
ZÁPISNICA Č. 2/2023 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. marca 2023 
o 18:00 hod. v MOS Súľov.  

 
Starosta obce:  Ing. Jaroslav Bušfy 
Poslanci OZ:  Ing.Ľubomír Baláž, Mgr. Anna Ďurajková, Mgr. Katarína Ďurcová, 

Ing. Jaroslav Búšfy, Dis. Júlia Kamasová, Ing. Tomáš Šefara 

Ing.arch. Andrej Smatana (prítomný od bodu 6.) 
Zamestnanci OcÚ:  
Hlavný kontrolór obce:  Bc. Jozefína Šípková  
Hostia:    

 

K bodu 1: 
Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce,  
Ing. Jaroslav Bušfy. Privítal všetkých prítomných poslancov a hostí.  
 Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, skonštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade  
so zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Z celkového počtu 7 
poslancov sú prítomní všetci 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 
Júlia Kamasová a Ing.arch. Andrej Smatana.  
 

K bodu 3:  
Schválenie programu zasadnutia  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s návrhom programu zasadnutia:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Schválenie úveru z envirofondu 

5. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31.12.2022, plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ 

Súľov – Hradná k 31.12.2022 

6. Schválenie žiadostí o udelenie súhlasu s umiestením rozvodu nad povrchom zeme 

pre optickú sieť  FY KINET 

7. Schválenie žiadostí súkromných poskytovateľov sociálnych služieb o finančný 

príspevok 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Schválenie uznesení 

11. Záver 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, navrhol presunúť bod 6 - žiadostí o udelenie 
súhlasu s umiestením rozvodu nad povrchom zeme pre optickú sieť  FY KINET, za bod 3.  

Mgr. Anna Ďurajková, poslankyňa, navrhla doplniť nový bod – Návrh na zmenu 
rozpočtu, ktorý by zaradila za bod 5, podľa pôvodného programu.  Program zasadnutia po 
zmene je nasledovný:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 
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4. Schválenie žiadostí o udelenie súhlasu s umiestením rozvodu nad povrchom zeme 

pre optickú sieť  FY KINET 

5. Schválenie úveru z envirofondu 

6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31.12.2022, plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ 

Súľov – Hradná k 31.12.2022 

7. Návrh na zmenu rozpočtu.  

8. Schválenie žiadostí súkromných poskytovateľov sociálnych služieb o finančný 

príspevok 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Schválenie uznesení 

12. Záver 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  7 poslancov - Ing. arch. Andrej Smatana, Mgr. 

Anna Ďurajková, Júlia Kamasová, DiS, Mgr. 
Katarína Ďurcová, Ing. Tomáš Šefara, Ing. 
Jaroslav Búšfy, Ing. Ľubomír Baláž 

 
Hlasovali    za (menovite):  7 poslancov - Mgr. Anna Ďurajková, Júlia 

Kamasová, DiS, Mgr. Katarína Ďurcová, Ing. 
Tomáš Šefara, Ing. Jaroslav Búšfy, Ing. Ľubomír 
Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana 

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

 
 

K bodu  4: 
Schválenie žiadostí o udelenie súhlasu s umiestením rozvodu  

nad povrchom zeme pre optickú sieť  FY KINET 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, odovzdal slovo pánovi Kutnemu, zástupcovi 
spoločnosti FY KINET.  

p. Kútny, spoločnosť FY KINET, predstavil poslancom OZ, spoločnosť, ktorú zastupuje. 
Vysvetlil, že spoločnosť FY KINET je dcérska spoločnosti Stredoslovenskej energetiky.  
Uviedol dôvody umiestnenia rozvodu nad povrchom zeme pre optickú sieť. Poukázal na 
efektivitu využitia existujúcej siete cez už vybudované betónové stĺpy, a ďalej, že budovanie 
optickej siete súvisí aj s kvalitou života v obciach. Uviedol, že spoločnosť FY KINET si bude 
prenajímať fyzickú infraštruktúru od Stredoslovenskej distribučnej, a cez optickú sieť by sa 
poskytovala služba internetu a televízie pre občanov. Ďalej uviedol, že “chrbticová sieť“, ktorú 
bude budovať Stredoslovenská distribučná, bude vedená len v trasách MM vedení (izolované 
vodiče). Ďalej uviedol, na to aby mohla spoločnosť pripojiť konkrétneho zákazníka, je potrebné 
v zmysle vyhlášky 532/2002,  dodržať viacero podmienok. Jednou z podmienok je súhlas 
obce. Zo strany obce Súľov – Hradná, nie je potrebné vynakladanie žiadnych finančných 
prostriedkov, spoločnosť FY KINET, ponúka obci benefity – 4 obecné budovy, ktoré budú 
pripojené na vysokorýchlostný internet za cenu 1,00 eur/rok bez DPH za každý objekt. 
Poukázal na možnosti prepojenia existujúceho/plánovaného kamerového systému, kde je 
možnosť prepojenia aj prostredníctvom spoločnosti. Platba je 1,00 eur/mesiac za jeden 
kamerový bod, z dôvodu technickej náročnosti budovania (poukázal na servis). Ďalej uviedol, 
že v žiadosti je uvedené, budovanie  otvoreného prístupu, čo znamená, že k zákazníkovi pôjde 
,,jeden kábel“, a on sa následne rozhodne od koho bude mať zabezpečované služby, napr. 
Telecom, Orange a pod. Zdôraznil, že spoločnosť, ktorú zastupuje využíva primárne 
najmodernejšie technológie.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval, aká je časová náročnosť 
budovania optickej siete?  
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p. Kútny, spoločnosť FY KINET, vysvetlil, že predpokladaný koniec prác, by bol rok 
2023.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval na súhlasné stanovisko zo strany 
obce Súľov – Hradná. Vyslovil názor, že v podstate ide o súhlas, aby optický internet mohol 
byť vedení cez pozemky obce, nad povrchom zeme.  

