
ZÁPISNICA Č. 3/2022 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. júna 2022 
o 17:00 hod. v MOS Súľov.  

 
Starosta obce:  Ing. Jaroslav Bušfy 
Poslanci OZ:  Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský, Ondrej Danížek, 
    Rudolf Tvrdý (neprítomný od bodu 12), Ing. arch. Andrej Smatana 

(prítomný od bodu 11) 
Zamestnanci OcÚ:   Lenka Kerešová  
Hlavný kontrolór obce:  Bc. Jozefína Šípková (ospravedlnená)  
Ospravedlnený:  Richard Kereš, Radovan Búšovský,  
Hostia:  Ondrej Ježík  

 

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 štyria 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. Kontrola uznesení č. 11-22/2022 

5. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2022 – schválenie 

6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 – OZ berie na vedomie 

7. Rozpočtové opatrenie č. 7/2022 – schválenie 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2021, návrh 

Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2021 – schválenie 

9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná – schválenie 

10. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov na pozemku pod cintorínom Hradná  

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Prijatie uznesení 

14. Záver  

 

Peter Bušovský, poslanec, požiadal o doplnenie bodu programu: Činnosť poslancov OZ 

a komisií OZ.  
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Obecné zastupiteľstvo sa viedlo podľa nasledujúceho programu:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Kontrola uznesení č. 11-22/2022 

5. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2022, Činnosť poslancov OZ a komisií 

OZ.  

6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 – OZ berie na vedomie 

7. Rozpočtové opatrenie č. 7/2022 – schválenie 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2021, návrh 

Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2021 – schválenie 

9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná – schválenie 

10. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov na pozemku pod cintorínom Hradná  

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Prijatie uznesení 

14. Záver  

 

Prítomní poslanci OZ (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  

 
 
Hlasovali    za (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 

 
K bodu 4:  
Kontrola uznesení č. č. 11-22/2022 

 
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:  
Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2022 
Činnosť poslancov OZ a komisií OZ 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil prítomných poslancov s bodom 
rokovania. Požiadal o vyjadrenie finančnej komisie, predseda – p. Peter Bušovský.  

Peter Bušovský, poslanec, sa stručne vyjadril k zasadnutiu finančnej komisie zo dňa 
07.06.2022. K plnenie rozpočtu za 1Q roku 2022, komisia podrobne preskúmala plnenie 
rozpočtu a odporučila schváliť. K plnenie rozpočtu za 1Q roku 2022, MŠ, Školská jedáleň 
a školská družina Súľov – Hradná, sa komisia nemohla vyjadriť, nakoľko neboli doručené 
a doložené požadované dokumenty. Vyjadril nespokojnosť v danej súvislosti, zdôraznil, že je 
niekoľkoročná snaha finančnej komisie, aby plnenia rozpočtu boli doložené pravidelne. Z tohto 
dôvodu finančná komisia neodporúča schváliť plnenie rozpočtu za 1Q roku 2022, MŠ, Školská 
jedáleň a školská družina Súľov – Hradná. Komisia sa ďalej zaoberala rozpočtovým opatrením 
č. 6/2022. Predmetné rozpočtové opatrenie bolo komisiou podrobne preskúmanie a odporúča 
poslancom OZ, brať na vedomie. Komisia sa ďalej zaoberala rozpočtovým opatrením č. 7/2022 
a záverečným účtom obce za rok 2021. Predmetné body boli podrobne preskúmané a komisia 
odporúča schváliť/brať na vedomie.  
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Uznesenie č. 23/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2022 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 
 
Hlasovali    za (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 

 
K bodu 6: 
Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil prítomných poslancov s bodom 
rokovania. 

Peter Bušovský, poslanec, sa informovala o právne poradenstvo v rámci 
rozpočtovému opatreniu.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, jasne a zreteľne vysvetlil právne poradenstvo.  
 
Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 24/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 / viď príloha č. 1 tohto uznesenia 

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

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 
 
Hlasovali    za (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 

 
 
K bodu 7: 
Rozpočtové opatrenie č. 7/2022 

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

rokovania. Doplnil a vysvetlil zamestnávanie osôb z Ukrajiny. Ďalej sa vyjadril k potravinovej 
pomoci Ukrajine.  

