
ZÁPISNICA Č. 2/2022 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 04. apríla 2022 
o 17:00 hod. v KD Hradná.  

 
Starosta obce:  Ing. Jaroslav Bušfy 
Poslanci OZ:  Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský, Ondrej Danížek, 
    Ing. arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý, Radovan Bušovský 
Zamestnanci OcÚ:   Lenka Kerešová, Soňa Smatanová 
Hlavný kontrolór obce:   ospravedlnená 
Ospravedlnený:  Richard Kereš 
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  
Ing. Ľubomír Baláž a Ing. Radovan Bušovský.  

 
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. 1-10/2022 

5. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady – schválenie 

6. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – 

schválenie 

7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 – OZ berie na vedomie 

8. Návrh na úpravu rozpočtu obce /Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 - schválenie 

9. Predloženie cenových ponúk na prenájom záhradných domčekov INFO pre účely 

predaja propagačného materiálu – schválenie 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Prijatie uznesení 

13. Záver  
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Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

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

 
K bodu 4:  
Kontrola uznesení č. č. 1-10/2022 

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

uznesení č. 1-10/2021. Vo vzťahu k jednotlivým uzneseniam, konštatoval, že uznesenia 
obecného zastupiteľstva sa plnia/ sú splnené alebo prebehli/prebiehajú.  

 

K bodu 5:  
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil prítomných poslancov, s predmetným 
bodom. Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 11/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.5.2022. 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 proti (menovite):   0 poslancov  
        zdržali sa (menovite):  0 poslancov 
 
K bodu 6 a 7: 
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území obce Súľov – Hradná 
Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil prítomných poslancov, s predmetným  
dodatkom, pričom zdôraznil, že sa mení príloha č. 1 VZN č. 3/2021, ktorá bola prijatá OZ Súľov 
– Hradná dňa 14.12.2021 uznesením č. 64/2021.  
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Peter Bušovský, poslanec OZ, upozornil na úsporu školy vo výške cca. 12 691,00 eur. 
Navrhuje, aby tieto finančné prostriedky boli určené na odmeny a energie. Ďalej sa informoval 
vo vzťahu k poslednému zastupiteľstvu, kde sa vo VZN počítalo s odmenami.  

 
Poslanci predmetný bod prediskutovali, zhodli sa s navýšením dotácie pre rok 2022 

o 1592,55 eur, pričom sa využijú nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 12 699,95 eur na 
dofinancovanie energií a odmien.  
 
Uznesenie č. 12/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná s navýšením 
dotácie pre rok 2022 o 1592,55 eur. 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 proti (menovite):   0 poslancov  
        zdržali sa (menovite):  0 poslancov 
 
Uznesenie č. 13/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z 
roku 2021 vo výške 12699,95 eur na dofinancovanie energií vo výške 5507,45 eur a odmien 
vo výške 7192,50 eur. 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 proti (menovite):   0 poslancov  
        zdržali sa (menovite):  0 poslancov 
 
K bodu 8: 
Návrh na úpravu rozpočtu obce /Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil prítomných poslancov, s predmetným 
bodom. Stavebný úrad bol rozpočtovaný na 3 mesiace. Vzhľadom k tomu, že odstúpila obec 
Štiavnik, v prípade pokiaľ by sa rozpočtovalo podľa počtu obyvateľov, konštatoval, že by obci  
stúpli náklady. Z tohto dôvodu sa vykonala dohoda, z ktorej vyplýva, že každá obec sa bude 
podieľať na financovaní spoločného stavebného úradu rovnakým dielom. Ďalšie opatrenie sa 
týka parkomatu, pričom bola navrhnutá suma 1000,00 eur.  

Peter Bušovský, poslanec OZ sa vyjadril, že je vhodné, aby sa umiestnené parkomaty 
vybavili informačnou tabuľou a značkou. Podotkol, že je to z dôvodu, aby sa obec v budúcnosti 
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vyhla zbytočným komplikáciám so zaplatením/nezaplatením parkovného. Ďalej zdôraznil, že 
je by bolo vhodné, prehodnotiť budúcu novú zmluvu zo stavebným úradom.   
 
