ZÁPISNICA Č. 5/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. októbra 2021
o 17:30 hod. v MOS Súľov.
Starosta obce:
Poslanci OZ:
Ospravedlnený:
Hostia:

Ing. Jaroslav Bušfy
Ondrej Danížek, Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej Smatana,
Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž (prítomný do bodu 15)
Rudolf Tvrdý, Richard Kereš
Podľa prezentačnej listiny

K bodu 1:
Otvorenie
Zasadnutie
obecného
zastupiteľstva
otvoril
a viedol
starosta
obce,
Ing. Jaroslav Bušfy. Privítal všetkých prítomných poslancov.
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 5 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., LL.M. za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva
Ing. Arch. Andrej Smatana 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. 30-42/2021
5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
6. Plnenie rozpočtu obce Súľov - Hradná k 30. 06. 2021 - schválenie
7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
8. Návrh Dodatku č. 2 k 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
9. Prerokovanie pripojenia prameňa Makovište
10. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce parcel. č. KNC 245/2 - schválenie
11. Žiadosť o zámenu pozemkov parc. č. KNE 828/122 orná pôda
a pozemok parc. č. KNE 774 zastavané plochy a nádvorie
12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 251/13 ostatná plocha
13. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNE 550/3 orná pôda
14. Obecná kompostáreň – prerokovanie dostavby
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Prijatie uznesení
18. Záver

Prítomní poslanci OZ (menovite):

5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský,
Ing. Ľubomír Baláž

Hlasovali

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

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 4:
Kontrola uznesení č. 30-42/2021
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil prítomných poslancov s kontrolou
uznesení č. 30-42/2021. Vo vzťahu k jednotlivých uzneseniam, konštatoval, že sú splnené,
prípadne prebiehajú (sú v pláne). Informoval poslancov OZ, že sa podarilo doručiť prijímateľovi
vyzvanie vo vzťahu k elektrickej prípojky, z čoho vyplýva, že aktuálne danému pánovi plynie
lehota na návrat do pôvodného stavu. Zároveň informoval poslancov, ohľadom biliardového
stola, kde obec Súľov – Hradná prijala do dnešného dňa jednu cenovú ponuku (predmetom
bodu Rôzne).

K bodu 5:
Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti
komisií
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov o prebiehajúcom verejnom
obstarávaní vo vzťahu k oprave mosta. Ďalej prebehlo obstarávanie projektu zachytenie
prameňa, kde obec získala dotáciu od Slovenská agentúra životného prostredia. K predmetnej
veci sa aktuálne musia vyjadriť dotknuté orgány a obyvatelia obce. Ďalej prebehlo oslovovanie
architektov na spracovanie územného plánu. Vyjadril potrebu sa rozhodnúť, aby sa vo veci
začalo konať. Ďalej informoval, že obec nemá preberací protokol vo vzťahu k parkovaciemu
automatu. Aktuálny čo je, je skúšobný. Ďalej informoval poslancov OZ o stretnutí ZMOS
a jednotlivých záverov z oblasti životného prostredia a fondu obnovy. Ďalej informoval, že bola
odstránená porucha vody. Bola uskutočnená kontrola zo SEA vo vzťahu k zníženiu
energetickej náročnosti budovi. Zároveň prebehla kontrola z PPA, projektu 746. Predmetom
kontroly bolo verejné obstarávanie s pracovným strojom LOTUS. Všetko v danom smere
prebehlo bez problémov.
Peter Búšovský, poslanec OZ, informoval prítomných za finančnú komisiu, vo vzťahu
k realizovanej diskusií zo stretnutia. Ďalej vyjadril nespokojnosť vo vzťahu k obstarávaniu
návrhu Územného plánu obce Súľov – Hradná, kde občania, právnické a fyzické osoby sa
môžu do 30 dní od vyvesenia verejnej vyhlášky, podávať svoje námety a požiadavky na
spracovanie Územného plánu obce. Nespokojnosť smeroval k nedostatočnej propagácií tak
dôležitej informácie, k zvýšeniu povedomia medzi obyvateľmi obce.
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, zdôraznil, že verejná vyhláška obce Súľov –
Hradná, oznam zverejnila na úradnej tabuli ako aj na stránke obce.
Radovan Búšovský, poslanec OZ, apeloval na špeciálne stretnutie poslancov OZ, kde
predmetom bude výlučne iba územný plán obce. Stretnutie k predmetnej veci zorganizuje.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, informoval, že pripravil potrebné veci vo
vzťahu k územnému plánu. Vykonal základnú prípravu, s dôrazom na aktuálny stav.
Peter Búšovský, poslanec OZ, vyjadril nespokojnosť s umiestnením parkomatov.
Pričom zdôraznil nedostatky a chyby. Zdôraznil, že je potrebné označiť parkovacie plochy
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a osadiť dopravné značky. Ďalej zdôraznil, že poslanci neobdržali návrh poistenia
k parkomatom.
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, vysvetlil dôvody umiestnenia parkomatov. Návrh
poistenia parkomatov, môže byť realizovaný až na základe podrobného popisu daného
parkomatu, vrátane označenie, sériového čísla a pod., pričom tieto informácie absentujú.
Radovan Búšovský, poslanec OZ, informoval o činnosti stavebnej komisie.
Ing. Ľubomír Baláž, poslanec OZ, informoval o činnosti kultúrnej komisie.
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval o možnostiach podania žiadosti na
Environmentálny fond, pre oblasť Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového
hospodárstva z pohľadu odpadov, kde činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu, kde
je 5% spolufinancovanie a činnosť C5: predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov.
Poslanci OZ, prediskutovali podporované činnosti v rámci Oblasti C – Rozvoj
odpadového hospodárstva obehového hospodárstva z pohľadu odpadov. Zhodli sa podporiť
danú aktivitu.