Peter Bušovský, poslanec, požiadala pána Ježíka o slovo. 
Pán Ježík, pracovník CO, sa vyjadril k jednotlivým záležitostiam v rámci Pomoci 

Ukrajine. Zodpovedal jednotlivé otázky týkajúcich sa zamestnania osôb, stravovania 
a ubytovania.  

Peter Bušovský, poslanec, zdôraznil, že prvotná myšlienka bola poskytnúť pomoc na 
určitú dobu, pričom sa neurčovala. Obec vytvorila priestor a finančne pomohla. Zdôraznil 
dôležitú a podstatnú otázku v danej súvislosti – ako sa bude ďalej postupovať? Blížia sa 
prázdniny, z čoho vyplýva že jedáleň nebude fungovať. Ďalej poukázal na zbierku, ktorá ďalej 
prebieha. Ďalšie otázky smeroval k ďalšej podpore zo strany štátu.  
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Pán Ježík, pracovník CO, sa vyjadril, že nemá obavy z toho, že by podpora zo strany 
štátu sa zastavila.  

Peter Bušovský, poslanec, vyjadril názor, že by bolo vhodné sa s nimi stretnúť.  
Ondrej Danížek, poslanec, sa stotožnil s poslancom Bušovským. Stretnutie je dôležité, 

a ešte dôležitejšie je ,,ukázať im cestu“, svetlo na konci tunela. Zdôraznil, že je potrebné, aby 
boli začlenený do spoločnosti alebo pracovného pomeru, je to riešenie na situáciu v rámci 
prázdnin, kedy je jedáleň zatvorená.  

 
Poslanci OZ, prediskutovali predmetný bod, v ktorom sa zamerali na položky: 

Všeobecné služby – stravovanie (Pomoc Ukrajine) CO, zvýšenie o 2000,00 eur, a potraviny 
(Pomoc Ukrajine) CO, zvýšenie 780,00 eur. Ďalej poslanci OZ, navrhli stretnutie s utečencami 
z Ukrajiny. Požiadali starostu obce, aby zostavil rozpis možných prác, ktoré môžu vykonávať 
v rámci obce.  

 
 
Uznesenie č. 25/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2022 v časti výdavky /Rozpočtové opatrenie č. 7/2022/ 

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

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 
 
Hlasovali    za (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 

 
 

K bodu 8: 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za 
rok 2021, návrh Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2021 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil prítomných poslancov s bodom 
rokovania. Zdôraznil, že stanovisko hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná k Záverečnému 
účtu obce za rok 2021 sa berie na vedomie.  
 

Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 26/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
a/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná k Záverečnému 
účtu obce za rok 2021  
b/ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad  
c/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 99664,98 eur 

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

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 
 
Hlasovali    za (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 
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K bodu 9: 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Súľov – 
Hradná 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil prítomných poslancov s bodom 
rokovania.  

Peter Bušovský, poslanec, sa vyjadril, že by bolo vhodné doplniť kontrolu plnenia 
uznesení do roku 2018.  

 
Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a zhodli sa, aby do Plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná, bola doplnená kontrola plnenia uznesení 
za celé volebné obdobie 2018 – 2022.  
 
 
Uznesenie č. 27/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022 s doplnením 
kontroly plnenia uznesení za celé volebné obdobie 2018 – 2022. 

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

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 
 
Hlasovali    za (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 

 
K bodu 10: 
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov na pozemku pod cintorínom 

Hradná  

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

rokovania. Prečítal návrh uznesenia: a/ schvaľuje kúpu parcely č. E-KN 828/121 o výmere 417 
m2 a časť parciel č. E-KN 1084/11 a 913/4, ktorých presný tvar a rozmer bude určený 
geometrickým plánom. Na parcelách č. E-KN 1084/11 a č. 913/4 bude zriadené vecné 
bremeno spočívajúcu v práve prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami v prospech 
vlastníka pozemku parcelné č. E-KN 1084/12 na základe zmluvy o zriadení vecného bremena. 
Kúpna cena sa stanovuje na 4,00 eur/m2.  
b/ poveruje starostu obce o zabezpečenie vypracovania geometrických plánov tak, aby sa 
mohli zavkladovať do katastra nehnuteľností.  
c/ schvaľuje úpravu kapitálového rozpočtu v časti výdavky, stredisko 08 Cintoríny, ekon. kl. 
711001 Nákup pozemkov a to rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 2700,00 eur, ako zdroj krytia 
schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce na rok 2022 
 

Peter Bušovský, poslanec, sa informoval o platbe za geometrický plán.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril, že každý vlastník pozemku si 

geometrický plán zabezpečí.  
Peter Bušovský, poslanec, navrhol, aby táto formulácia bola súčasťou uznesenia  

č. 29/2022. Ďalej navrhol, aby bol zakomponovaný zdroj krytia v uznesení.  

