
ZÁPISNICA Č. 4/2022 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 07. júla 2022 
o 19:00 hod. v MOS Súľov.  

 
Starosta obce:  Ing. Jaroslav Bušfy 
Poslanci OZ:  Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský, , 
    Rudolf Tvrdý, Radovan Búšovský, Ing. arch. Andrej Smatana 
Zamestnanci OcÚ:  
Hlavný kontrolór obce:  Bc. Jozefína Šípková (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 šiesti 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. Rudolf Tvrdý 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. Úprava rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie  

5. Rôzne 

6. Prijatie uznesení 

7. Záver  

 

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

 
 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 

Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý, Radovan 
Búšovský, Ing. arch. Andrej Smatana 

 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 
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K bodu 4:  
Úprava rozpočtu obce Súľov – Hradná  

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

bodom. Požiadal poslanca Radovana Búšovského, aby prezentoval ,,projekt info“.  
Radovan Búšovský, poslanec, vysvetlil, že úprava rozpočtu sa vzťahuje na daný 

projekt. Zdôraznil hlavný cieľ projektu, čo je vytvorenie informačnej databázy, pričom všetky 
dáta sa zobrazujú cez web. Zobrazenie stránky je navyše v angličtine a nemčine. Dôraz pri 
vizualizácií bol kladený na jednoduchosť a prehľadnosť. Vysvetlil, že jednotlivé hlavné ikony 
obsahujú rôzne informácie z prostredia obce Súľov – Hradná, tz. história, osobnosti, turistické 
trasy a pod. Hlavným cieľom bolo zhromaždiť čo najväčšie spektrum informácií, aby boli 
zhromaždené a poskytnuté užívateľovi. Vysvetlil, že projekt ,,info“ je živý projekt, s ktorým sa 
dá stále pracovať, dopĺňať a upravovať. Ďalej prezentoval aplikácie, ktorá sú určené pre 
smartfony. Aplikácia obsahuje všetky informácie, ktoré sú uvedené na web stránke, pričom 
využíva funkcie, ktoré poskytujú smartfony, napr. určovanie polohy. Prezentoval systém QR 
kódov, ktoré budú umiestnené na jednotlivých objektoch, pričom sú rozdelené do jednotlivých 
skupín ako napr. história, informácie, parkovanie, poloha a pod.   V rámci prezentovania 
poukázal na náklady, ktoré sú spojené pri spracovaní web stránky a aplikácie (mapové 
podklady, preklady angličtina a nemčina).  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, odporučil, aby súčasťou systému QR kódov 
v rámci prijímania informácií, bola možnosť QR kódu – odkaz na aplikáciu.  

Peter Bušovský, poslanec, sa stotožnil s názorom doplniť QR kódu – odkaz na 
aplikáciu. Ďalej poukázal, aby aplikácia bola taktiež v angličtine a nemčine. V rámci 
parkovania, poukázal, že v mapových podkladoch nie sú zobrazené parkovacie miesta.  

Radovan Búšovský, poslanec, sa vyjadril, že je otvorený rozumným nápadom, ktoré by 
zdokonalili aplikáciu a web stránku.   

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, vysvetlil poslancom OZ, že v prvom rade je dôležité 
upraviť rozpočet a následne sa môžu upravovať a dopĺňať informácie a realizovať nápady.  

Peter Bušovský, poslanec, sa vyjadril, že je potrebné vykonať závery, aby bolo jasné, 
či sa aplikácia a web stránka bude zdokonaľovať alebo nie.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa vyjadril, že kľúčové informácie vzťahujúce sa 
k ubytovaniu a parkovaniu, chýbajú. Ďalej sa vyjadril, že 90% informácií je história, považuje 
za dôležité, aby boli prezentované nové informácie. Ďalej sa domnieva, že objednávateľ – 
obec, nemá kontrolu nad tým, čo bude výsledkom v súvislosti s aplikáciou a web stránkou. 
Považuje systém a celkovú kostru, spracovanú podľa predstáv zhotoviteľa, nie podľa predstáv 
objednávateľa. Na základe tohto sa domnieva, že obec nebola súčasťou pri vývoji aplikácie.  

Ondrej Danížek, poslanec, považuje za dôležité, aby súčasťou aplikácie bola spätná 
väzba od užívateľov. Vyjadril sa, že dáta a ich vyhodnocovanie sú dôležité pre ďalší rozvoj 
aplikácie.  

 
Poslanci OZ predmetný bod – úprav rozpočtu na rok 2022 z časti výdavky, a aplikáciu, 

web stánku prediskutovali, pristúpili k hlasovaniu.  
 
 

Uznesenie č. 36/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2022 v časti výdavky /Rozpočtové opatrenie č. 
9/2022/ viď príloha č. 1 tohto uznesenia 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 

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

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

 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancom o žiadosti TJ o zakúpenie 
chladničky.  

Peter Bušovský, poslanec, sa vyjadril, že nie sú uvedené konkrétne informácie.  
Radovan Búšovský, poslanec, informoval, že v rámci rozpočtového opatrenia 

doručeného emailom bol uvedený úmysel znížiť energie zo 4000,00 eur o 200,00 eur 
a následne prevádzkové stroje a zariadenia navýšiť o 200,00 eur z pôvodných 300,00 eur.  