Uznesenie č. 14/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
a/ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 4/2022 /viď príloha č. 1 tohto 
uznesenia  
b/ schvaľuje úpravu rozpočtu obce S-H /Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 /viď príloha č. 2 tohto 
uznesenia 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 proti (menovite):   0 poslancov  
        zdržali sa (menovite):  0 poslancov 
 
K bodu 9: 
Predloženie cenových ponúk na prenájom záhradných domčekov 
INFO pre účely predaja propagačného materiálu 

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil prítomných poslancov, že bola 

predložená jedna cenová ponuka na prenájom záhradného domčeka INFO pre účely predaja 
propagačného materiálu. Cenová ponuka 110,00 eur/mesiac. Navrhovaná cena prenájmu je 
15 rokov. Ďalej upozornil, že ide o návrh zo strany záujemcu, zmluvu navrhuje a schvaľuje OZ.  

Peter Bušovský, poslanec OZ, navrhoval, aby sa zmluva uzatvorila do konca roka 
2023.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec OZ, sa vyjadril, že komunikoval so záujemcom. 
Informoval poslancov, že z predmetnej komunikácie vyplýva, že pán je ochotný aj opraviť 
domčeky. Je toho názoru, že od toho sa odvíja aj navrhovaná doba prenájmu.  

Radovan Bušovský, poslanec OZ, nie je stotožnení s dobou nájmu 15 rokov. Poukázal 
na rôzne riziká, ktorý vyplývajú z dlhej doby trvania zmluvy.  

Ondrej Danížek, poslanec OZ, sa stotožnil s návrhom zmluvy do roku 2023.  
Poukázal na rôzne výhody vo vzťahu ku kontrole parkovania.   

 
Poslanci OZ predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 15/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje cenovú ponuku na prenájom záhradných domčekov INFO od pána Tomáša Vojteka 
– Top Souvenirs, Považská Teplá 522, 017 05 Považská Bystrica. 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 
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 proti (menovite):   0 poslancov  
        zdržali sa (menovite):  0 poslancov 
 
K bodu 10: 
Rôzne 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil prítomných poslancov ohľadom dodatku 
č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb, v súvislosti s parkomatom.  

Peter Bušovský, poslanec OZ, bližšie oboznámil a vysvetlil predmetný dodatok č. 2 
k Zmluve o poskytnutí služieb. Poukázal na rôzne riziká, ktoré vyplývajú zo zmluvy.  

Radovan Bušovský, poslanec OZ, sa informoval o obchodných podmienkach 
v súvislosti s parkomatom.  

Peter Bušovský, poslanec OZ, vyjadril názor, že ceny parkomatov pôjdu o cca. 20% 
smerom na hor, preto si myslí, že tento krok je správny.  
 

Po prediskutovaní dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb uzatvorenú so 
spoločnosťou EM CARD, a. s., pristúpili poslanci k hlasovaniu. 

 
Uznesenie č. 16/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb uzatvorenú so spoločnosťou EM CARD, 
a. s., Bánovská cesta 7, 010 01 Žilina, predmet dodatku doplnenie jedného zariadenia 
/parkomatu/ za rovnakých obchodných podmienok ako určuje aktuálna Zmluva o poskytnutí 
služieb podpísaná dňa 31. 08. 2021. 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

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

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval prítomných poslancov o schválenej 
stavebnej regulácie.  

Ing. arch. Andrej Smatana, bližšie informoval prítomných poslancov. Zdôraznil, že 
zisťoval stav, či je možné na určitých plochách stavať alebo nie. Zistil, že v prípade pokiaľ by 
bolo povolené stavať, tak by došlo k pochybenie zo strany stavebného úradu. Z tohto titulu, je 
vhodnejšie zrušiť uznesenie č. 72/2021, ktoré sa vzťahovalo na stavebnú reguláciu na určitom 
území. Je vhodnejšie uplatniť stavebnú reguláciu vo vymedzených územiach písmeno D a E 
platného územného plánu.  

Peter Bušovský, poslanec OZ, sa vyjadril a stotožnil so stavebnou reguláciou.  
 
