu budovy TJ Partizán S-H. 

Upozornil, že keď správcu TJ vykonával pán Šefara tak do svojej dochádzky písal náplň 

práce. Uvedené by malo uľahčiť dohodnúť náplň práce pánovi Búšovskému.  

Poslanec Peter Búšovský informoval prítomných, že starosta obce má vyčlenené financie 

v rozpočte na správcu budovy vo výške 1800,00 eur, k dnešnému dňu s 0 % - ným čerpaním. 

Je to na komunikácií starostu obce s predsedom výboru TJ, aby si vzájomne doriešili tieto 

veci. Uviedol, že oni ako poslanci nedokážu v tejto záležitosti urobiť viac.  

Pán Ľuboš Slávik sa spýtal starostu obce, či má nejaké nové informácie ohľadne 

vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom na futbalovom ihrisku. Starosta odpovedal, 

že nemá žiadne nové informácie k danej veci.  

Poslanec Peter Búšovský informoval prítomných, že na výročnej schôdzi LPS Semerovské sa 

rozprával s predsedníčkou výboru ohľadne usporiadania vlastníckych vzťahov čo sa týka ciest 

a futbalového ihriska v prospech obce, čo  sa týka ciest, tak LPS Semerovské má uzatvorené 

s obcou zmluvy o dlhodobom nájme, čo sa týka futbalového ihriska tak v minulosti ho chcelo 

LPS vymeniť za cestu do Jedlovníka, uviedol že nechápe, prečo chcú LPS vlastniť prístupové 

cesty, za ktoré potom musia členovia platiť obci dane.  

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal, či už obec zakúpila parkomat, starosta uviedol, že 

parkomaty stále nie sú k dispozícii.  

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal, v akom štádiu je proces prípravy Zmluvy o vzájomnej 

spolupráci obcí pri plnení povinností v oblasti školstva a školskej samosprávy medzi obcou 

S_H a Jablonové. Starosta uviedol, že zatiaľ nedošlo k jeho stretnutiu so starostom obce 

Jablonové, starosta obce Jablonové bol chorý.  

Poslanec Peter Búšovský sa spýtal, či už obec zabezpečila obstaranie GPS zariadení do 

služobných vozidiel, starosta odpovedal, že obec GPS zariadenia ešte nezakúpila.  

Poslanec Peter Búšovský sa informoval, ako ide obec ďalej pokračovať vo výstavbe 

kompostárne. Starosta uviedol, že obec ukončí s firmou DOSA, a. s. Zmluvu o dielo.  

Poslanec sa ďalej spýtal, či už obec má vyjadrenie z platobnej agentúry ohľadne žiadosti 

o NFP ku kompostovisku, starosta uviedol, že zatiaľ nemá žiadne informácie. Poslanec Peter 

Búšovsky upozornil, že pozeral oficiálnu stránku eurofondov a obec Súľov - Hradná sa 

nenachádza na zozname žiadateľov, ktorým bola dotácia poskytnutá. Poslanec Peter 

Búšovský poukázal na potrebu doriešiť ďalší postup na dokončenie realizácie obecnej 

kompostárne a to do najbližšieho zasadnutia OZ, starosta poukázal na potrebu vybudovania 
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oporných múrov a oplotenia kompostárne. Poslanec Peter Búšovský uviedol, že nie je možné 

spustiť prevádzku kompostárne bez príslušnej techniky ako je drtič. Starosta odpovedal, že 

obec má možnosť takýto drtič si prenajať, cena prenájmu cca 90,00 eur na deň. Poslanec Ing. 

arch. Asmatana uviedol, že chýba ďalšie príslušenstvo ako napr. čističky.  

Poslanec Ondrej Danížek sa spýtal, či obec rieši možnosť otvorenia II. triedy v MŠ Jablonové, 

starosta uviedol, že ešte mu nebol predložený rozpočet potrebný na realizáciu spomínanej 

triedy.  

Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana sa spýtal starostu, či už škola zrušila triedy, kde sa 

vyučovala technická výchova, a čo škola urobila so starými ponkami, ktoré sa tam nachádzali. 

Uviedol, že oni ako hasiči by mali o jeden ponk záujem. Kontrolórka obce uviedla, že ZŠ 

s MŠ Súľov – Hradná môže tento majetok presunúť na inú zložku formou delimitačného 

protokolu. Poslanec Ing. arch. Andrej Smatana dodal, že danú vec si dorieši s pánom 

riaditeľom školy.  

Poslanec Peter Búšovský požiadal starostu obce, aby dal hlasovať za prijatie uznesenia 

ohľadne vyriešenie vrátenia do pôvodného stavu pripojenie elektrického kábla na lyžiarskom 

vleku v Hradnej a to v termíne do 10. augusta 2021. Starosta dal za uvedené hlasovať.  

Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Poslanec Ing. Arch. Andrej Smatana upozornil na niektoré pozemky v časti Hradná, o ktoré sa 

majitelia dlhodobo nestarajú, požiadal starostu obce o zaslanie upozornenia, že ako vlastníci 

majú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, zároveň 

porušujú povinnosť starať sa o poľnohospodársku pôdu. Uviedol, že doručí na obec zoznam 

nehnuteľností, ktorých sa tento problem týka a požiadal starostu obce, aby zabezpečil 

doručenie upozornenia ich vlastníkom.  

Keďže neboli ďalšie príspevky, starosta diskusiu ukončil.  

 

5. Prijatie uzneseníprí 

Poslanci OZ prijali dňa 26. 07. 2021 nasledovné uznesenia. 

 

Uznesenie č. 35/2021,  

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná /Roenzpočtové opatrenie č. 7/2021 

nasled.: 

a/ v časti kapitálové výdavky, stredisko 11 Základná škola, Sekon. kl.neu 717002 

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ, rozpočtovaných 10000,00 eur navýšiť o 3062,37 eur, 

ako zdroj krytia schvaľujú použiť finančné prostriedky z prebytku rozpočtu obce Súľov – 

Hradná na rok 2021 

b/ v časti bežné výdavky, stredisko 07 Miestne komunikácie, ekon. kl. 635006 Údržba budov, 

objektov a ich častí, rozpočtovaných 2000,00 eur navýšiť o 968,40pripo eur, ako zdroj krytia 

schvaľujú použiť finančné prostriedky z rezervného fondu 

c/ v časti bežné výdavky, stredisko 16 Kultúrna činnosť, ekon. kl. 633006 Všeobecný 

materiál, rozpočtovaných 1000,00 eur navýšiť o 300,00 eur, ako zdroj krytia schvaľujú použiť 

finančné prostriedky z prebytku rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2021 

d/ v časti bežné výdavky, stredisko 07 Miestne komunikácie, ekon. kl. 633006 Všeob. 

materiál rozpočtovaných 500,00 eur navýšiť o 700,00 eur, ako zdroj krytia schvaľujú použiť 

finančné prostriedky z prebytku rozpočtu obce Súľov - Hradná na rok 2021 

Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 6 Ing. Ľubomír Baláž, Rudolf Tvrdý, Ondrej Danížek,  

Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 1 Richard Kereš 
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Nehlasovali: 0 - 

 

Uznesenie č. 36/2021 

OZ žiada starostu obce o vyriešenie vrátenia do pôvodného stavu pripojenie elektrického 

kábla na lyžiarskom vleku v Hradnej a to v termíne do 10. augusta 2021.   

 Hlasovanie: 
 Počet Mená poslancov 

Za: 4 Ing. Ľubomír Baláž, Ondrej Danížek,  

Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej Smatana 

Proti: 0 - 

Zdržal sa: 0 - 

Neprítomní: 3 Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Radovan Búšovský 

Nehlasovali: 0 - 

 

11. Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Jaroslav Bušfy  

                                                                                                       starosta obce  

 

 

 

Zapisovateľka: Lenka Kerešová ...................................................... 

 

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

 

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

 

 


