
ZÁPISNICA Č. 6/2022 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. septembra 2022 
o 17:00 hod. v MOS Súľov.  

 
Starosta obce:  Ing. Jaroslav Bušfy 
Poslanci OZ:  Ondrej Danížek, , Peter Bušovský, Ing. arch. Andrej Smatana, 

Rudolf Tvrdý, Ing. Ľubomír Baláž (prítomný od 6. bodu) 
Zamestnanci OcÚ:  
Hlavný kontrolór obce:  Bc. Jozefína Šípková  
Ospravedlnený:  Radovan Búšovský, 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 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 
Rudolf Tvrdý 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. Správa starostu obce, správa o činností komisií 

5. Dodatok č. 2 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 

6. Rozpočtové opatrenie č.13/2022 - schválenie 

7. Kontrola uznesení za r. 2018- r. 2022 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Prijatie uznesení 

11. Záver  

 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, predniesol požiadavku zo strany poslancov, ktorá sa 

vzťahovala k zaradeniu bodu – Voľba členov do rady školy.  

 

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. Voľba členov do rady školy  

5. Správa starostu obce, správa o činností komisií 

6. Dodatok č. 2 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.13/2022 - schválenie 

8. Kontrola uznesení za r. 2018- r. 2022 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Prijatie uznesení 

12. Záver  

 

Prítomní poslanci OZ (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý 

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

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

K bodu 4: 
Voľba členov do rady školy  

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, otvoril bod obecného zastupiteľstva a odovzdal slovo 

poslancom.  

Starosta obce Jablonové, sa vyjadril k voľbe členov do rady školy. Predniesol návrh 

a zároveň prosbu na poslancov obecného zastupiteľstva, aby obec Jablonové malo v rade 

školy, tiež svojich zástupcov. Z pohľadu obce Jablonové, zdôraznil, že z ich strany boli zásady 

poskytnutia finančných prostriedkov vždy. Pochvaľoval si v danom smere spoluprácu. 

Poukázal na tok informácií bez zástupcu v rade školy, a považuje za dôležité mať tohto 

zástupcu. Obec Jablonové bude skôr informovaná a dokáže pružnejšie reagovať na potreby, 

veci a pod.  

Peter Bušovský, poslanec, vysvetlil postavenie rady školy. Z jeho strany mrzí, že 

informácie nie sú poskytované pre obec Jablonové, vrátane rozpočtu školy. Poukázal na 

rozpor s platným Všeobecne záväzným nariadením. Ďalej poukázal, že informácia, kto je 

v rade školy je zverejnené. V návrhu členov sú kandidáti zo Súľova a z Hradnej.  

Starosta obce Jablonové, poukázal na dôležitosť toku informácií. Zopakoval, že včasné 

poskytnutie informácií, vedie k lepšej reakcií.  

Peter Bušovský, poslanec, poukázal, že ho mrzí, že neboli kandidáti nominovaný skôr. 

Aktuálne sa budeme venovať voľbe členov a doplňujú sa kandidáti, o ktorých nebola pred 

zastupiteľstvom žiadna zmienka. Najväčší problém považuje, že sa vedenie obce nedokáže 

stretnúť. Je potrebné vyriešiť viacero vecí vrátane financovania.  

Starosta obce Súľov – Hradná, starosta obce Jablonové, poslanci OZ, prediskutovali 

voľbu členov do rady školy. Predmetom diskusie bolo financovanie, význam stretnutí vedenia 

obce a význam postavenia členov v rade školy.  

 Peter Bušovský, poslanec, navrhuje štyroch kandidátov: Mgr. Miroslava Danížková,  

Mgr. Sláva Murínová Peter Búšovský a Anton Danížek.  

 Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, doplnil ďalších kandidátov: Ladislav Čička a Viktória 
Ciprichová. Vyzval poslancov, aby predložili ďalšie mená vhodných kandidátov.  
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Poslanci po diskusií, pristúpili k individuálnemu hlasovaniu navrhovaných kandidátov.  
 
