
ZÁPISNICA Č. 1/2022 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. marca 2022 
o 17:00 hod. v MOS Súľov.  

 
Starosta obce:  Ing. Jaroslav Bušfy 
Poslanci OZ:  Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský, Ondrej Danížek, 
    Ing. arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý 
Zamestnanci OcÚ:   Lenka Kerešová, Kristína Mičienková 
Hlavný kontrolór obce:  Bc. Jozefína Šípková  
Ospravedlnený:  Richard Kereš, Radovan Bušovský 
Hostia:    

 

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.,LL.M., za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva  
p. Peter Bušovský a Ing. Ľubomír Baláž.  

 
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. 59-73/2021 

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

6. Rozpočtové opatrenie č. 14/2021 – OZ berie na vedomie 

7. Plnenie rozpočtu obce Súľov - Hradná k 31. 12. 2021 – schválenie 

8. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2021 – schválenie 

9. Návrh na úpravu rozpočtu obce /Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – schválenie 

10. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ / Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – schválenie 

11. Návrh na úpravu rozpočtu obce / Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 – schválenie  

12. Výška ročnej dotácie na jedno dieťa pre účely podpory mimoškolských voľnočasových 

aktivít na rok 2022 - schválenie 

13. Zámer prenajať drevené búdky na parkoviskách pre účely predaja propagačného 

materiálu – schválenie 

14. Výber dane za užívanie verejného priestranstva pred MOS v Súľove  

15. Zmluva s firmou INTA na zber použitého kuchynského oleja a tukov - schválenie 

16. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Súľov – Hradná za rok 2021 – 

OZ berie na vedomie 

17. Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov Zmrzlina - schválenie 
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18. Rôzne 

19. Diskusia 

20. Prijatie uznesení 

21. Záver  

 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  4 poslancov - Peter Bušovský, Ondrej Danížek, 

Ing. arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý 
 
Hlasovali    za (menovite):  4 poslancov - Peter Bušovský, Ondrej Danížek, 

Ing. arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý 
 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 

 
K bodu 4:  
Kontrola uznesení č. 59-73/2021 

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil prítomných poslancov s kontrolou 

uznesení č. 59-73/2021. Vo vzťahu k jednotlivým uzneseniam, konštatoval, že uznesenia 
obecného zastupiteľstva sa plnia/ sú splnené alebo prebehli/prebiehajú.  

 

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

komisií  
 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval o vyhlásení ďalšieho mimoriadneho 

stavu – vojnový. Informoval prítomných poslancov o utečeneckej kríze. Poďakoval poslancom 
OZ za súčinnosť pri aktuálne prebiehajúcej situácií vo vzťahu k utečenej kríze. Ďalej 
informoval, že bol zriadení transparentný účet pre občanov, ktorí majú záujem o poskytnutie 
dobrovoľného finančného príspevku na pomoc utečencom z Ukrajiny. Informoval,. že uvedené 
finančné prostriedky budú použité na nákup potravín, oblečenia, hygienické potreby, drogériu, 
miestny transport, školské aktivity a pod. 

Peter Bušovský, poslanec OZ, informoval ptíromných poslancov o zasadnutí finančnej 
komisie zo dňa 3.3.2022. Informoval, že zo zasadnutia je vykonaná zápisnica, pričom 
zasadnutie sa riadilo nasledujúcim programom:  

• Plnenie rozpočtu za 4.Q. 2021 

• Plnenie rozpočtu za 4.Q. 2021 MŠ, ŠKD, ŠJ 

• Návrh rozpočtového opatrenia 14/2021 

• Nevyplatená mzda zástupcovi starostu obce za rok 2020 a 2021 

• Návrh úpravy poplatku za vývoz komunálneho odpadu 

• Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 – kontrolórka obce 
Stručne sa vyjadril k jednotlivým bodom, pričom zdôraznil závery k jednotlivým bodom 
rokovania finančnej komisie. Komisia navrhuje schváliť plnenie rozpočtu za 4. Q. 2021, a 4. Q. 
2021 MŠ, ŠKD, ŠJ. Ďalej komisia návrhu zobrať na vedomie návrh rozpočtového opatrenia. 
Vo vzťahu k nevyplatenej mzde zástupcovi starostu obce za rok 2020 a 2021, komisia 
odporúča poslancom OZ, poveriť kontrolórku obce vykonaním kontroly nevyplatenej mzdy 
a následne na základe výsledku kontroly prijať opatrenia, aby sa problém už nemohol 
v budúcnosti opakovať.  

