
ZÁPISNICA Č. 6/2021 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06. decembra 2021  
o 17:00 hod. v MOS Súľov.  

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

Radovan Búšovský 
Zamestnanci OcÚ:  
Hlavný kontrolór obce:  Bc. Jozefína Šípková (prítomná od bodu 6) 
Ospravedlnený:  Ing. arch. Andrej Smatana, Richard Kereš 
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 piati 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. Peter Búšovský 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 č. 43-51/2021 
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce /Rozpočtové opatrenie č. 9/2021, č. 11/2021 – OZ berie 

na vedomie 
6. Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu ZŠ s MŠ v časti originálne kompetencie na materiálne 

zabezpečenie opatrení proti COVID 19 – schválenie 
7. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ /Rozpočtové opatrenie č. 7/ - schválenie 
8. Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2021 
9. Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to pozemok parcela č. KN-C 245/2 – schválenie 
10. Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to časť pozemku parcela č. KN-C 251/13 – 

schválenie 
11. Žiadosť o zámenu pozemkov parc. č. KNE 828/122 orná pôda a pozemok parc. č. KNE – 

774 zastavané plochy a nádvorie  
12. Predaj kontajnerov – vyhodnotenie súťaže 
13. Predaj biliardového stola – predloženie ponuky 
14. Žiadosť o prenájom predajnej plochy na predaj suvenírov 
15. Rôzne 
16. Diskusia  
17. Prijatie uznesení 
18. Záver  
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Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

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

 
K bodu 4:  
Kontrola uznesení č. 43-51/2021 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil prítomných poslancov s kontrolou 
uznesení č. 43-51/2021. Vo vzťahu k jednotlivým uzneseniam, konštatoval že sú splnené, 
prípadne prebiehajú (sú v pláne). Informoval poslancov OZ, že žiadosť na environmentálny 
fond bola zaslaná a v termíne bola taktiež zaslaná žiadosť ohľadom obecnej kompostárne.   

 Rudolf Tvrdý, poslanec OZ, sa informoval o žiadosti, ktorá bola prijatá.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, že tejto žiadosti sa budeme zaoberať na ďalšom 

OZ. 
 

K bodu 5:  
Návrh na úpravu rozpočtu obce /Rozpočtové opatrenie č. 9/2021, č. 
11/2021  

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov o návrhu na úpravu rozpočtu 

obce – rozpočtové opatrenie č. 9/2021, č. 11/2021. Zároveň informoval o úprave rozpočtu 
obce S-H – rozpočtové opatrenie č. 12/2021.  

 
Poslanci OZ predmetnú vec prerokovali a pristúpili k hlasovaniu.   

 
Uznesenie č. 52/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 

a. berie na vedomie úpravu rozpočtu obce S-H /rozpočtové opatrenie č. 9/2021 
a rozpočtové opatrenie č. 11/2021/ 

b. schvaľuje úpravu rozpočtu obce S-H /rozpočtové opatrenie č. 12/2021/ 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

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

K bodu 6:  
Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu ZŠ s MŠ v časti originálne 
kompetencie na materiálne zabezpečenie opatrení proti COVID 19 
K bodu 7:  
Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ /Rozpočtové opatrenie č. 7/ 
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Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov o dofinancovaní rozpočtu ZŠ 

a MŠ a návrhu na úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ.  
Peter Búšovský, poslanec OZ, informoval prítomných poslancov, že žiadosť, ktorá bola 

prijatá bola doručená v dvoch častiach.V septembri bola prijatá dotácia vo výške 890 eur, ktorá 
bola určená na dezinfekciu pre MŠ a ZŠ. Pre MŠ mala byť dotácia 150 eur a na každého 
zamestnanca 5 eur, a pre ZŠ dotácia vo výške 190 eur. ZŠ a MŠ o týchto peňažných 
prostriedkov ani nevedela. Vyjadril nespokojnosť v danej veci. Na stránke Ministerstva 
školstva, sú dostupné všetky informácie o dotáciách pre MŠ a ZŠ. Ďalej upozornil, že 
v prípade schválenia predmetnej žiadosti, starosta obce musí podstúpiť kroky, a požiadať 
obec Jablonové o 50% peňažných prostriedkov.   

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, podrobne vysvetlil poslancom OZ predmetnú 
situáciu.   

Peter Búšovský, poslanec OZ, zdôraznil, že je potrebné upraviť a schváliť VZN.  
Bc. Jozefína Šípková, kontrolórka obce, upozornila, že v tomto prípade nie je potrebné 

upravovať a meniť VZN. Je to z dôvodu, pretože predmetné peňažné prostriedky sú účelovo 
viazané.   

 
 Poslanci OZ, predmetný bod prerokovali a pristúpili k hlasovaniu.  
 

