
ZÁPISNICA Č. 4/2021 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2021  
o 17:00 hod. v KD Hradná.  

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

arch. Andrej Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž 
 
Hlavný kontrolór obce:  Bc. Jozefína Šípková 
Ospravedlnený:   
Hostia:  bez prítomnosti občanov a hostí  

 

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 boli prítomný všetci poslanci, 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 p. Rudolf Tvrdý.  

 
K bodu 3:  
Schválenie programu zasadnutia  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, predniesol poslancom OZ návrh programu zasadnutia:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Kontrola uznesení  

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

6. Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2021 

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

8.  Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná – schválenie 

9. Opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie el.prípojky a chatky pri lyžiarskom vleku 
v Hradnej 

10. Prerokovanie podozrenia na nezákonné uskutočnenie verejného obstarávania 
 a podpísanie zmluvy na výkopové práce pripojenie prameňa „Makovište“ 

11. Prerokovanie dodržiavania stanovenej zákonnej lehoty na vybavenie žiadostí . 
12. Vyhodnotenie ponúk na odkúpenie kontajnerov  

13. Zámer predaja nehnuteľné majetku obce Súľov – Hradná, parcela 245/2 

14. Rôzne 

15. Diskusia  

16. Prijatie uznesení 

17. Záver  
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 Peter Búšovský, poslanec OZ, sa vyjadril k navrhovanému programu, pričom zdôraznil 
že mu chýbajú v programe rôzne body, ktoré žiadali v doručenej oficiálnej žiadosti  (podozrenie 
z krádeže obecnému majetku), zároveň požiadal ešte o doplnenie bodu „Prerokovanie 
plynofikácie a zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Súľov“.  
 
 Poslanci prediskutovali navrhovaný program obecného zastupiteľstva, pričom OZ 
upravili nasledovne program OZ:   

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Opätovné prerokovanie podozrenia z krádeže obecného majetku (el. prípojka vlek 

Hradná) 
5. Opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie el.prípojky a chatky pri lyžiarskom vleku 

v Hradnej 
6. Prerokovanie dodržiavania stanovenej zákonnej lehoty na vybavenie žiadostí . 
7. Prerokovanie podozrenia na nezákonné uskutočnenie verejného obstarávania a 

podpísanie zmluvy na výkopové práce pripojenie prameňa „Makovište“ 
8. Prerokovanie plynofikácie a zníženia energetickej náročnosti budovy MŠ Súľov 
9. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie 
10. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná – schválenie 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. Prijatie uznesení 
14. Záver   

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  7 poslancov - Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ondrej 

Danížek, Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž 

 
Hlasovali    za (menovite):  7 poslancov - Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ondrej 

Danížek, Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž 

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

 
K bodu 4:  
Opätovné prerokovanie podozrenia z krádeže obecného majetku (el. 
prípojka vlek Hradná) 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil prítomných poslancov s predkladaným 
návrhom. Zo strany obce Súľov – Hradná, bol písomné vyzvaný p. Kuruc, na odstránenie 
nezákonného stavu. Ďalej obec Súľov – Hradná písomne požiadala o kontrolu 
Stredoslovenskú distribučnú.  Vyjadrenie od Stredoslovenskej distribučné je nasledovné: 
Vykonanou kontrolou pripojenie odborných miest na parcele 10/20 obce Súľov – Hradná, 
24.08.2021 nebol zistený neoprávnený odber elektrickej energie. Taktiež nebol zistený zásah 
do určeného meradla, ani do odborného elektrického zariadenia.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, konštatoval, že energetiku zaujímajú iba elektrické 
hodiny. Pána Kuruca, som upozornil, aby odpojil a vrátil pripojenie elektrického kábla 
a zároveň, aby vrátil predmetnú vec do pôvodného stavu.  

Peter Búšovský, poslanec OZ, zdôraznil, že vrátenie pripojenia elektrického kábla na 
lyžiarskom vleku v Hradnej do pôvodného stavu bolo prerokované a obec Súľov – Hradná 
mala vyzvať p. Kuruca, aby v predmetnej veci konal, pričom termín od vyzvania mal 14 dní. 
Do dnešného sa tak nestalo.  

Ing. Jaroslav Bušfy, vysvetlil dôvody, ktoré smerovali k oneskoreniu vrátenia el. kábla 
a následného pôvodného stavu.  
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Peter Búšovský, poslanec OZ, zdôraznil, že z jeho pohľadu je predmetná vec veľmi 
dôležitá a to vo vzťahu záchrany vleku. Informoval poslancov OZ o jednotlivých výsledkoch 
stretnutia stavebného dohľadu.  