Bc. Jozefína Šípková, kontrolórka obce, zdôraznila, že pre nové volebné obdobie bude 
vypracovaný nový návrh odmeňovania poslancov, vrátane zástupcu starostu. Bolo nelogické 
pre súčasných poslancov, vyňať odmeňovanie zástupcu starostu obce. V tomto smere som 
upozornila a poslala manuál zo ZMOSu. Vzniklo pochybenie zo strany obce.  
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Peter Bušovský, poslanec OZ, ďalej informoval, že finančná komisia sa zaoberala 
vyhodnotením príjmov a výdajov za vývoz komunálneho odpadu v roku 2021. Na základe 
predložených výsledkov hospodárenia pri vývoze komunálneho odpadu za roky 2019-2021 s 
celkovým ziskom 4154,36 eur (v roku 2019 strata – 5661,54 eur., v roku 2020 zisk vo výške 
3175,82 eur. a v roku 2021 zisk vo výške 6640,08 eur, celkový zisk za roky 2019-2021 je suma 
4154,36 eur ) navrhujú poslancom obecného zastupiteľstva znížiť poplatok za vývoz 
komunálneho odpadu pre rok 2022 o sumu 4154,36 eur. Navrhujú poplatok na jedného občana 
znížiť z 2,90 eur na 2,50 eur za kalendárny mesiac.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, zdôraznil, že v tomto smere by bol opatrný a počkať 
do polovice roka 2022. Poukázal na navýšenie PHM.  

Peter Bušovský, poslanec OZ , ďalej informoval že komisia sa zaoberala predloženou 
správou o kontrolnej činnosti za rok 2021, ktorú vyhotovila kontrolórka obce. Členovia 
finančnej komisie poukazujú na skutočnosť, že počas predchádzajúcich zasadnutí riešili 
problém ohľadom odpustenia/zníženia poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a upozornili 
na túto situáciu aj poslancov OZ a kontrolórku, ktorá bola prítomná na zasadnutiach. Členovia 
FK očakávali, že kontrolórka obce pri výkone svojej kontrolnej činnosti (keďže túto oblasť 
kontrolovala) sa vyjadrí v správe o kontrolnej činnosti za rok 2021 k danému problému s 
odpustením/znížením poplatkov. 

Ing. Ľubomír Baláž, poslanec OZ, informoval prítomných poslancov o aktivitách 
v súvislosti s kultúrnou, športovou komisiou. Multifunkčné ihrisko funguje, nakoľko je záujem 
zo strany detí, mládeže a dospelých. Ďalej doplnil a informoval občanov, že bola vytvorená 
dočasná komisia, ktorá vznikla na základe uznesenia OZ. Jej účel spočíval v preverovaní 
príjmov a výdajov a celkového hospodárenia obce Súľov – Hradná. Informoval 
o prebiehajúcich rokovaniach a stretnutia. Informoval, že bude vypracovaná záverečná správa 
o činnosti uvedenej komisie.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, informoval poslancov OZ, z pozície člena 
stavebnej komisie o jej činnostiach.  

 

K bodu 6 a 7: 
Rozpočtové opatrenie č. 14/2021  

Plnenie rozpočtu obce Súľov - Hradná k 31. 12. 2021 
 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval prítomných poslancov o rozpočtových 

opatreniach č. 14/2021. Zdôraznil, že finančná komisia navrhla zobrať na vedomie návrh 
rozpočtového opatrenia. Ďalej informoval o plnení rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 12. 
2021. Opäť zdôraznil, že finančná komisia odporúča schváliť plnenie rozpočtu.  

