
ZÁPISNICA Č. 5/2022 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. augusta 2022 
o 18:00 hod. v KD Hradná.  

 
Starosta obce:  Ing. Jaroslav Bušfy 
Poslanci OZ:  Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, Peter Bušovský,  Radovan 

Búšovský, Ing. arch. Andrej Smatana  
Zamestnanci OcÚ: Lenka Kerešová 
Hlavný kontrolór obce:  Bc. Jozefína Šípková  
Ospravedlnený:  Richard Kereš, Rudolf Tvrdý 
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 
Radovan Búšovský a Ing. arch. Andrej Smatana. 

 

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. Plnenie rozpočtu obce Súľov - Hradná k 30. 06. 2022 – schválenie 

5. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 4/2021 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 – schválenie 

6. Úprava rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Prijatie uznesení 

10. Záver 

 

Peter Bušovský, poslanec, navrhol doplniť bod: Riešenie aktuálnej situácie s dodávkou 

pitnej vody obce Súľov – Hradná.  

 

Obecné zastupiteľstvo doplnilo vyššie uvedený bod a program zasadnutia bol nasledovný:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 
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4. Riešenie aktuálnej situácie s dodávkou pitnej vody obce Súľov – Hradná.  

5. Plnenie rozpočtu obce Súľov - Hradná k 30. 06. 2022 – schválenie 

6. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 4/2021 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 – schválenie 

7. Úprava rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Prijatie uznesení 

11. Záver 

 

Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 
Peter Bušovský,  Radovan Búšovský,  
Ing. arch. Andrej Smatana 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 

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

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

 
 
 
K bodu 4:  
Riešenie aktuálnej situácie s dodávkou pitnej vody obce Súľov – 
Hradná 
 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, v súlade s predmetným bodom odovzdal slovo 
poslancovi Petrovi Búšovskému.  

Peter Bušovský, poslanec, privítal pána Michala, ktorý je zamestnaný na údržbu 
vodovodu a celej siete v obci. Informoval sa ohľadom vzniknutej situácie, ktorá sa vzťahuje 
k dodávke pitnej vody.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov OZ, že celý problém sa 
vzťahuje k nárastu spotreby vody. Za bežných okolností je spotreba v časti obce cca. 80 m3 
vody, avšak niektoré dni vykazujú spotrebu 120 m3 vody. Ďalej sa vyjadril, že sa znížila 
výdatnosť prameňov, čo súvisí s priamym prúdením vody. V danej súvislosti obec podnikla 
kroky, ktoré sa vzťahujú k dopĺňaniu vody, aby prúdenie vody v potrubí bolo zabezpečené. 
Predpokladá, že do najbližšieho víkendu by sa mala situácia zlepšiť. Rezervár musí byť plný, 
aby nevznikli problémy s dodávkou pitnej vody. Celú situáciu vysvetlil a podrobne popísal.  

Radovan Búšovský, poslanec, sa informoval o problémových častiach dodávky pitnej 
vody.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, podrobne vysvetlil problémové časti v obci.  
Peter Bušovský, poslanec, sa informoval či existuje alternatíva v prípade 

pretrvávajúceho problému.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril, že aktuálne sa vykonal rozbor vody (z 

Jedlovníka), z čoho vyplýva, že v prípade chlorovania, voda vyhovuje. Ďalej vysvetlil, že 
v prípade krízového stavu, ak sa zníži o 30% stav pitnej vody, je vyhlásený 2. stupeň. 
Informoval poslancov OZ, aké je stav a postup v prípade krízového stavu.  

Ondrej Danížek, poslanec, vyjadril nespokojnosť s informovanosťou obyvateľov obce 
ohľadom vzniknutého krízového stavu s pitnou vodou. 
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Radovan Búšovský, poslanec, vyjadril názor, že je potrebné na niektoré vetvy dodávky 
pitnej vody osadiť merače (šachty), aby sa zistila reálna spotreba vody v jednotlivých častiach 
obce. Ďalej sa vyjadril, že v danom smere je otázka financií.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval, či existujú opatrenia pre potok, 
ktorý sa používa, vzhľadom k tomu, že potok sa nachádza v blízkosti pozemnej komunikácie.      

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril, že voda z potoka sa využíva iba 
v prípade pokiaľ je nutné doplniť zásobu. Každý deň sa vykonáva kontrola a meranie pitnej 
vody.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, vyjadril obavy v súvislosti s potok, ako zdroj pitnej 
vody.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril, že neustále je monitorovaná pitná voda.  
Peter Bušovský, poslanec, sa vyjadril,  že žiadna povrchová voda nesmie sa využívať 

ako zdroj pitnej vody. Informácie, ktoré odzneli na obecnom zastupiteľstve si preverí na 
hygiene. V danej súvislosti vyjadril nespokojnosť a obavy.  