Ing. Arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, zdôraznil aktuálny stav problému. Vysvetlil 
poslancov, že bola stanovená lehota, podložená uznesením OZ, pričom toto uznesenie 
a samotná náprava, nebola realizovaná. V predmetnej veci je preto dôležitá sa rozhodnúť, aké 
budú ďalšie kroky OZ, pretože vlek nie je v pôvodnom stave.  

 
Danú vec, poslanci prediskutovali. Zhodli sa, aby bola zaslaná opätovaná výzva. 

V prípade pokiaľ nedôjde k náprave, obec Súľov – Hradná bude musieť v predmetnej veci 
podstúpiť právne kroky.  
 
Uznesenie č. 37/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
opätovne žiada starostu obce o zaslanie výzvy na vrátenie pripojenia elektrického kábla na 
lyžiarskom vleku v Hradnej do pôvodného stavu a to v termíne do 7 dní od dňa doručenia. 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  7 poslancov - Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ondrej 

Danížek, Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž 

 
Hlasovali    za (menovite):  7 poslancov - Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ondrej 

Danížek, Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž 

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

 
 

K bodu 5:  
Opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie el.prípojky a chatky pri 
lyžiarskom vleku v Hradnej 

Peter Búšovský, poslanec OZ, predstavil poslancom OZ znenie žiadosti o odpredaj od 
pána Jána K. Zároveň, zdôraznil nespokojnosť od pána Jána, pretože nebolo mu doručené 
žiadne vyjadrenie zo strany obce.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, podrobne vysvetlil postupy v prípade odpredaja 
obecného majetku.  

Radovan Búšovský, poslanec OZ, sa vyjadril, že je potrebné sa k predmetnej veci 
vyjadriť. V minulosti OZ sa jednoznačne vyjadrila, že nič sa nebude predávať.  

Ing. Arch. Andrej Smatana, poslanec OZ vyjadril nespokojnosť vo vzťahu reakcií na 
jednotlivé žiadosti. Na každú prichádzajúcu poštu, žiadosť je potrebné, aby obec Súľov – 
Hradná reagovala písomnou odpoveďou.  

 
Poslanci OZ predmetnú vec prerokovali. Zhodli sa v názore, kde nie je preukázateľné, 

že chatka stojí na pozemku pána Jána. Diskutabilný je vlastenecký vzťah k predmetnému 
objektu. Vyjadrovali obavy k oprávnenosti žiadosti a zároveň chybne napísanej žiadosti. 
Nesúhlasia s odpredajom drevenej chaty s elektrickou prípojky. Poslanci svoje rozhodnutie 
vyjadrujú vo vzťahu k aktuálnym informáciám, stavu, dokladom, dokumentácií, ktoré nie sú 
známe.   
 
Uznesenie č. 38/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
berie na vedomie žiadosť pána Jána K. č. 123/2020 zo dňa 04. 06. 2020 o odpredaji obecného 
majetku a to drevená stavba chata bez súpisného čísla spolu s prípojkou elektrickej energie. 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom drevenej chaty a elektrickej prípojky na 
lyžiarskom vleku v Hradnej. 
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Prítomní poslanci OZ (menovite):  7 poslancov - Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ondrej 
Danížek, Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž 

 
Hlasovali    za (menovite):  7 poslancov - Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ondrej 

Danížek, Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž 

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

 
K bodu 6:  
Prerokovanie dodržiavania stanovenej zákonnej lehoty na vybavenie 
žiadostí  

 
 Peter Búšovský, poslanec OZ, vyjadril nespokojnosť zo strany občanov obce Súľov – 

Hradná. Zdôraznil zákonné povinnosti, ktoré musí dodržiavať obec Súľov – Hradná. Chce 
vedieť dôvody, postupy a kroky do budúcnosti v predmetnej veci.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, vysvetlil zákonné postupy pri nakladaní s majetkom 
obce.  

Radovan Búšovský, poslanec OZ, zdôraznil potrebu prvotnej informácie pre občana, 
ktorý zaslal žiadosť. Odpoveď v zmysle: Vaša žiadosť je evidovaná, bude predmetom 
rokovania obecného zastupiteľstva.  

Bc. Jozefína Šípková, kontrolórka obce, citovala zákon č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, 
čím vysvetlila poslancom OZ, zákonné postupy pri nakladaní s majetkom obce.  

Ing. Ľubomír Baláž, poslanec OZ, sa informoval o existencií knihy evidencie doručenej 
pošte a zároveň apeloval na systém vybavenej a nevybavenej pošty. Zdôraznil efektivity práce 
vo vzťahu k spokojnosti občanov.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, predmetný bod, ktorý sa prerokováva, je 
z jeho pohľadu hlavne vo vzťahu k už prerokovanému vleku. Uviedol príklad.  