Uznesenie č. 43/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
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, činnosť: C1. Triedený zber komunálneho odpadu.
Prítomní poslanci OZ (menovite):

5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský,
Ing. Ľubomír Baláž

Hlasovali

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

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Uznesenie č. 44/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
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: C5. Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Prítomní poslanci OZ (menovite):

5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský,
Ing. Ľubomír Baláž

Hlasovali

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

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):
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K bodu 6:
Plnenie rozpočtu obce Súľov - Hradná k 30. 06. 2021
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s predkladaným návrhom.
Poslanci predmetnú vec prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 45/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
schvaľuje plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2021.
Prítomní poslanci OZ (menovite):

5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský,
Ing. Ľubomír Baláž

Hlasovali

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

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 7:
Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná
Peter Búšovský, poslanec OZ, sa informoval k jednotlivým položkám uvedených
k návrhu na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná. Zároveň sa informoval o odpustení
poplatkoch za smeti v súvislosti s pandemickou situáciou, kto ich schválil, keďže OZ neprijalo
žiadne uznesenie k odpusteniu poplatkov. Vyjadril spokojnosť v oblasti znižovania dlžnej
sumy/platby od prevádzkovateľov a občanov. Zároveň sa dozvedel, že po 6 rokoch sa
nevymáhajú dlžné finančné prostriedky. Žiada vysvetlenie.
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, preverí odpustenie poplatkoch za smeti v súvislosti
s pandemickou situáciou a vykoná kontrolu nevymáhania dlžných finančných prostriedkov.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, zdôraznil, že veľa krát stačí málo, preto je
potrebné písomne vyzvať daných ľudí o neplnení záväzkov.
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, požiadal o doplnenie do úpravy rozpočtu: školenie
ľudí – strojnícky preukaz, dvoch ľudí, 2x150 eur, a projekty pre oblasť Rozvoj odpadového
hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov, čo je 2x500 eur. Ďalej
informoval poslancov OZ, o aktuálnej výzve z Úradu práce, kde vzniká možnosť zamestnať
ľudí na 9 mesiacov.
Poslanci OZ, prediskutovali návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná. Zhodli sa,
aby bola položka osobný príplatok preklasifikovaná na odmeny zamestnancov vodného
hospodárstva. Ďalej sa vyjadrili k jednotlivým položkám, ktoré vyplývajú z úpravy rozpočtu
obce. Ohľadom aktuálnej výzvy z Úradu práce, by bolo vhodné využiť túto možnosť na jar.
Uznesenie č. 47/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná /Rozpočtové opatrenie č. 10/2021/ viď
príloha č. 1 tohto uznesenia.
Prítomní poslanci OZ (menovite):