 
Poslanci OZ, prediskutovali úpravu rozpočtu obce a pristúpili hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 37/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje úpravu rozpočtu obce v časti výdavky a to stredisko 37 Budova TJ, ekon. kl. 632001 
Energie znížiť rozpočtovaných 4000,00 eur o 200,00 eur a navýšiť ekon. kl. 633004 
Prevádzkové stroje a zariadenia rozpočtovaných 300,00 eur navýšiť o 200,00 eur. 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 

Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý, Radovan 
Búšovský, Ing. arch. Andrej Smatana 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 

Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý, Radovan 
Búšovský, Ing. arch. Andrej Smatana 

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

 
 
K bodu 5: 
Rôzne 

 
 Peter Bušovský, poslanec, vysvetlil situáciu ohľadom prenájmu kultúrneho domu 
v súvislosti s už prejednaným cvičením - yoga. Stretol sa s pani Dominikou, ktorá mu celý 
systém príspevku od cvičiacich vysvetlila. Spoločne sa snažili nájsť rozumné riešenie. Vyjadril 
názor, že pri prenájme kultúrneho domu a celkovým žiadostiam je potrebné veci konkretizovať, 
aby bolo jasné čo sa žiada. Informoval sa, či účastníkmi cvičenia sú iba domáci alebo ľudia so 
širšieho okolia.  

Rudolf Tvrdý, poslanec, vyjadril názor, že je potrebné tieto veci podporovať.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa stotožnil s názorom poslanca Tvrdého.  
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec,  vyjadril názor, že vzniknutá situácia je 

diskutabilná. Pri odpustení prenájmu, môže vzniknúť situácia, že obec bude prijímať 
v budúcnosti žiadosti o odpustenie nájmu od iných osôb alebo subjektov.  

Peter Bušovský, poslanec, sa vyjadril, že je dôležité nastaviť v danej súvislosti pravidlá.  
Ing. Ľubomír Baláž, poslanec, poukázal na hmotnú zodpovednosť. 
Ondrej Danížek, poslanec, sa vyjadril, že je potrebné veci za prenájom zjednotiť, aby 

podmienky boli pre všetkých rovnaké. Ďalej vyjadril názor, že k žiadosti sme sa vyjadrili 
a znova ju ide OZ prehodnocovať.  



4 
 

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, poukázal na nové skutočnosti a informácie, ktoré 
súvisia s cvičením. Poslanci sa vyjadrili k žiadosti, avšak v pôvodnej žiadosti neboli informácie, 
ktoré sú aktuálne k dispozícií.  

Radovan Búšovský, poslanec, poukázal na riziká, ktoré súvisia s odpustením nájmu ak 
pritom nebudú stanovené rovnaké podmienky pre všetkých.  

 
Poslanci OZ, prediskutovali situáciu ohľadom prenájmu kultúrneho domu, stotožnili sa, 

že je potrebné stanoviť jednotné pravidlá pre všetkých. Zároveň, je potrebné do ďalšieho 
zastupiteľstva zistiť ďalšie informácie v súvislosti prenájmu kultúrneho domu. Poverili starostu 
obce, aby zistil informácie ohľadom cvičenia – yoga (počet ľudí, počet cvičení za mesiac, výber 
poplatku a pod.).  

 
Radovan Búšovský, poslanec, sa informoval ohľadom situácie projektu kompostovisko. 

Ďalej sa informoval ohľadom situácie v Hradnej – most pri zvonici a zastávka. Bolo by potrebné 
nachystať materiál a informácie do najbližšieho zastupiteľstva. Ďalej sa informoval o zámene 
pozemkov v súvislosti s cintorínom.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, poukázal na situáciu zlého výhľadu z dôvodu 
umiestnenia kontajnerov v zákrute v Súľove pri odbočke do časti Čierny potok. Požiadal 
starostu obce, aby situáciu preveril a našiel riešenie.  

Poslanci OZ, prediskutovali umiestnenie kontajnerov v časti Súľov a snažili sa nájsť 
riešenie.  

 Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, informoval ostatných poslancov, že bývala škola 
– evanielická, tak aktuálne cirkev schválila občianskemu združeniu obnovu tohto objektu. 
V danej súvislosti sa vyjadril, že aktuálne je potrebné vykonať sondu. Chcel sa informovať, či 
by bolo možné na základe žiadosti, že by bola obec súčinná.  

Ing. Ľubomír Baláž, poslanec, sa vyjadril k potoku, ktorý je zanesený. Poukázal na 
nepríjemnú situáciu, pričom voda vyteká na cestu.  

Poslanci OZ, prediskutovali aktuálne výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok.  

 

K bodu 6: 

Prijatie uznesení 
Poslanci OZ, prijali uznesenia OZ obce Súľov – Hradná zo dňa 07.07.2022, v MOS Súľov.   

 

K bodu 7:  

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 

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

 

 Ing. Ľubomír Baláž   
  ........................................  

 

V Súľov – Hradná, dňa 14.07.2022 
                                                                                                             

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