 
Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  
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Uznesenie č. 28/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
a/ schvaľuje kúpu parcely č. E-KN 828/121 o výmere 417 m2 a časť parciel č. E-KN 1084/11 
a 913/4, ktorých presný tvar a rozmer bude určený geometrickým plánom. Na parcelách č. E-
KN 1084/11 a č. 913/4 bude zriadené vecné bremeno spočívajúcu v práve prechodu pešo a 
prejazdu motorovými vozidlami v prospech vlastníka pozemku parcelné č. E-KN 1084/12 na 
základe zmluvy o zriadení vecného bremena. Kúpna cena sa stanovuje na 4,00 eur/m2.  
b/ poveruje starostu obce o zabezpečenie vypracovania geometrických plánov tak, aby sa 
mohli zavkladovať do katastra nehnuteľností.  
c/ schvaľuje úpravu kapitálového rozpočtu v časti výdavky, stredisko 08 Cintoríny, ekon. kl. 
711001 Nákup pozemkov a to rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 2700,00 eur, ako zdroj krytia 
schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce na rok 2022 

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

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 
 
Hlasovali    za (menovite):  3 poslanci -, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý, Ing. 

Ľubomír Baláž,  
 proti (menovite):   1 poslanec - Ondrej Danížek  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 

 
 
Uznesenie č. 29/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje zámenu nehnuteľností: pozemok parc. č. E-KN 774 o výmere 240 m2 vo vlastníctve 
obce Súľov – Hradná výmenou za pozemok parc. č. E-KN 828/122 o výmere 315 m2, ktorý je 
vo vlastníctve pani J. O. a to bez finančného vyrovnania rozdielu v cene zamieňaných 
nehnuteľností. Každý z vlastníkov si zabezpečí geometrický plán. 
 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 
 
Hlasovali    za (menovite):  3 poslanci -, Peter Bušovský, Rudolf Tvrdý, Ing. 

Ľubomír Baláž,  
 proti (menovite):   1 poslanec - Ondrej Danížek  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 

 
 
K bodu 11: 
Rôzne 

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ, že sa zúčastnil snemu, 

kde obce nesúhlasia s tým, aby sa vyčlenilo 700 mil. eur. Predmetom snemu bol aj stavebný 
zákon, kde odznelo veľa pripomienok. Veľa obcí poukázalo na nefunkčnosť niektorých 
systémov v samospráve. Obce vyhlásili štrajkovú pohotovosť.  

Ďalej sa vyjadril k činnosti škôlky cez prázdniny. V Súľove – Hradnej by nebola škôlka 
otvorená, ale bola by v Jablonovom. Je to z dôvodu nízkeho počtu detí.  

Peter Bušovský, poslanec sa vyjadril k fungovaniu škôlky cez prázdniny. Zdôraznil, že 
je potrebné túto informáciu neodkladne poskytnúť rodičom. Je potrebné, aby vedeli o tom, 
a zistil sa v prvom rade záujem, aby nebol problém s dopravou detí.   
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Ing. Ľubomír Baláž, poslanec, sa stotožnil s názorom poslanca Bušovskému. Zároveň 
sa vyjadril, že spôsob dopravy do Jablonového sa nájde, pokiaľ rodičia chcú dávať deti cez 
prázdniny do škôlky.  

Peter Bušovský, poslanec, sa vyjadril, že zo skúseností z minulých rokov, škôlka 
nebola otvorená celý mesiac cez prázdniny. Je potrebné vysvetliť rodičom, že v Jablonovom 
budú mať záruku, že škôlka bude otvorená celý mesiac, ako v Súľove – Hradnej nedokážeme 
zaručiť otvorenie po celý mesiac.  