Uznesenie č. 43/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje kandidátov do rady školy na obdobie r. 2022 – r. 2026 a to: 
 

• a/ Mgr. Miroslava Danížková 
 

 

Prítomní poslanci OZ (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý 

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

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

 

 

 

• b/ Mgr. Sláva Murínová 

 

Prítomní poslanci OZ (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý 

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

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

• c/ Peter Búšovský 

 

Prítomní poslanci OZ (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Rudolf Tvrdý 
                   proti (menovite): 0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 1 poslanec - Peter Bušovský 
 

• d/Anton Danížek 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

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

Ing. arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý 
                   proti (menovite): 0 poslancov  
 zdržali sa (menovite): 0 poslancov 
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• e/Ladislav Čička 

 

Prítomní poslanci OZ (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  0 poslancov,  
                   proti (menovite): 1 poslanec -  Ondrej Danížek 

       zdržali sa (menovite): 3 poslanci - Peter Bušovský, Ing. arch. Andrej 

Smatana, Rudolf Tvrdý 

 

• f/ Viktória Ciprichová 

 

Prítomní poslanci OZ (menovite):  4 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 
Ing. arch. Andrej Smatana, Rudolf Tvrdý 

 
 
Hlasovali    za (menovite):  1 poslanec - Rudolf Tvrdý 
                   proti (menovite): 1 poslanec - Ondrej Danížek 
 zdržali sa (menovite): 2 poslanci - Peter Bušovský, Ing. arch. Andrej 

Smatana, 

K bodu 5:  
Správa starostu obce, správa o činností komisií  
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, poukázal na náročné obdobie. Vo svojej správe 
starostu obce sa venoval altánku, kde prebiehalo obstarávanie. Následne sa viedla diskusia, 
kde bude altánok postavený. Pôvodný návrh jeho umiestnenia nebol vyhovujúci a z tohto 
dôvodu sa altánok postaví na inom miesto. Dodacia doba je 3 mesiace. Ďalej prebiehalo 
obstarávanie vo vzťahu k náteru strechy a sanácie komína, výmena ríne. Aktuálne prebieha 
výmena kúrenia. Ďalej sa prerokovával na VÚC a SEVAKU vo vzťahu k pitnej vody 
a kanalizácie, kde poukázal aktuálne výzvy pre obce do 2000 obyvateľov. Informoval, že sa 
zúčastnil na mimoriadnom sneme ZMOSE a poslancov informoval o aktuálnych témach.  

Peter Bušovský, poslanec, informoval poslancov o stretnutí finančnej komisie, ktoré sa 
konalo 21.09.2022. Program mal 6 bodov – Otvorenie, Kontrola využívania dotácie na 
mimoškolské aktivity pre rok 2022. Kontrola výberu financií – parkomaty 2021 – 2022, kontrola 
výberu dane z ubytovania za rok 2022, určenie termínov pre zaslanie podkladov pre návrh 
rozpočtu obce 2023 a diskusia. Finančná komisia sa zaoberala využívaním dotácie na 
mimoškolské aktivity v roku 2022. Za obdobie 1.1-31.8.2022 je čerpanie financií vo výške 
2697,70eur., t.j. približne 34 detí (31%) využilo dotáciu v roku 2022. Ďalej sa finančná komisia 
sa zaoberala výberom financií z parkovného (dane za využívanie verejného priestranstva) za 
obdobie 1.1. – 31.8.2022 . Za uvedené obdobie je príjem obce vo výške 16422,18 eur. Ďalej 
finančná komisia sa zaoberala výberom financií z dane za ubytovanie v období 1.1. – 31.8. 
2022 . Za uvedené obdobie je príjem obce vo výške 3089,20 eur. Ďalej sa finančná komisia 
sa zaoberala prípravou rozpočtu obce pre rok 2023. Určila najneskorší termín prijatia 
finančných požiadaviek od oslovených inštitúcií zriadených obcou Súľov-Hradná. Termín 
najneskoršieho zaslanie určila na 16.10.2022. Zároveň si predbežne určila termíny stretnutia 
finančnej komisie k vytvoreniu návrhu rozpočtu pre rok 2022. 

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa vyjadril, že zachytil informáciu a poukázal na 
európsku smernicu vo vzťahu k výberu daniam. Zdôraznil, že podľa tejto databázy je možné 
overiť, koľko ľudí bolo ubytovaných v príslušných hoteloch/penziónoch. Považuje to za 
kľúčové informácie k výberu daní.  