 
Poslanci OZ, predmetný bod prerokovali. Zdôraznili, že je potrebné dodržiavať stanové 

zákonné lehoty na vybavenie jednotlivých žiadostí, vrátane odpovedí na žiadosti, z pohľadu 
obce Súľov – Hradná.  
 

 
K bodu 7:  
Prerokovanie podozrenia na nezákonné uskutočnenie verejného 
obstarávania a podpísanie zmluvy na výkopové práce pripojenie 
prameňa „Makovište“ 

 
 Peter Búšovský, poslanec OZ, žiada o vysvetlenie zverejnenia zmluvy na výkopové 
práce pripojenia prameňa ,,Makovište“.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, vysvetlil postup vykonávania výkopových prác. 
Zároveň vysvetlil podmienky, ktoré boli zakotvené v súťažných podmienok. Dôraz je kladený 
na funkčnom. Zmenu trasy navrhol on, ale nebola odsúhlasená OZ.  

Ing. Ľubomír Baláž, poslanec OZ, vyjadril obavy pri vykopávaní hĺbky 4 metrov.  
Peter Búšovský, poslanec OZ, sa informoval o platnom stavebnou povolení. Chýba 

zmena trasy v projektovej dokumentácií. Poukázal na jednotlivé body, ktoré sú diskutabilné 
a podľa jeho názoru v rozpore s realitou.   

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril, že zatiaľ máme územné povolenie. Obec 
Súľov – Hradná, má všetky potrebné vyjadrenia k predmetnej veci.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, vyjadril nespokojnosť s obstarávaním veci, 
vzhľadom k tomu, že nie je schválená a vypracovaná príslušná dokumentácia. Z jeho pohľadu 
je to chaotické a nezmyselné.  
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Peter Búšovský, poslanec OZ, označuje verejné obstarávania za zbytočné 
a predčasné. Za veľkú chybu označenie podpísanie zmluvy, pričom opäť zdôraznil jednotlivé 
body, ktoré sú uvedené v predmetnej zmluvy. Zároveň vyjadril obavy materiálno - technické 
obstaranie vo vzťahu k pripojeniu prameňa.  

 
Poslanci OZ, prediskutovali predmetnú záležitosť.  K danému projektu je potrebné stavebné 
povolenie a následne postúpiť ďalšie kroky. Zhodli sa, že všetko má svoju postupnosť, preto 
je potrebné postupovať podľa dohody s poslancami OZ . Starosta nesmie urobiť verejné 
obstarávanie bez schválenia financovania OZ.  

 
K bodu 8:  
Prerokovanie plynofikácie a zníženia energetickej náročnosti budovy 

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

Zdôraznil, že je potrebná rekonštrukcia.   
Peter Búšovský, poslanec OZ, oboznámil poslancov OZ, o vykonanej prieskume. 

Vyjadril názor, že škôlka zo stavebného hľadiska je veľmi zanedbaná, komín je v havarijnom 
stave. K predmetnému objektu, existujú rôzne nebezpečenstvá. Z jeho pohľadu je potrebné 
urgentne vykonať opravu komína, vrátane strechy.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, s ohľadom na stav komína, je potrebné 
prizvať odborne spôsobilú osobu, ktorá sa k aktuálnemu stavu vyjadrí.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, zdôraznil vo vzťahu zníženie energetickej náročnej 
budovi MŠ Súľov, je potrebné vykonať energetický audit.  

Peter Búšovský, poslanec OZ, odhaduje náklady vo výške 200 000 eur. a viac, vyjadril 
myšlienku postaviť nové priestory pre MŠ Súľov.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ, že preverí stav projektov 
vo vzťahu k predmetnému objektu. Vykoná stretnutie s riaditeľom školy s dôrazom na samotnú 
rekonštrukciu.  

 
Poslanci predmetný bod prerokovali. Žiadajú od starostu obce Súľov – Hradná viac 

informácií a podkladov, ktorá sa vzťahujú k možnosti zapojenia sa do aktuálnej výzve na 
rekonštrukcie MŠ Súľov.   

 
Uznesenie č. 39/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
poveruje starostu obce pripraviť informácie a podklady k možnosti zapojenia sa do výzvy č. 68 
zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a to do najbližšieho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  7 poslancov - Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ondrej 

Danížek, Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž 

 
Hlasovali    za (menovite):  7 poslancov - Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ondrej 

Danížek, Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž 

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

 
 
 

K bodu 9:  
Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná 
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Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s predkladaným návrhom.  
Peter Búšovský, poslanec OZ, informoval, že úprava rozpočtu sa vzťahuje k zákonnej 

povinnosti.  
Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 6/2021/príloha uznesenia 

č. 41a/2021, ktoré zobrali na vedomie.  
Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č. 8/2021 /príloha uznesenia 

č. 41b/2021/. Poslanci prerokovali jednotlivé položky rozpočtu z rozpočtové opatrenia, ako 
zdroj krytia výdavkov navrhli použiť prebytok rozpočtu obce. 
 