Ondrej Danížek, poslanec, sa informoval, či sa nebudú ovplyvňovať dva pramene, ktoré 
sú výškovo odlišné a spájali sa do jedného potrubia. Starý prameň vedľa cesty, začala tiecť 
voda aj v období sucha. Vzhľadom k tomu, že sú dva zdroje, existujú obavy, že jeden prameň 
má vyšší tlak ako druhý a stým súvisia problémy.  

Peter Bušovský, poslanec, sa vyjadril, že je potrebné občanov informovať o celej 
situácií. Vyjadril obavy ohľadom pitnej vody. Ďalej vyjadril názor, že by sa mala obec zaoberať 
myšlienkou zásobovania pitnou vodou pomocou cisterien.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril že rozbor vody sa vykonáva častejšie, 
z dôvodu, aby sa vedelo množstvo pridaného chlóru. Náklady na rozbor vody je približne 
180,00 eur.  

Peter Bušovský, poslanec, sa ďalej informoval ohľadom ohradenia. Pokladá, za 
dôležité, aby sa realizoval plot. Poukázal na ďalšie pramene, ktoré nie sú ohradené.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril, že teraz sú podstatné a dôležité veci, 
ktoré súvisia s dodávkou pitnej vody.  

 
Poslanci OZ predmetný bod prediskutovali. Poslanci prediskutovali všetky alternatívny 

ohľadom dodávky pitnej vody. Ďalej predmetom diskusie bol merač spotreby vody rezervoáru, 
stavebné povolenie v súvislosti s prameňom a informovanosť obyvateľov obce Súľov - 
Hradná.  

 
 

K bodu 5: 
Plnenie rozpočtu obce Súľov - Hradná k 30. 06. 2022 

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

bodom.  
 
Poslanci OZ predmetný bod – plnenia rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30.06.2022 

prediskutovali a pristúpili h hlasovaniu.  
 

Uznesenie č. 38/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2022. 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 

Peter Bušovský,  Radovan Búšovský,  
Ing. arch. Andrej Smatana 
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Hlasovali    za (menovite):  5 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 
Peter Bušovský,  Radovan Búšovský,  
Ing. arch. Andrej Smatana 

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

 
K bodu 6:  
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 4/2021 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 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancom o žiadosti. V danej súvislosti 
sa vyjadril, že žiadosť je podaná z dôvodu zmeny taríf a zvyšovania cien.  

 
Poslanci OZ, prediskutovali Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce  

č. 4/2021, a pristúpili k hlasovaniu.   

 
Uznesenie č. 39/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 4/2021 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 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 

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

 
 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 

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

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

 
 
K bodu 7: 
Úprava rozpočtu obce Súľov – Hradná 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov o rozpočtovom opatrení  
č. 10 a 11. V danej súvislosti sa vyjadril a podotkol, že tieto rozpočtové opatrenia sa berú  
na vedomie. 
 
Uznesenie č. 40/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
berie na vedomie:  
a/ Rozpočtové opatrenie č. 10/2022 /viď príloha č. 1 tohto uznesenia  
b/ Rozpočtové opatrenie č. 11/2022 /viď príloha č. 2 tohto uznesenia 
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Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 
Peter Bušovský,  Radovan Búšovský,  
Ing. arch. Andrej Smatana 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 

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

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

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril k rozpočtovému opatreniu č. 12/2022. 

Zdôraznil, že vo vzťahu k bytovému domu, kde vlastníkom je obec, jedna bytová jednotka má 
problém s kotlom. V danej súvislosti bol vypracovaný posudok, z ktorého vyplýva, že kotol je 
potrebné nahradiť.  

Peter Bušovský, poslanec, sa informoval na náklady súvisiace s výmenou kotla. Ďalej 
vyjadril nespokojnosť s tokom informácií ohľadom problému s kotlom.  

Radovan Búšovský, poslanec, navrhol, aby sa navýšila navrhovaná cena z 2500,00 
eur na 3000,00 eur.  

Peter Bušovský, poslanec, navrhol navýšenie o 400,00 eur v súvislosti s konštrukciou 
kuchynskej linky vonkajšej (nachádza sa v altánku).  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, zdieľal požiadavky od občianky, ktorá požiadala 
obec o súčinnosť pri realizácií postreku miestnej komunikácie. Odhadované náklady zo strany 
obce by boli 1000,00 eur.  

Peter Bušovský, poslanec, sa stotožnil s návrhom starostu obce.  
Ondrej Danížek, poslanec, navrhol navýšenie o 3000,00 eur, náter strechy materskej 

školy.  
 
Poslanci OZ rozpočtové opatrenia č. 12/2022 prediskutovali a zhodli sa na navýšení 

navrhovane ceny 3000,00 eur (výmena kotla), navýšenie 400,00 eur (konštrukcia kuchynskej 
linky), navýšenie 1000,00 eur (postrek miestnej pozemnej komunikácie) a navýšenie 3000,00 
eur (strecha materskej školy).  
 