Ing. Ľubomír Baláž, poslanec, informoval o činnosti komisie lesov. Informoval, že sa 
vykonala kontrola lesov, pričom kontrola prebiehala v dvoch častiach – prvá bola kontrola 
administratívna a druhá kontrola bola fyzická. Pri administratívnej kontrole neboli zistené 
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žiadne nedostatky. Fyzická kontrola dospela k záveru, že neboli zistené žiadne nedostatky. 
Záverom je preto možné konštatovať, že v lese je hospodárenie v súlade s programom 
starostlivosti o lesy 2017 – 2026. Na záver poďakoval všetkým za spoluprácu.  

Peter Bušovský, poslanec, navrhol, vzhľadom k aktuálnej situácie by bolo vhodné 
vymeniť technológiu osvetlenia za LED. Spotreba bude výrazne nižšia.  

 

K bodu 6: 
Dodatok č. 2 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 

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov k predkladanému bodu.  

Poslanci prediskutovali predmetný bod a pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 44/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje Dodatok č. 2 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. 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

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

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

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

 

 

K bodu 7: 

Rozpočtové opatrenie č.13/2022 

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov k predkladanému bodu. 

Rekonštrukcia – spolufinancovanie, bola prekročená o 470 eur. Zdôraznil, že sa nejedná 

o finančné prostriedky z EÚ ale o dotáciu SFZ. Zmena na SFZ by bola z časového hľadiska 

veľmi náročná. Ďalej sa rozpočtové opatrenia vzťahovali k utečeneckej kríze pre občanov 

Ukrajiny.  

 

Poslanci predmetný bod prediskutovali. Väčšina diskusie prebiehala vo vzťahu k utečeneckej 

kríze pre občanov Ukrajiny. Do diskusie sa zapojil hosť pán Ondrej Ježík.  

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa ďalej venoval obstaranie parkomatov a navrhol 

obstaranie kamerového systému z rezervného fondu. Obstaranie parkomatov sa vzťahu 

k výberu za parkovné. Ďalej informoval, že bola vznesená požiadavka na obstaranie postreku 

na cestu.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, navrhol, aby sa poslanci dohodli na refendácií 

nákladov, tz. obec súhlasí s obnovou cestou, pričom náklady sa mu preplatia.   
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Peter Bušovský, poslanec, prezentoval investíciu do postreku v minulosti. Poukázal na 

vynaložené finančné prostriedky cca. 800,00 eur. V podstate veci poukázal na to, že postrek 

je na ľavej a pravej časti komunikácie, ale tam kde mal byť nie je. Podľa jeho názoru, nebola 

cesta dostatočne zhutnená, preto je výsledok zlý. Zároveň sa malo po nástreku zamedziť 

prejazdu áut na 2-3 dni. Bola zvolená zlá technológia prác. Ďalej poukázal a prezentoval 

správnu a dôslednú postupnosť prác.   

Hosť, sa vyjadril, či je obec ochotná prispieť na verejnú komunikáciu (postrek). Zároveň 

zdôraznil, že tento rok, bude zhutnený podklad a s ohľadom na počasie je riskantné realizovať 

postrek.  

Peter Bušovský, poslanec, konštatoval, že danou záležitosťou, by sa malo venovať 

nové zastupiteľstvo.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, navrhol navýšiť o 500,00 eur pre stretnutie starších 

a jubilantov.  

Peter Bušovský, poslanec, sa spätne vyjadril k rekonštrukciám šatní. Podporuje 

navýšenie vo vzťahom k realizovaným prácam.  

 
Uznesenie č. 45/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 13/2022 /viď príloha č. 1 tohto uznesenia/. 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

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

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

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

 

K bodu 8: 

Kontrola uznesení za r. 2018- r. 2022 

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

bodom.  
Bc. Jozefína Šípková, kontrolárka obce, prezentovala, že uznesenie č. 37/2019, nie je 

splnené. Otázka na poslancov smerovala, či uznesenie bude v plnení, alebo sa zruší.  
 
Poslanci OZ predmetný bod podrobne prediskutovali. Poukázali na rôzne uznesenia 

obecného zastupiteľstva, ktoré boli predmetom diskusie (zriaďovacia listina DPO, parkovacie 
miesta, . V diskusií rezonovala téma poverenia starostu.  

 Bc. Jozefína Šípková, kontrolórka obce, vysvetlila charakter poverenia. Buď splní 
alebo nesplní úlohu, ktorou bol poverený, ale nedáva to podklad na zrušenie uznesenia 
obecného zastupiteľstva. V podstate je to informatívny charakter. Pri uzneseniach, ktoré majú 
podstatu schvaľuje, tak buď sa to splní alebo sa to nesplní, buď to uznesenie je v plnení alebo 
nesplnené. V tomto prípade sa dá zrušiť.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval, akým spôsobom máme 
zabezpečiť, aby niektoré veci boli splnené? Ako príklad uviedol hmotne poverené osoby za 
kultúrny dom, hasičskú zbrojnicu, ihrisko, dom smútku a iné.  