Uznesenie č. 53/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 

a. žiadosť riaditeľa Základnej školy s Materskou školou Súľov – Hradná o dofinancovanie 
nákladov v rámci originálnych kompetencií na výdavky vynaložené na materiálne 
zabezpečenie opatrení proti pandémii COVID 19 

b. poskytnutie bežného transferu obcou S-H svojej rozpočtovej organizácií Základnej 
škole Súľov – Hradná pre účely dofinancovania výdavkov vynaložených na materiálne 
zabezpečenie opatrení proti pandémií COVID 19 vo výške 2281,22 eur, ako zdroj krytia 
schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce na rok 2021 

c. úpravu rozpočtu Základnej školy s Materskou školou Súľov – Hradná /rozpočtové 
opatrenie č. 7/2021 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

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

 
 

K bodu 8:  
Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2021 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov o predmetnej veci. Zdôraznil, 
že v predmetnej ponuke od pani Ing. Smolkovej, je hodnota auditu za rok 2021 je vo výške 
3025,00 eur, pričom je presne vypočítané, čo má vplyv na túto sumu.  

Bc. Jozefína Šípková, kontrolórka obce, výške sumy za audit, vyplýva z majetku obce 
Súľov – Hradná. Zároveň, zdôraznila, že zohnať audítora pre obec je problém, preto počas 
roka požiadala poslancov OZ o súčinnosť pri získaní audítora na vykonanie auditu za rok 2021.  

 
Poslanci predmetný bod prerokovali a pristúpili k hlasovaniu.  
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Uznesenie č. 54/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 

a. audítora pani Ing. J. Smolkovú, auditor č. licencie 232 na vykonanie auditu za rok 2021 
b. cenu za vypracovanie auditu za rok 2021 vo výške 3025,00 eur 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

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

 
 
 

K bodu 9 :  
Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to pozemok parcela č. KN-
C 245/2 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov o predmetnej veci. Zámer 
predať nehnuteľný majetok obce – pozemok parcela č. KN-C 245/2, bol zverejnený v zmysle 
zákona č. 138/1991 o majetku obcí. Zároveň bol vypracovaný znalecký posudok.  
 Peter Búšovský, poslanec OZ, navrhol, aby predmetný bod bol presunutý na najbližšie 
obecné zastupiteľstvo. Znalecký posudok považuje za nutné preštudovať.  

Radovan Búšovský, poslanec OZ, podporil návrh presunu na najbližšie obecné 
zastupiteľstvo.  
 
K bodu 10 
Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to časť pozemku parcela 
č. KN-C 251/13 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov o predmetnej veci. Vzhľadom 
k tomu, že sa jedná o menšiu plochu (10m2), nebol vypracovaný znalecký posudok, je názoru 
že by to bolo kontraproduktívne. Z tohto dôvodu, požiadal poslancov OZ o stanovenie ceny za 
m2.  

Peter Búšovský, poslanec OZ, prezentoval poslancom OZ predmetnú parcelu č. KN-C 
251/13. Identifikoval problém, ktorý je spojený s predmetnou parcelou, pretože obec tam má 
vodovod. Podľa informácií, ktoré má je zámerom výstavba oporného múru.  

Radovan Búšovský, poslanec OZ, vyjadril názor, že ak je vodovod v blízkosti, je celá 
vec bezpredmetná.  

 
Poslanci OZ celý zámer prediskutovali. Zhodli sa, že v predmetnej veci je potrebné 

vytýčiť vodovod a následne sa stretnúť. Navrhli, aby bola zvolaná stavebná komisia a celá 
záležitosť sa preverila a prediskutovala.  
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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 o predmetnej veci.  
Peter Búšovský, poslanec OZ, vizuálne prezentoval daný zámer zámeny pozemkov 

parc. Č. KNE 828/122 orná pôda a pozemok parc. Č. KNE – 774 zastavané plochy a nádvorie.  
Rudolf Tvrdý, poslanec OZ, zdôraznil, že je potrebné vysporiadať pozemky. Navrhuje 

stretnutie a dohodnúť sa.  
Peter Búšovský, poslanec OZ, vyjadril názor, že v prípade pokiaľ by obec dala 

spracovať dva znalecké posudky, plus k tomu by sa viazali ďalšie administratívne úkony, už je 
to nevýhodné. Prikláňa sa k variante kedy sa pozemky zamenia a obec doplatí účastníkom 
dohodnutú čiastku 1150,00 eur.   

Ondrej Danížek, poslanec OZ, vyjadril obavu, či je možné bez znaleckého posudku 
zamieňať pozemky.  