 
Prítomný poslanci OZ, sa nevyjadrili k predmetným bodom a pristúpili k hlasovaniu.  
 

Uznesenie č. 1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
a/ berie na vedomie úpravu rozpočtu obce S-H /rozpočtové opatrenie č. 14/2021 /viď príloha 
č. 1 tohto uznesenia 
b/ schvaľuje plnenie rozpočtu obce S-H k 31. 12. 2021 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 
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K bodu 8: 
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2021 

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov o dodatku č. 1 k VZN č. 

4/2021. Informoval, že dodatok bol zverejnený po dobu 15 dní a neboli prijaté žiadne 
pripomienky a námietky.  

Poslanci OZ, pristúpili k hlasovaniu.  
 

Uznesenie č. 2/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2022 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt 
dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí a na 
čiastočnú úhradu nákladov v Zariadení školského stravovania. 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

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

K bodu 9: 
Návrh na úpravu rozpočtu obce /Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 
 
 Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov o návrhu na úpravu 
rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2022.  
 Peter Bušovský, poslanec OZ, sa informoval pri úprave rozpočtu, ako prebieha 
aktuálny proces stravovania pre cudzích stravníkov. Nemyslí si, že by sa mala platiť koncová 
cena pre stravníkov.  
 Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, zdôraznil, že ide o štandardný postup pre 
cudzích stravníkov.  
 Peter Bušovský, poslanec OZ, sa informoval, ohľadom evidencie ľudí z Ukrajiny.  
 Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, zdôraznil, že evidujeme každého jedného 
človeka z Ukrajiny. Ďalej informoval, že v prípade pokiaľ zákonný zastupovania detí z Ukrajiny, 
požiadajú o školskú dochádzku, tak majú na ňu nárok.  
 
Poslanci OZ, pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 3/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje úpravu rozpočtu obce S-H /Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 /viď príloha č. 1 tohto 
uznesenia.  
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 
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K bodu 10: 
Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ / Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 
 
 Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov, o návrhu na úpravu 
rozpočtu ZŠ a MŠ. Návrh sa vzťahuje k energiám.  
 Peter Bušovský, poslanec OZ, informoval, že prebehlo niekoľko diskusií s pánom 
riaditeľom vo vzťahu k danej situácií. Považuje za vhodné si ozrejmiť, čo je skryté za nárastom 
energií. Podotkol, že v auguste minulého roka upozorňoval na nárast cien energií a informácie, 
ktoré mal v tom čase k dispozícií, neboli vypočuté. Celá situácia ho mrzí, vzhľadom k tomu, že 
bola neskoršia reakcia pri výbere dodávateľa a bola podpísaná zmluva v cenách o 600% 
vyššia. Považuje za chybu riešiť zmluvu v novembri, čomu bráni samotná výpoveď (2 mesiace 
zo zákona). Ďalej informoval poslancov o vývoji ceny plynu vo vzťahu k ušetreným finančným 
prostriedkom a chybnou reakciou zo strany obce. Je potrebné sa poučiť a sledovať platnosť 
každej zmluvy. Ďalej odporučil, aby sa upravila výška dotácie na 7 000,00 eur, z dôvodu 
vytvorenia časového priestoru v rámci riešenia danej situácie s inými subjektmi.  
  
 Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a zhodli sa na výške 7 000,00 eur vo 
vzťahu k navýšeniu rozpočtu energie – plyn, a pristúpili k hlasovaniu.   
  