Uznesenie č. 41/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 12/2022 /viď príloha č. 1 tohto uznesenia/ so zmenami.  

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 

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

 
 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 

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

 proti (menovite):   0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 
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K bodu 8: 
Rôzne 

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval OZ, že obec prijala žiadosť, ktorá súvisí 

s vysporiadaním vlasteneckých vzťahov. Ďalej podotkol, že prebieha  v danej súvislosti 
prebieha súdny spor. Požiadal o vyjadrenie poslancov OZ.  

 
Poslanci OZ, prediskutovali predmetnú žiadosť. Zhodli sa, že za aktuálnych okolností 

nie je možné sa vyjadrovať, skúmať a zasahovať do vlasteneckých vzťahov. Obec Súľov – 
Hradná a poslanci OZ, nie sú oprávnený zasahovať za daných podmienok do susedských 
vzťahov.  Obecné zastupiteľstvo, berie žiadosť na vedomie. Poslanci OZ, ďalej odporučili 
pokojný stav.  

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval OZ, že obec prijala žiadosť, ktorá sa 

vzťahuje k ukončeniu časti nájmu od Tomáša Vojtecha. Predmetom je upraviť Zmluvu o nájme 
nehnuteľnosti uzatvorenou s firmou Top Souvenirs, ktorá bola podpísaná dňa 27.04.2022. 
Dôvodom úpravy sú ekonomické ukazovatele.  

 
Poslanci OZ, predmetnú žiadosť prediskutovala a pristúpila k hlasovaniu.   

 
Uznesenie č. 42/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
súhlasí s úpravou Zmluvy o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej s firmou Top Souvenirs 
podpísanej dňa 27. 04. 2022 formou dodatku podľa žiadosti pána Tomáša Vojtecha – Top 
souvenirs zo dňa 15.8.2022. 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 

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

 
 
Hlasovali    za (menovite):  5 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. Ľubomír Baláž, 

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

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

 
K bodu 9:  

Diskusia  
 

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, zdieľal informáciu, ktorá sa vzťahuje k uzávere 

hradu na pár dní (termín sa upresní). Dôvodom sú prebiehajúce práce. Ďalej, v danej súvislosti 

je potrebné informovať občanov a turistov.  

Peter Bušovský, poslanec, informoval poslancov, že sa blíži obdobie, kedy sa budú 

odkupovať parkomaty. Končí skúšobné obdobie a je potrebné do najbližšieho zastupiteľstva 

sa vyjadriť a preskúmať ekonomickú stránku parkomatov. Ďalej,, zdieľal informáciu, že sa 

stretol s predsedom TJ, a ich záujem je vybudovať kotolňu. Športový nadšenci sú ochotný si 

kotolňu postaviť. Problém vidí vo vysporiadaní vlasteneckých vzťahov v okolí športového 

areálu. Ďalej sa informoval ohľadom správy hlavnej kontrolórky obce, v súvislosti s kontrolou 

uznesení a ich plnení.  
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Bc. Jozefína Šípková, kontrolórka obce, sa vyjadrila, že do najbližšieho zastupiteľstva 

by sa poslanci OZ venovali správe, kde sú uvedené uznesenia, ktoré boli splnené a ktoré nie, 

poprípade prebieha. V najbližšom zastupiteľstvo by bola správa zahrnutá v programe OZ.  

Ing. Ľubomír Baláž, poslancov OZ, sa informoval ohľadom kuchynského odpadu a jeho 

vývozom spoločnosťou T+T. Poukázal na problémy s týmto odpadom.  

Ondrej Danížek, poslanec, sa informoval ohľadom refundácie finančných prostriedkov 

LOTUS.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril, že peniaze ešte neboli zaslané z PP. 

Kontroly boli realizované, ale peniaze ešte neuhradené.  

Peter Bušovský, poslanec, sa informoval ohľadom opravy cesty a mosta. Ďalej sa 

informoval ohľadom územného plánu a jeho aktuálneho stavu.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, zodpovedal otázky ohľadom územného plánu. 

Ďalej sa informoval ohľadom odpadkových kontajneroch vo vzťahu k poslednému 

zastupiteľstvu. Ďalej sa vyjadril, že dňa 24.01.2022, stavebný úrad zaslal rozhodnutie, kde 

nariaďuje odstránenie do 120 dní nepovolenú stavbu.   

Peter Bušovský, poslanec, zisťoval názor od prítomných občanov ohľadom 

kompostoviska.  

 

K bodu 10: 

Prijatie uznesení 
Poslanci OZ, prijali uznesenia OZ obce Súľov – Hradná zo dňa 16.08.2022, v MOS Súľov.   

 

K bodu 11:  

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: 

 
 
Radovan Búšovský 

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

 

 Ing. arch. Andrej Smatana   
  ........................................  

 

 
V Súľov – Hradná, dňa 23.08.2022 

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

                                                                                                        Ing. Jaroslav Bušfy 
    starosta obce Súľov - Hradná        