Poslanci OZ, prediskutovali stavebnú uzáveru. Zároveň prediskutovali makadamovú 

cestu a poukázali na jej znehodnotenie v dôsledku niektorých činnosti. Pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 17/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje zrušenie uznesenia č. 72/2021 
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Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 proti (menovite):   0 poslancov  
        zdržali sa (menovite):  0 poslancov 
 
Uznesenie č. 18/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje stavebnú reguláciu (uzáveru) vo vymedzených územiach písmeno D a E platného 
územného plánu, ktorá bude v tomto znení ďalej spracovaná oprávnenou osobou a podaná 
obcou Súľov-Hradná na príslušný stavebný úrad do konania o stavebnej uzávere. Stavebná 
uzávera bude v platnosti do schválenia nového územného plánu obce Súľov-Hradná, najdlhšie 
však po dobu 5 rokov. Dôvod schválenia stavebnej uzávery je pokračujúca výstavba v 
uvedených územiach v rozpore s platným územným plánom obce a chýbajúce územné plány 
zóny potrebné pre určenie parametrov výstavby nehnuteľností. 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

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

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov o stave financií na 
transparentnom účte – 350,00 eur. Požiadal, aby sa poslanci OZ vyjadrili, za akým účelom 
budú tieto finančné prostriedky využité. Zároveň informoval o aktuálnych opatreniach vo 
vzťahu k financovaniu ubytovania – pomoc Ukrajine. Ďalej informoval o spôsobe financovania 
stravy. Zdôraznil, že informácie sa menia a očakáva, že časom všetko bude jasné a ustálené. 
Navrhol, aby finančné prostriedky z transparentného účtu boli použité na hygienické potreby. 

Radovan Bušovský, poslanec OZ, navrhol aby sa zahrnuli aj potraviny.  
  
Poslanci OZ, predmetnú informáciu prediskutovali vo vzťahu k transparentnému účtu 

a účelom využitia finančných prostriedkov a zároveň schválili využitie odídencov z Ukrajina na 
prospešné práce v obeci. Pristúpili k hlasovaniu.  

   
Uznesenie č. 19/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje účel využitia financií z transparentného účtu a to na hygienické potreby a potraviny. 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 
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Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 
Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

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

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov o schválení volebných 
obvodov.  

 
Poslanci OZ, predmetné záležitosti vo vzťahu k volebným obvodom prediskutovali 

a pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 20/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
určuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, 
starostovi Obce Súľov – Hradná na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie 
starostu na plný úväzok. 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 proti (menovite):   0 poslancov  
        zdržali sa (menovite):  0 poslancov 
 
Uznesenie č. 21/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
určuje v zmysle § 11 ods. 3 písm. c Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov sedem /slovom sedem / poslancov obecného zastupiteľstva Obec Súľov 
– Hradná na celé volebné obdobie 2022 – 2026. 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 proti (menovite):   0 poslancov  
        zdržali sa (menovite):  0 poslancov 
Uznesenie č. 22/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
určuje v zmysle § 11 ods. 3 písm. c/ Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 2 volebné obvody. Volebný obvod č. 1 Súľov a volebný obvod č. 2 
Hradná na celé volebné obdobie 2022 – 2026.  
Vo volebnom obvode č. 1 Súľov budú volení 4 /slovom štyria / poslanci Obecného 
zastupiteľstva Obce Súľov – Hradná.  
Vo volebnom obvode č. 2 Hradná budú volení 3 / slovom traja / poslanci Obecného 
zastupiteľstva Obce Súľov – Hradná. 
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Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý,  
Ing. Ľubomír Baláž, Radovan Bušovský 

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

K bodu 11:  
Diskusia 
 

Peter Bušovský, poslanec OZ, sa informoval ohľadom o prekládky elektrického kábla. 
Ďalej zdôraznil, že do 15 apríla, je možnosť uviesť žiadosť o pripojenie optického kábla. 
V danej súvislosti uviedol, že existuje chaos a veľa ľudí, nemá vtom jasno. Je dôležité 
ustálenie, a je toho názoru, že by bolo vhodné napojiť každú nehnuteľnosť v obci. Ďalej sa 
informoval ohľadom zástavky v Hradnej. Ďalej informoval, že do najbližšieho zastupiteľstva 
poskytne informácie o cenovej ponuke na kúrenie v Materskej škôlke.  

 
Poslanci OZ, prediskutovali prekládku el. kábla, nezrovnalosti súvisiace s pripojením 

optického kábla k nehnuteľnostiam v obci, zastávku v Hradnej a kúrenia v Materskej škôlke.   

 
K bodu 12: 

Prijatie uznesení 

 
Poslanci OZ, prijali uznesenia OZ obce Súľov – Hradná zo dňa 04.04.2022, v KD Hradná.    

 

K bodu 13:  

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. Ľubomír Baláž  

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

 

 Radovan Búšovský   
  ........................................  

 
 

V Súľov – Hradná, dňa 12.04.2022 
 

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

                                                                                                        Ing. Jaroslav Bušfy 
    starosta obce Súľov - Hradná        