5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský,
Ing. Ľubomír Baláž

4

Hlasovali

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

K bodu 8:
Návrh Dodatku č. 2 k 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
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ dôvod navýšenia dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Súľov – Hradná.
Poslanci predmetnú vec prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 46/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
schvaľuje dodatok č. 2 k 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.
Prítomní poslanci OZ (menovite):

5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský,
Ing. Ľubomír Baláž

Hlasovali

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

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 9:
Prerokovanie pripojenia prameňa Makovište
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ, že prebehli rokovania
s výsledkom prehodnotenia pripojenia prameňa Makovište. Projekt sa vyjadril, že nie je
potrebné zakresliť šachtu.
V rozpočte 5000 eur sa realizuje zachytenie prameňa
a vybudovanie čistiacej šachty. Ďalšie činnosti sa vykonajú neskôr.

K bodu 10:
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce parcel. č. KNC 245/2
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ o predkladanom zámere.
Bol vypracovaný znalecký posudok. Informoval že najnižšia cena za m2 bola vyčíslená na
16,55 eur a parcela má rozlohu 192 m2.
Poslanci OZ poukázali na chybu v znaleckom posudku (podľa posudku nie je na
parcelu prístup, v skutočnosti k parcele vedie obecná cesta) predmetný bod prediskutovali,
pričom rokovanie bolo presunuté na najbližšie obecné zastupiteľstvo.
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K bodu 11:
Žiadosť o zámenu pozemkov parc. č. KNE 828/122 orná pôda
a pozemok parc. č. KNE 774 zastavané plochy a nádvorie
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ, o predkladanom zámere.
Zdôraznil, že je potrebné vyjadriť sa k predmetnej žiadosti.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, vysvetlil, že v danej veci je veľa variant. Je
potrebné realizovať stretnutie, vzhľadom k tomu, že pôvodný zámysel bol vymeniť parcelu za
parcelu, s doplatkom od obce. Aktuálne je stav, kedy chcú vymeniť aj s tým, že obec získa
viac m2. Nie je však v danej veci doriešené vypracovanie geometrického plánu, vrátane
znášania nákladov s ním spojené.
Poslanci OZ, predmetnú vec prediskutovali. Poverili starostu obce, aby zistil či v minulosti bola
alebo nebola vykonaná delimitácia pozemku. Vyjadrenie k žiadosti bude ďalej prerokované
na najbližšom obecnom zastupiteľstve.

K bodu 12:
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 251/13 ostatná
plocha
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ, o predkladanom zámere.
Zdôraznil, že žiadateľ predložil geometrický plán.
Peter Búšovský, poslanec OZ, informoval, že sa jedná o výmeru 10 m2.
Ondrej Danížek, poslanec OZ, vysvetlil možnosti využitia danej parcely. Zároveň sa
vyjadril, pri stanovení ceny pozemku, je možné vychádzať z predchádzajúceho znaleckého
posudku (16 eur/m2), pretože sa jedná o rovnakú pôdu.
Radovan Búšovský, poslanec OZ, vysvetlil, cena pozemku, bude predmetom ďalšej
diskusie. V súčasnosti obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja pozemku.
Poslanci OZ, predmetnú vec prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu. Zhodli sa, že v predmetnej
veci sa bude postupovať podľa §9a ods. 8 písm. e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obce.
Uznesenie č. 48/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
schvaľuje zámer odpredať časť pozemku č. KNC 251/13 o výmere 10 m2 vyčlenenom návrhom
geometrického plánu.
Prítomní poslanci OZ (menovite):

5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský,
Ing. Ľubomír Baláž

Hlasovali

4 poslancov - Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej
Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž

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

1 poslanec – Ondrej Danížek
0 poslancov

K bodu 13:
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNE 550/3 orná pôda
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ, o predkladanom zámere.
Jedná sa o parcelu o výmere cca. 295 m2.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, vysvetlil poslancom OZ, že sa jedná
o uzatvorený pozemok, bez žiadneho prístupu. Z pohľadu obce, nemá tento pozemok žiadny
potenciál do budúcnosti.
Ondrej Danížek, poslanec OZ, sa vyjadril, že v okolí predmetného pozemku je veľa
malých pozemkoch. Preto by bolo vhodné zvážiť predaj aj tých menších plôch.
Peter Búšovský, poslanec OZ, sa stotožnil z názorom p. Danížeka, a priklonil sa
k variante predať celé pozemky.
Radovan Búšovský, poslanec OZ, sa vyjadril, že v danej lokalite by bolo vhodné sa
venovať všetkým pozemkom, ktoré sa v danej lokalite nachádzajú.
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, navrhol počkať s predajom, z dôvodu prípravy
nového územného plánu obce. Zároveň je dôležité stanovisko Štátnej ochrany prírody.
Poslanci OZ, prediskutovali predmetný bod. Zhodli sa, že z dôvodu spracovania
nového územného plánu obce, sa zdržujú predaja. Po vypracovaní nového územného plánu
je možné opätovné podania žiadosti o odkúpenie časti pozemku/pozemkov.
Uznesenie č. 49/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
berie na vedomie žiadosť pána Pavla R. č. 140/2021, zo dňa 06.08.2021 o odkúpenie
nehnuteľného majetku obce a to časť parcely č. KNE 550/3. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí
s odpredajom obecného pozemku z dôvodu prípravy nového územného plánu obce.
Prítomní poslanci OZ (menovite):

5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský,
Ing. Ľubomír Baláž

Hlasovali

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

za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 14:
Obecná kompostáreň – prerokovanie dostavby
Uvedený bod nebol prerokovaný.

Bod 15
Rôzne
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Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ, o návrhu zmluvu so
spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a. s. na parcele č. KNC 31, zast. pl. a nádv.
o výmere 1995 m2, v rozsahu dielu č. 1 o výmere 55 m2, parc. KNC č. 32/1, ost. pl. o výmere
3450 m2, v rozsahu dielu č. 2 o výmere 71 m2, parc. KNC č. 33, ost. pl. o výmere 1133 m2,
v rozsahu dielu č. 3 o výmere 11 m2, parc. KNC č. 38 záhrada o výmere 1347 m2, v rozsahu
dielu č. 4 výmere 90 m2 a parc. KNC č. 968/2, zast. pl. a nádv. o výmere 1908 m2, v rozsahu
dielu č. 5 o výmere 41 m2 vyznačenom geometrickým plánom č. 36442500-37/2019.
Poslanci OZ predmetnú záležitosť prerokovali a pristúpili k hlasovaniu. Podľa ich
názoru, mala spoločnosť žiadať o vecné bremeno ešte pred realizáciou.
Uznesenie č. 50/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná,
a. s. na parcele č. KNC 31, zast. pl. a nádv. o výmere 1995 m2, v rozsahu dielu č. 1 o výmere
55 m2, parc. KNC č. 32/1, ost. pl. o výmere 3450 m2, v rozsahu dielu č. 2 o výmere 71 m2, parc.
KNC č. 33, ost. pl. o výmere 1133 m2, v rozsahu dielu č. 3 o výmere 11 m2, parc. KNC č. 38
záhrada o výmere 1347 m2, v rozsahu dielu č. 4 výmere 90 m2 a parc. KNC č. 968/2, zast. pl.
a nádv. o výmere 1908 m2, v rozsahu dielu č. 5 o výmere 41 m2 vyznačenom geometrickým
plánom č. 36442500-37/2019.
Prítomní poslanci OZ (menovite):

4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský,

Hlasovali

0 poslancov
4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, Ing.
arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský,
0 poslancov