Uznesenie č. 4/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou S-H /Rozpočtové opatrenie  
č. 1/2022 / viď príloha č. 1 tohto uznesenia 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  4 poslancov - Peter Bušovský, Ondrej Danížek, 

Ing. arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý 
 
Hlasovali    za (menovite):  4 poslancov - Peter Bušovský, Ondrej Danížek, 

Ing. arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý 
 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 
 

K bodu 11: 
Návrh na úpravu rozpočtu obce / Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 
 
 Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov, o návrhu na úpravu 
rozpočtu. Vysvetlil, že úprava sa vzťahuje k energiam, príprave a projektovej dokumentácie 
VH, územnému plánu a rekonštrukcií a modernizácií budovy TJ, všeobecný materiál DHZ 
Hradná, všeobecný materiál MOS, projektová dokumentácia OcÚ, rozbor pitnej vody, 
všeobecný materiál CO a rekonštrukcie cesty a mosta.  
 Peter Bušovský, poslanec OZ, navrhol a odporučil znížiť navrhovanú cenu pri 
energiách z 21 000,00 eur na 10 000,00 eur.  
 
 Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali, zhodli sa na úprave položky , energie“ 
na 10 000,00 eur, a pristúpili k hlasovaniu.   
 
Uznesenie č. 5/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje úpravu rozpočtu obce S-H /Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 /viď príloha č. 1 tohto 
uznesenia 
 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

Bušovský, Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Rudolf Tvrdý 
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Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

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

K bodu 12: 
Výška ročnej dotácie na jedno dieťa pre účely podpory 
mimoškolských voľnočasových aktivít na rok 2022 
 
 Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov, o predloženom návrhu, 
kde dotácia sa vzťahuje pre 112 detí.   
 Peter Bušovský, poslanec OZ, zdôraznil, že by sa mala určiť výška na jedno dieťa 
pre účely podpory mimoškolských voľnočasových aktivít na rok 2022. Výška s ktorou sa môže 
počítať je približne 10 665,60 eur. Pričom na jedno dieťa je vo výške 95,00 eur. Navrhol 
z pôvodnej výške dotácie, odložiť a ponechať rezervu (tábor, sladkosti a pod.) 
 Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, sa priklonil k návrhu ponechať rezervu.  
 Ing. Ľubomír Baláž, poslanec OZ, navrhol výšku dotácie na jedno dieťa 80 eur/rok, 
čím vznikne rezerva približne 1 700 eur.  
 
 Poslanci OZ, predmetnú vec prediskutovali, zhodli sa na výške dotácie 80 eur na 
jedno dieťa pre účely podpory mimoškolských voľnočasových aktivít na rok 2022. Pristúpili 
k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 6/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
a/ výšku ročnej dotácie na jedno dieťa pre účely podpory mimoškolských voľnočasových aktivít 
na rok 2022 a to výške 80€ /rok. 
b/ schvaľuje úpravu rozpočtu obce S-H /Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 /viď príloha č. l tohto 
uznesenia 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

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

 
K bodu 13: 
Zámer prenajať drevené búdky na parkoviskách pre účely predaja 
propagačného materiálu 
 
 Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov o predloženom materiály. 
Podmienky prenajatia boli zaslané a navrhol termín do 2 týždňov.  
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, zdôraznil, že zámer je uvedený, ale nie sú uvedené 
ďalšie náležitosti. Je potrebné doplniť niektoré veci.  
 
 Poslanci OZ, predmetnú vec prediskutovali, a zhodli sa v nasledujúcom: navrhli 
termín do 31.03.2022, minimálna suma: 100 eur/mesiac/1 bunka, prenájom minimálne na 12 
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mesiac, schválenie vybraných cenových ponúk sa uskutoční najneskôr 07.04.2022. Poslanci 
OZ, pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 7/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje zámer prenajať drevené búdky na parkoviskách pre účely predaja propagačného 
materiálu. 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

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

K bodu 14: 
Výber dane za užívanie verejného priestranstva pred MOS v Súľove  
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval OZ o predmetnom bode. Navrhol, aby 

boli osadené parkomaty, aj z ohľadom na to, že minimálna mzda rastie. Vysvetlil, že je viacero 

možností ohľadom zaobstarania parkomatov na verejné priestranstvo.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, poukázal aj na slabšie batérie a nestíhanie 

dobíjania cez solárne panely.  