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ ohľadom predbežného 

počtu žiakov. Súčasťou počtu nie sú utečenci z Ukrajiny.  
Peter Bušovský, poslanec, podotkol, že by bolo vhodné schváliť uznesenie, že 

v školskom roku 2022/2023 sa otvoria 2 triedy Jablonové a 1 trieda Súľov – Hradná.  
Poslanci OZ, prediskutovali otvorenie tried v MŠ Súľov – Hradná a násl. Elokované 

pracovisko Jablonové, a pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 30/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje otvorenie tried v MŠ Súľov - Hradná v školskom roku 2022/2023 a to nasl.  
Elokované pracovisko Jablonové č. 118 – 2 triedy, 1 trieda predškoláci. 

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

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 
 
Hlasovali    za (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ, ohľadom odkanalizovane 

cesty. Práce začal robiť p. Maslík spoločne s p. Králikom. Vysvetlil technologický postup 
vykonávania prác. Celková dĺžka je 107 metrov potrubia. Poslancom OZ, podrobne popísal 
jednotlivý potrebné materiál, spolu s odhadovanými cenami.  

Poslanci OZ, prediskutovali odkanalizovane cesty, s dôrazom na rozpočet. Ďalej bolo 
predmetom diskusie v oblasti vodného hospodárstva, oprava vodojemu v Stráňach. Poslanci 
sa zhodli, že odkanalizovanie a oprava vodojemu, sa jednotne upraví v rozpočte vo výške 
2000,00 eur. Ďalej prediskutovali odmeny/navýšenie platu zamestnancom obecnému úradu, 
pánovi Smatanovi a pánovi Šefarovi.  
            Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, navrhol pánovi Smatanovi 100,00 eur a pánovi 
Šefarovi 80,00 eur. Navrhol, aby navýšenie sa vzťahovalo k 01.01.2022.  

Peter Bušovský, poslanec, sa vyjadril, že sa stotožňuje s navýšením platu od 
01.07.2022.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, poďakoval poslanci Bušovskému, za návrh altánku 
pre škôlku.  

 
Peter Bušovský, poslanec, sa vyjadril, že vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti 

s rastom cien, by bolo vhodné aby sa altánok zaobstaral. Čakacia doba je približne 2 mesiace. 
Poukázal na viaceré využitie priestorov v altáne. Celková cena, by nemala presiahnuť 
3 000,00eur.  

Peter Bušovský, poslanec, sa vyjadril k zatepleniu stropu škôlky. Navrhol, aby sa 
vyčlenili finančné prostriedky a využiť fúkanú sklenú vatu. Navrhol zvýšenie o 2000,00 eur.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, zrekapituloval navýšenie pre škôlku 7 140,00 eur 
(3000,00 + 2000,00 + 2140,00 eur).  

 
Peter Bušovský, poslanec, sa informoval ohľadom riešenia strechy na škôlky, 

konkrétne strechy, zvody, rýny a odkvapy.  
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Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril, že v danej veci zisťoval cenovú ponuku, 
ktorá bola vo výške 17 000,00 eur.  

Ondrej Danížek, poslanec, sa vyjadril, že by bolo vhodnejšie osloviť a zistiť ďalšiu 
cenovú ponuku.  

Peter Bušovský, poslanec, sa ďalej informoval ohľadom kúrenia v budove Materskej 
školy Súľov. Poukázal na dôvody realizácie a riziká, ktoré sú spojené so súčasnou 
vykurovacou jednotkou. Ďalej poukázal na možnosti voľby vykurovacej jednotky.  

Poslanci OZ, kúrenie v budove Materskej školy Súľov prediskutovali. Vyzdvihli výhody 
systému vykurovania tepelného čerpadla. Zdôraznili budúce záujmy zo strany Európskej únie 
a štátu v zelenej energie.  