K bodu 10:   
Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná  
 
Starosta obce predložil poslancom žiadosť od riaditeľa ZŠ s MŠ Súľov – Hradná pána RNDr. 
Jána Mekiňu, kde žiadal o úpravu rozpočtu - navýšenie v časti originálne kompetencie na 
úseku školstva v položkách prevádzkové stroje, prístroje na stredisku Materská škola Súľov, 
knihy Materská škola Súľov a Školská jedáleň Súľov. Poslanci prerokovali uvedenú žiadosť 
a následne ju schválili.  
 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť od riaditeľa ZŠ s MŠ Súľov – Hradná pána 
RNDr. Jána Mekiňu, kde žiadal o úpravu rozpočtu - navýšenie v časti originálne kompetencie 
z dôvodu vzniku nároku na odchodné do dôchodku. Starosta uviedol, že  predmetnej úprave 
rozpočtu, sa vzťahuje spolufinancovanie s obcou Jablonové. Financie budú vynaložené 50/50 
s obcou Jablonové.  
Poslanci predmetný bod prerokovali a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 40/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
a/ schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná / viď príloha č. 1 tohto uznesenia 
b/ schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná / viď príloha č. 2 tohto uznesenia/formou 
dodatku č.2 k VZN č. 5/2020 
 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  7 poslancov - Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ondrej 

Danížek, Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž 

 
Hlasovali    za (menovite):  7 poslancov - Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ondrej 

Danížek, Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž 

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

 
Uznesenie č. 41/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
a/ berie na vedomie úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná /Rozpočtové opatrenie č. 6/2021/ 
viď príloha č. 1 tohto uznesenia 
b/ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná /Rozpočtové opatrenie č. 8/2021/ viď 
príloha č. 2 tohto uznesenia  

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  7 poslancov - Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ondrej 

Danížek, Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž 
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Hlasovali    za (menovite):  7 poslancov - Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ondrej 
Danížek, Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž 

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

 

Bod 11 

Rôzne 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ, o memorandu 

o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry na Európske Hlavné Mesto Kultúry. 

K predmetnej veci je potrebná diskusia a vyjadrenie OZ.  

 Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, odporučil podporiť danú aktivitu.  

 

Poslanci ,,memorandum o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry na Európske 

Hlavné Mesto Kultúry“ prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 42/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
I. súhlasí s uzatvorením memoranda o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry na 
Európske Hlavné Mesto Kultúry 
II. poveruje starostu obce Ing. Jaroslava Bušfyho s podpisom Memoranda o spolupráci pri 
príprave a realizácií projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci Výzvy Európske hlavné mesto 
kultúry 2026 v Slovenskej republike 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  7 poslancov - Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ondrej 

Danížek, Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž 

 
Hlasovali    za (menovite):  7 poslancov - Richard Kereš, Rudolf Tvrdý, Ondrej 

Danížek, Peter Búšovský, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Radovan Búšovský, Ing. Ľubomír Baláž 

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

 
K bodu 12:  

Diskusia 
 

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, vyjadril spokojnosť s vymaľovaním kultúrneho 

domu.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril, že ohľadom na aktuálnu situáciu sa 

nebude konať podujatie ,,úcta k starším“, preto navrhuje, aby sa pripravili hygienické balíčky.  

 Peter Búšovský, poslanec OZ, sa vyjadril za finančnú komisiu. Z nevyčerpaných 

finančných prostriedkov, ktoré obec získala z dotácie na testovanie občanov by bolo vhodné 

zakúpiť do škôlky a ZŠ čističe vzduchu. Finančné prostriedku sú viazané. Navrhol finálne 

rozhodnutie a prerozdelenie nevyčerpaných finančných prostriedkov pripraviť do najbližšieho 

obecného zastupiteľstva.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, vyjadril nespokojnosť k umiestneniu 

kontajnerov a začína sa prejavovať problém spojený so separovaním. Je potrebne udržiavať 

poriadok. Zároveň sa informoval o správe kultúrneho domu.  
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Poslanci v rámci diskusie, prediskutovali obsah programu najbližšieho obecného 

zastupiteľstva.  

 

K bodu 13: 

Prijatie uznesení 

 
Poslanci OZ, prijali uznesenia OZ obce Súľov – Hradná zo dňa 27.09.2021, v KD Hradná.   

 

K bodu 14:  

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: 

 
 
Rudolf Tvrdý 

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

 

 Richard Kereš    
  ........................................  

 
 

V Súľov – Hradná, dňa 05.10.2021 
 
 

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

                                                                                                        Ing. Jaroslav Bušfy 
    starosta obce Súľov - Hradná        