 Rudolf Tvrdý, poslanec OZ, zdôraznil, že by bolo vhodné, aby sa zistilo koľko bol 
v danom mesiaci funkčný automat. Myslí si, že by to bola vhodná a účinná štatistika.  
 Peter Bušovský, poslanec OZ, oboznámil poslancov OZ so štatistikou parkomatu – 
príjmy a výdavky.  Vysvetlil význam parkomatov pre obec a hlavne rozpočet obce.  
 Rudolf Tvrdý, poslanec OZ, vysvetlil, že nie každý zaplatí.  
 
Poslanci OZ, predmetnú vec prediskutovali a navrhli prejednať predmetnú vec neskôr.  
 

K bodu 15: 
Zmluva s firmou INTA na zber použitého kuchynského oleja a tukov 
 
 Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov o predmetnej veci. 
Vysvetlil, že zber použitého kuchynského oleja a tukov, už využili viaceré obce. Zo začiatku 
navrhol, aby sa vytvorili tri zberné miesta a časom sa zistí aký je záujem od občanov.  
 Ondrej Danížek, poslanec OZ, zdôraznil, že je potrebné spropagovať túto aktivitu.  
 
Poslanci predmetnú vec prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 8/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje podpísanie Zmluvy o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom  
s firmou INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01  Trenčín na zber použitého kuchynského oleja 
a tukov. 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

Bušovský, Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Rudolf Tvrdý 
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Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

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

K bodu 16:  
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Súľov – 
Hradná za rok 2021 
 
 Bc. Jozefína Šípková, kontrolórka obce, predniesla správu o kontrolnej činnosti za 
rok 2021. Zdôraznila, že bola vznesená požiadavka od finančnej komisie, v rámci kontroly 
príjmov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Kontrolu taktiež vykonávala finančná 
komisia, a v rámci pandemických opatrení, bolo niektorým podnikateľským subjektom v obci 
odpustený poplatok. Zdôraznila, že kontrolovala procesný postup v zmysle VZN, a kontrola sa 
vzťahovala pre fyzické osoby. Celú záležitosť ohľadom požiadavky zo strany finančnej 
komisie, vysvetlila a zdôraznila, že predmetná vec je v kompetencií starostu.  
 
Poslanci OZ, pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 9/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Súľov – Hradná za rok 
2021. 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

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

 
K bodu 17:  
Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov 
Zmrzlina 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov o žiadosti.  
Peter Búšovský, poslanec OZ, odporučil schváliť predloženú zmluvu o nájme 

nebytových priestorov Zmrzliny. Upozornil, že by bolo vhodné vyznačiť vstup do pamätnej izby, 
aby sa nechodilo medzi stoly.  

 
Poslanci OZ, predmetnú vec prediskutovali, navrhli zmluvu o prenájme priestorov 

prevádzky predajne zmrzliny do 31.12.2022. Pristúpili k hlasovaniu.  
 

 
Uznesenie č. 10/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje žiadosť o predĺženie Zmluvy o prenájme priestorov pre pani Emíliu Stupavskú na 
prevádzku predajne zmrzliny do 31.12.2022 
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Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslancov - Ing. Ľubomír Baláž, Peter 

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

 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite):   0 poslancov 
 
K bodu 18 a 19: 

Rôzne a Diskusia  
 

Pán Šterba, poukázal na problém s výstavbou, v súvislosti s parcelou č. 1211/19, ktorú 

nadobudol v roku 2017. S výstavbou je problém, vzhľadom k tomu, že aktuálne prebieha 

stavebná uzávera. Poukázal na finančné prostriedky, ktoré investoval do projektu, pozemku 

a pod. Požiadal obec Súľov – Hradná, aby prehodnotila jeho realizáciu stavbu. Myslí si, že je 

v práve, vzhľadom k tomu, že všetky aktivity ohľadom výstavby prebiehali pred stavebnou 

uzáverou. Odpovedá tomu aj urbanistická štúdia, územný plán a pod.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, zdôraznil, že podľa platného územného 

plánu, sa v predmetnej lokalite nemôže stavať. Štúdia bola vypracovaná, nie je súčasťou 

územného plánu. Bola predložená obecnému zastupiteľstvu a bola schválená. Na základe 

predmetnej štúdie sa následne vydávali stavebné povolenia. Avšak, v zákone sa hovorí 

a poukazuje na zákonný postup, z čoho následne vyplýva, že nemôže sa považovať táto 

štúdia za platnú. Na základe litery zákona, je názoru, že štúdia nie je platná. Vo všeobecnosti 

poukázal na problém.  