 
Poslanci OZ pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 31/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2022 v časti výdavky / Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 
/ viď príloha č. 1 tohto uznesenia 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 
 
Hlasovali    za (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 

 
 
Uznesenie č. 32/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
a/ schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 55000,00 
eur na výmenu vykurovacej jednotky /kotla na tuhé palivo za systém vykurovania za tepelné 
čerpadlo/ v budove Materskej školy Súľov  
b/ schvaľuje úpravu kapitálového rozpočtu v časti výdavky, stredisko 12 Materská škola, ekon. 
kl. 717002 Rekonštrukcia a modernizácia a to rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 55000,00 
eur 

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

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 
 
Hlasovali    za (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž,  
 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 

 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ, že bola schválená dotácia 
za obhospodarovanie lesa. Zároveň bola zaslaná žiadosť na mimo produkčnú funkciu lesa. 
Žiadosť bola podaná na Lesný úrad. Ďalej bolo spracované zadanie a odovzdaná na stavebný 
úrad v Bytči, ohľadom stavebnej uzávery. V danej súvislosti boli odovzdané a dodané doklady 
na okresný úrad v Bytči. Ďalej prebiehal výber parkomatou, kde je potrebné pravidelne 
vykonávať výber mincí. Poukázal na zamieňanie eurových mincí a s tým súvisiace poplatky 
v jednotlivých bankách. Ďalej informoval, že bola doručená žiadosť od pani A. Š. v súvislosti 
s odpustením poplatku za prenájom MOS Súľov.  
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Poslanci OZ, žiadosť pani A. Š. prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu. Poukázali, že 
v danej veci, poplatok súvisí len, aby sa vykryli energie, ktoré sa spotrebovávajú s využívaním 
priestorov. Prevládal názor, že poplatok je symbolický. Pristúpili k hlasovaniu.    
 
Uznesenie č. 33/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje žiadosť pani A. Š. o odpustenie poplatku za prenájom MOS Súľov. 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. 
Andrej Smatana 

 
Hlasovali    za (menovite):  1 poslanec – Rudolf Tvrdý   
 proti (menovite): 3 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, Ing. 

arch. Andrej Smatana 
 zdržali sa (menovite): 1 poslanec – Ing. Ľubomír Baláž 

 
 Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa informoval u poslancov OZ, ohľadom trampolíny. 
A ďalej ohľadom nájmu.  
 Peter Bušovský, poslanec, sa vyjadril, že by bolo vhodné zrušiť bezplatný nájom.  
 Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, doplnil, že vhodnejšia formulácia by bola, zrušiť 
schválená zľavová úľava.  
 
 
Uznesenie č. 34/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje zrušenie uznesenia č. 2/2019 od 01. 07. 2022 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslancov - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž, Ing. arch. 
Andrej Smatana 

 
Hlasovali    za (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský,  Ing. 

Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana 
 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 1 poslanec - Rudolf Tvrdý 
 
 Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ, budú vyhlásené voľby do 
rady školy. Je stanovený termín na ustanovujúcu schôdzu 15.08.2022.  
 

K bodu 12: 

Diskusia  
 

Poslanci OZ, diskutovali o výsadbe zelene, orezanej zelene a jej odvoze, žľaby pri 

cintoríne, záchyt prameňa, oprava strechy Základná školy a stavebnej uzávere. Dôraz bol 

zameraný na prekládku elektrickej prípojky k lyžiarskemu vleku v Hradnej. V priamej súvislosti 

v danej veci poslanci hľadali finančné prostriedky, ktoré by realizovali daný zmysel.  Pristúpili 

k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 35/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
a/ schvaľuje prekládku elektrickej prípojky k lyžiarskemu vleku v Hradnej  
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b/ schvaľuje úpravu rozpočtu v časti bežné výdavky, stredisko 10 Verejné priestranstvá, ekon. 
kl. 637004 Všeobecné služby a to rozpočtovaných 0,00 eur navýšiť o 1500,00 eur, ako zdroj 
krytia schvaľujú použiť prebytok rozpočtu obce na rok 2022 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, Ing. 

Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana 
 
Hlasovali    za (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, Ing. 

Ľubomír Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana 
 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 
 

 

K bodu 13: 

Prijatie uznesení 

 
Poslanci OZ, prijali uznesenia OZ obce Súľov – Hradná zo dňa 13.6.2022, v MOS Súľov.   

 

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 

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

 

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

 
 

V Súľov – Hradná, dňa 21.06.2022 
 
 

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

                                                                                                        Ing. Jaroslav Bušfy 
    starosta obce Súľov - Hradná        