Bc. Jozefína Šípková, kontrolórka obce, je dôležité aby uznesenia boli strohé 
a vystihovať podstatné veci, ktoré by mali byť splnené.  
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Bc. Jozefína Šípková, kontrolárka obce, ďalej informovala, že uznesenie č. 21/2021 
(záchyt prameňa Makovište), uznesenie vo vzťahu k GPS monitoringu vozidiel a mobilných 
pracovných strojov, uznesenie č. 28/2021 oprava mostu,  
 
Uznesenie č. 46/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
berie na vedomie kontrolu uznesení za obdobie od r. 2018 – r. 2022. 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  5 poslanci - Ondrej Danížek, Peter Bušovský, 

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

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

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

 
 
 
 
 
K bodu 9: 
Rôzne 

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval poslancov, že voči rozhodnutiu 

o odstránení stavby pána Kurica, bol daný podnet na okresnú prokuratúru vo vzťahu 
k preskúmaniu jeho zákonností. Odporúčal na konečné vyjadrenie prokuratúry.   

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval, kto podal podnet na prokuratúru.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril, že obec nie.  
 
Poslanci predmetnú záležitosť prediskutovali, a stotožnili sa s odporúčaním starostu, 

počkať na vyjadrenie prokuratúry.  
 

 
K bodu 10:  

Diskusia  
 

Peter Bušovský, poslanec, vyjadril nespokojnosť s plánovaním altánku. Obec nebola 
schopná za 3 mesiace od schválenia zabezpečiť. Zároveň vyjadril nespokojnosť s opravou 
mosta, kde obec nevyvinula žiadnu aktivitu. Ďalej sa vyjadril k novej technológií vykurovania 
školy. Vyjadril názor, že aktivita zo strany obce mohla byť väčšie. Informoval sa k verejnému 
osvetleniu, či je vypracovaný plán pre očakávanú energetickú krízu.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril k jednotlivým témam a zodpovedal 
všetky otázky v plnom rozsahu.  

Peter Bušovský, poslanec, sa informoval o LED osvetlení v školách.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril, že v škole je LED osvetlenie.  
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval o smetiakoch, ktoré sú pri 

zastávke. V danom smere vyvinul aktivitu, ale zo strany obce nebola žiadna reakcia.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, optika v obci bude. Predpokladný termín je budúci 

rok.  
Poslanci a prítomný hostia prediskutovali tému ohľadom optiky. Predmetom diskusia 

bolo vedenie optiky po obci.  
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Peter Bušovský, poslanec, sa informoval ohľadom územného plánu kraja. Informoval 

sa o územnom pláne kraja. Informoval sa, či bola na úradnej tabuli výveska ohľadom 
územného plánu.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, odpovedal, že najbližšie dni bude realizovaná 
diskusie územného plánu. Z pohľadu obce boli vznesené pripomienky. V prípade, pokiaľ by 
bola informácia o zverejnení na úradnej tabuli, informácia by bola zverejnená.  

 Peter Bušovský, poslanec, sa informoval ohľadom pitnej vody. Tieto informácie má 
overené. Postup zo strany obce nie je podľa neho správny. Prezentoval návod, ako sa 
upravuje povrchová voda. Zároveň poukázal ako sa obec stará o svoje pramene.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril, že obec je v krízovom stave. Všetky 
náležitosti v danom smere boli vykonané, vrátane rozboru vody.  

Ing. Ľubomír Baláž, poslanec, sa vyjadril k ohradeniu prameňa. Z dôvodu, že je 
napadnutie kôrovca, tak bolo odporúčané, aby sa neohrádzalo.  

 

K bodu 11: 

Prijatie uznesení 
Poslanci OZ, prijali uznesenia OZ obce Súľov – Hradná zo dňa 28.09.2022, 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: 

 
 
Rudolf Tvrdý  

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

 

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

 

 
V Súľov – Hradná, dňa 05.10.2022 

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

                                                                                                        Ing. Jaroslav Bušfy 
    starosta obce Súľov - Hradná        