Bc. Jozefína Šípková, kontrolórka obce, k tomu sa viaže prípad hodný osobitného 
zreteľa. V tomto prípade ide o dobrý úmysel zo strany obce, a pozemky sú v približnej 
hodnote.   
 Radovan Búšovský, poslanec OZ, vyjadril názor, že štát by mal vyriešiť vysporiadanie 
všetkých ciest, či už na úrovni samosprávy, kraja a štátu.  

 
Poslanci predmetnú vec prediskutovali. Odporučili, aby sa pripravilo uznesenie do 

najbližšieho zastupiteľstva. Zároveň zdôraznili, že je dôležité, aby sa oslovili majitelia 
predmetných pozemkov a zistil sa súhlas z ich strany ohľadom zámeny pozemkov.   
 
K bodu 12 
Predaj kontajnerov – vyhodnotenie súťaže 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov o predmetnej veci. Obec 
obdržala jednu ponuku od Poľnohospodárskeho družstva Predmier. Cena za jeden 
kontajnerový zásobník je 100,00 eur. V prípade pokiaľ by obec riešila odovzdanie 
kontajnerových zásobníkov na zberný dvor, je potrebné počítať s nákladmi, ktoré by sa 
vzťahovali k tomuto odovzdaniu (odvoz, rezanie, kotúče a pod.). 

Ing. Ľubomír Baláž, poslanec OZ, zdôraznil, že aktuálna cena železa za kilo je 0,20 
eur.. Myslí si, že z toho následne vyplynula aj cenová ponuka.  

Peter Búšovský, poslanec OZ, si myslí, že v zbernom dvore by bola cena 200,00 eur, 
a prikláňa sa k odpredaju Poľnohospodárskemu družstvu Predmier.   

 
Poslanci OZ predmetnú vec prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 55/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 

a. cenovú ponuku od Poľnohospodárskeho družstva Predmier na odkúpenie dvoch kusov 
kontajnerových zásobníkov a to 100,00 eur/kus. 

b. odpredaj dvoch kusov kontajnerových zásobníkov za cenu 200,00 eur/2ks 
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Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 
Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 
 
 
K bodu 13 
Predaj biliardového stola – predloženie ponuky 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov, že bola prijatá žiadosť na 
odkúpenie biliardového stola od pani Mečárovej, v cene 150,00 eur.  

Poslanci OZ pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 56/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 

a. cenovú ponuku od pani Márie Mečárovej, Moyzesova 903/1, 010 01  Žilina na 
odkúpenie biliardového stola a to 150,00 eur/ks  

b. odpredaj biliardového stola za cenu 150 eur/ks 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

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

 
 
K bodu 14 
Žiadosť o prenájom predajnej plochy na predaj suvenírov 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov, o žiadosti, ktorá sa 
vzťahovala k prenájme predajnej plochy na predaj suvenírov. Poslancom vysvetlil, že 
k predmetnej žiadosti neboli vysvetlený spôsob a predstava prenájmu.  

Peter Búšovský, poslanec OZ, sa vyjadril, že nie je potrebné nič meniť a odkázal sa na 
prijaté VZN, ktoré určuje cenu za prenájom.  
           Radovan Búšovský, poslanec OZ, sa vyjadril, že sa po správnosti, v žiadosti uvádza - 
prenájom predajnej plochy.  
           Rudolf Tvrdý, poslanec OZ, sa vyjadril, že pán si podal žiadosť a je potrebné sa vyjadriť.  
 Ondrej Danížek, poslanec OZ, vyjadril názor, aby sa samostatne prenajali stánky 
a v prípade pokiaľ by obec niečo potrebovala, tak za poplatok.  
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Poslanci OZ predmetnú vec prediskutovali. Poverili starostu, aby zistil od žiadateľa záujem 
prenajať si ,,budku“ a s tým súvisiaca aj kontrola parkoviska. Odporučili, aby sa predmetná 
vec prejednala neskôr, vzhľadom k tomu, že existuje viac variantov a zároveň chýbajú 
podrobnejšie informácie od žiadateľa.  
 
K bodu 15 
Rôzne 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval OZ o vianočnej výzdobe - osvetlenie. Po 
6 rokoch, nie je osvetlenie v dobrom stave. Existuje riešenie nákupu, ktoré by bolo v hodnote 
cca. 200,00 eur. Ďalej navrhol, aby sa zabezpečil kamerový systém na jeden objekt a zároveň 
osadil jeden stĺp verejného osvetlenia.  

  

K bodu 16:  
Diskusia 

 
Peter Búšovský, poslanec OZ, informoval poslancov, že futbalový zväz podporuje 

rekonštrukciu ihrísk a budov. Do najbližšieho zastupiteľstva by mal byť pripravený rozpočet 
a všetky podklady, kde sme sa ako klub uchádzali o finančné prostriedky. Žiadosti sa podávajú 
od 15 januára. V minulosti keď sme sa uchádzali o finančné prostriedky, spoluúčasť bola 
približne 5000,00 eur.  