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

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ o výzve 68, kapitoly Ministerstva
hospodárstva. Vysvetlil problémy, ktoré sú spojené s touto výzvou. Splniť podmienky danej
výzvy, sú v priamej súvislosti s energetickým auditom. Budova by mala spadať do kategória
A0, pričom keby sa použil plynový kotol, popr. tepelné čerpadlo, tak do tejto kategória by
budova nespadala. Zároveň zdôraznil, že sa skúmali rôzne ďalšie možnosti, ktoré by prispeli
k rekonštrukcií budovy. Informoval poslancov OZ aj o neoprávnených nákladov, ktoré sú
uvedené v predmetnej výzvy. Náklady predstavujú:
• Energetický audit – 1200 eur,
• Rozpočet obce, kontrola dokumentácie – 1200 eur
• Požiarna ochrana, celková projektová dokumentácia – 1800 eur.
• Stavebné úpravy, celková projektová dokumentácia – 1800eur
• Spracovanie žiadosti – 1800 eur
• Celkové projektové práce – 7 800 eur s DPH
Peter Búšovský, poslanec OZ, sa informoval, aká je pravdepodobnosť získania
finančných prostriedkov, vzhľadom k tomu, že v rozmedzí pár rokov sa získali finančné
prostriedky z rôznych výziev, pričom sa už rekonštruoval kultúrny dom, škôlka a pod. Finančné
prostriedky, ktoré môže obec získať na rekonštrukciu, sú zaujímavé cca. 190 000 eur, avšak
predpokladá, že obec sa bude musieť v prípade realizácie spolupodieľať sumou minim,
100 000 eur,
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Poslanci OZ, prediskutovali technickú a finančnú stránku rekonštrukcie budovy.
V rámci rekonštrukcie budovy, existuje viacero variant, ktoré prediskutovali a pristúpili
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 51/2021
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná
schvaľuje zapojenie sa do projektu pod názvom „Zníženia energetickej hospodárnosti budovy
Materskej školy Súľov – Hradná“.
Prítomní poslanci OZ (menovite):

4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Búšovský,
Ing. arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský,

Hlasovali

za (menovite):

0 poslancov

proti (menovite):

3 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, Ing.
arch. Andrej Smatana,
1 poslanec – Radovan Búšovský

zdržali sa (menovite):

Ondrej Danížek, poslanec OZ, informoval starostu obce, že bola sťažnosť
od obyvateľov obce, pretože dochádza k znečisteniu cesty.
Peter Búšovský, poslanec OZ, sa vyjadril, že týmto konaním si ľudia sami robia zle.
Keď sa niečo kope, je logické, že sa všetko má dať do pôvodného stavu, ak nie lepšieho.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, informoval o cenovej ponuke od
poľnohospodárskeho družstva Predmier, ktorý ponúka 100 eur/kontajner.
Poslanci OZ, berú na vedomie príslušnú ponuku, podrobnejšie sa budú venovať na
najbližšom zastupiteľstve.

K bodu 16:
Diskusia
Pani 1, sa informovala, či bude záhradka pred kultúrnym domom v Hradnej skrášlená.
Nepôsobí to pekne a bolo by vhodné vykonať výsadbu stromčekov a pod.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, reagoval na dotaz a poukázal na ďalšie
problémy spojené s okolím kultúrneho domu.
Pani 2, poukázala na zlý stav a neudržiavanie domu smútku v Hradnej. Dlhodobo
pretrváva tento problém, preto je potrebné vykonať nápravu. Zároveň sa chcela informovať
o stave písomného upozornenia, ktorá sa týka orezávania brezy. Bolo by potrebné orezávať
daný strom.
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, reagoval na dotaz a poukázal na ďalšie
problémy ako je napríklad horná zástavka a pod.

K bodu 17:
Prijatie uznesení
Poslanci OZ, prijali uznesenia OZ obce Súľov – Hradná zo dňa 13.10.2021 v MOS Súľov.
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K bodu 18:
Záver
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa na záver rokovania OZ poďakoval prítomným
za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapisovateľ:

Ing. Michal Ballay, PhD., LL.M.

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

Overovatelia:

Ing. arch. Andrej Smatana

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

Ing. Ľubomír Baláž
........................................
V Súľov – Hradná, dňa 23.10.2021

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