Ondrej Danížek, poslanec OZ, vyjadril názor, že existujú problémy v obci ohľadom 

výstavby, ktoré vyplývajú z minulosti. Riešením je nový územný plán obce Súľov – Hradná, 

čím sa obec zaoberá, avšak ide o proces, ktorý určitý čas trvá.  

Pani zástupkyňa MŠ Súľov-Hradná sa informovala, aké sú plány z hľadiska počtu tried 

od nasledujúceho školského roku. Zdôraznila, že nie je možné obmedziť niekoho kto si podá 

žiadosť, že sa prijme alebo neprijme z dôvodu že nemá trvalý pobyt v obci. Zatiaľ táto možnosť 

nie je možná.  Na druhej strane pokiaľ bude vekovo starší, tak bude mať prednosť pred 

domácimi deťmi. Predškoláci idú podľa trvalého pobytu.  

Peter Búšovský, poslanec OZ, navrhol, aby OZ bola zaslaná štatistika ohľadom kapacít 

v škôlke a taktiež predpoklad počtu detí. Po preštudovaní predmetných materiálov, je možné 

sa rozhodnúť, aký bude počet tried.  

Poslanci OZ, vec ohľadom nového školského roku a možnostiach ohľadom 

mimoškolských aktivít v obci prediskutovali.  

 Peter Búšovský, poslanec OZ, sa informoval ohľadom financovania stavebného úradu.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, vysvetlil financovanie stavebného úradu. Zdôraznil, 

že celkové financovanie stavebného úradu, sú vypočítané na občana.  

Peter Búšovský, poslanec OZ, sa ďalej informoval ohľadom projektu Prameň.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, poukázal na vyjadrenie zo strany pozemkového 

fondu, inak všetko je v poriadku a nachystané. Čaká sa na pozemkový fond.  

Peter Búšovský, poslanec OZ, sa informoval ohľadom ciest a definovania cesty.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, zdôraznil, že s predsedom stavebnej komisie sa 

danej záležitosti venovali a opätovne sa zasielala.  
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Peter Búšovský, poslanec OZ, sa informoval ohľadom pokračovania riešenie vzniknutej 

situácie pri výstavbe skladu krmiva v Hradnej . 

 Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ, že stavebný úrad vydal 

rozhodnutie o odstránení stavby sklad krmiva v Hradnej. Stavbu musí zhotoviteľ-investor 

odstrániť do 120 dní od doručenia rozhodnutia. 

 Peter Búšovský, poslanec OZ, sa informoval ohľadom Rady školy.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ, boli zrušené takmer 

všetky obmedzenia pre podujatia. Myslí si, že aktuálne vznikol priestor na vyhlásenie voľby do 

Rady školy.  

Ondrej Danížek, poslanec OZ, si myslí, že je načase sa venovať zachytávačmi žľabmi 

smerom k rezerváru. Cesta je katastrofálna, vymyté rigole.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, si myslí, že by bolo vhodné zakúpiť 

k defibrilátoru, detskú ,,nálepku“, ktorá stojí približne 250 eur.  

 

K bodu 20: 

Prijatie uznesení 

 
Poslanci OZ, prijali uznesenia OZ obce Súľov – Hradná zo dňa 15.03.2022, v MOS Súľov.   

 

K bodu 21:  

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: 

 
 
p. Peter Bušovský  

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

 

  
 Ing. Ľubomír Baláž 

  

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

V Súľov – Hradná, dňa 24.03.2022 
 
 

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

                                                                                                        Ing. Jaroslav Bušfy 
           starosta obce Súľov - Hradná        