Bc. Jozefína Šípková, kontrolórka obce, odporučila OZ, aby si obec Súľov – Hradná 
zriadila obecnú radu, ktorá je poradný orgán starostu.  

Peter Búšovský, poslanec OZ, sa informoval o platbu za projekt ohľadom 
kompostoviska. Ďalej sa informoval, prečo nie je zverejňovaný rozbor vody. Odporučil, aby sa 
táto informácia zverejňovala na web stránke obce. Ďalej sa informoval, ohľadom prideľovania 
obecných nájomných bytov. Podľa akých kritérií sa prideľujú byty. Odporučil, aby sa zoznam 
uchádzačov o obecné nájomné byty aktualizoval každý rok.  Ďalej sa informoval ohľadom 
odmien pre zamestnancov obce.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, vysvetlil priznávanie a návrh odmien pre 
zamestnancov. Odkázal sa na dobrý výsledok hospodárenia obce. Vyjadril sa k jednotlivými 
zamestnancom kladne, pričom vyzdvihol význam a prínos práce každého jedného 
zamestnanca. 

 Peter Búšovský, poslanec OZ reagoval na vyjadrenie starostu obce o dobrom 
hospodárení obce. Prebytok financií je z dôvodu nezrealizovania viacerých odsúhlasených 
projektov OZ, ktoré starosta obce napriek dostatočnému času nezrealizoval (oprava mosta, 
odvodnenie cesty, pripojenie prameňa vody na obecný vodovod a pod.). Z tohto dôvodu 
upozornil na prebytok financií, ktorý je potrebné presunúť do ďalšieho roka a nie použiť na 
odmeny zamestnancov.  

Poslanci OZ, dodatočne prediskutovali výšky odmien, ktoré sa vzťahuje k uzneseniu  
č. 52/2021, bod b. Schválili výšky odmien vo výške 600,00 eur, 150,00 eur, 800,00 eur, 
a 100,00 eur.  

Poslanci OZ, prediskutovali odmenu hlavnej kontrolórke obce, v zmysle § 18c ods. 5 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za kvalitné 
vykonávanie pracovných činností v roku 2021 odmenu za obdobie 12 kalendárnych mesiacov, 
ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne v celkovej výške 150,00 eur. Pristúpili 
k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 57/2021 
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Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje  Bc. Jozefíne Šípkovej, hlavnej kontrolórke obce, v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za kvalitné vykonávanie 
pracovných činností v roku 2021 odmenu za obdobie 12 kalendárnych mesiacov, ktorá bude 
vyplatená v najbližšom výplatnom termíne v celkovej výške 150,00 eur. 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
Obecné zastupiteľstvo môže hlavnej kontrolórke schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % 
z mesačného platu, ktorá môže byť vyplácaná za určité dlhšie obdobie alebo za každý mesiac. 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

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

Peter Búšovský, poslanec OZ, navrhol aby sa schválila komisia na kontrolu 
hospodárenia s obecnými lesmi. Dôvodom je nízky príjem. Členovia komisie by boli: Ing. 
Ľubomír Baláž, Peter Búšovský a Rudolf Tvrdý. Naplň̌ prace komisie na kontrolu hospodárenia 
s obecnými lesmi by sa vzťahovala na administratívnu kontrolu dokumentov, fyzická kontrola 
aktuálneho stavu obecných lesov a hlavne kontrola finančných príjmov za posledných 5 rokov. 

 
Uznesenie č. 58/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje: 

a. zriadenie komisie na kontrolu hospodárenia s obecnými lesmi 
b. členov komisie a to: Ing.Ľubomír Baláž,  Peter Búšovský a Rudolf Tvrdý 
c. náplň práce komisie na kontrolu hospodárenia s obecnými lesmi: 

- administratívna kontrola dokumentov o vykonanej ťažbe dreva, využitia a 
predaji dreva,    vykonanej údržbe lesov 
- fyzická kontrola aktuálneho stavu obecných lesov 
- kontrola dodržiavania ťažobných plánov 

- kontrola finančných príjmov za predaj dreva, prijatých  
- a ďalšie iné úkony podľa potreby obce, ktoré súvisia s hospodárením 

obecných lesov  
. 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Búšovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Radovan 
Búšovský 

 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 
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K bodu 17: 
Prijatie uznesení 
 
Poslanci OZ, prijali uznesenia OZ obce Súľov – Hradná zo dňa 06.12.2021, v MOS Súľov.   

 
 
 
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: 

 
 
Rudolf Tvrdý 

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

 

 Peter Búšovský   
  ........................................  

 
 
V Súľov – Hradná, dňa 10.12.2021 
 
 

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

                                                                                                        Ing. Jaroslav Bušfy 
    starosta obce Súľov - Hradná        