p. Kútny, spoločnosť FY KINET, vysvetlil postup budovania optického internetu, pričom 
poukázal na povinnosti ktoré vyplývajú zo stavebného zákona. Pri koncovom zákazníkovi je 
potrebné prehlásenia – súhlas vlastníka pozemku. Vysvetlil, že v tomto prípade ide o identický 
systém pripájania ako v prípade elektrického prúdu.  

Pán Smatana  sa spýtal zástupcu spoločnosti FY KINET, na servis a odstraňovanie 
porúch. Zároveň ho zaujímali referencie spoločnosti, v koľkých obciach pôsobia.  

p. Kútny, spoločnosť FY KINET, uviedol, že v prípade poruchu sú pokryté všetky dni, 
vrátane víkendov. Porucha sa zvyčajne odstraňuje do niekoľkých hodín. Ďalej uviedol, že 
pôsobia v cca. 50 obciach. Najväčšie zázemie majú v Prievidzi a aktuálne sa rozrastá okolie 
Žiliny (konkretizoval jednotlivé obce).  

Ing. Jaroslav Búšfy, poslanec, sa informoval na časť Jedlovník, kde je vybudované 
zemné vedenie. Spýtal sa na možnosti pripojenia, nakoľko nie je vedená optická chránička. 
Spýtal sa na riešenie vzniknutej situácie.  

p. Kútny, spoločnosť FY KINET, uviedol, že samotný projekt ešte nie je spracovaný, je 
to vždy na dohode medzi spoločnosťou a obcou Súľov – Hradná. Uviedol príklady, ktoré sú 
rentabilné a ktoré nie.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval, čo v prípade keby sa v projekte 
nenachádzali konkrétne miesta pripojenia. Existuje možnosť v budúcnosti rozšíriť danú sieť?  

p. Kútny, spoločnosť FY KINET, uviedol, že táto možnosť existuje.  
Ing. Jaroslav Búšfy, poslanec, poukázal na možnosti vedenia optického káble do časti 

Hradná, cez rozhlasové vedenie.  
p. Kútny, spoločnosť FY KINET, uviedol jednotlivé kroky, ktoré sú potrebné vykonávať 

v prípade vedenia optického kábla cez takýto typ vedenia. Vysvetlil, že je potrebný súhlas 
obce, nájomná zmluva a zhodnotiť technický stav stĺpov.  

Ing. Jaroslav Búšfy, poslanec, vysvetlil jednotlivé etapy realizovaných prác. V prípade 
začatia spolupráce, nastupuje spracovanie projektovej dokumentácie a príprava zmlúv 
ohľadom nájmu.  

p. Kútny, spoločnosť FY KINET, sa stotožnil s poslancom Búšfy, následne doplnil, že 
je potrebné v rámci projektovej dokumentácie identifikovať lokalitu, v prípade pokiaľ nebude 
zakomponovaná v projekte. Samotná dokumentácia vychádza zo siete elektrického vedenia. 
V tomto prípade poukázal na možné riešenia situácie.  

 
Poslanci OZ predmetný bod prediskutovali. Zaujímali sa o foto dokumentáciu 

spoločnosti, ktorá bola prezentovaná pánom Kútnym. Pomocou fotiek vysvetlil umiestnenie 
optického vedenia. Poslanci sa následne zaujímali o cenu prípojky, ktorá je rozdielna v prípade 
viazanosti a bez viazanosti (cena so zviazanosťou je 1,00 eur a bez viazanosti 139,00 eur). 
Poslanci OZ pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 14/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje žiadosť o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodu nad povrchom zeme pre optickú 
sieť FY KINET 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  7 poslancov - Ing. arch. Andrej Smatana, Mgr. 

Anna Ďurajková, Júlia Kamasová, DiS, Mgr. 
Katarína Ďurcová, Ing. Tomáš Šefara, Ing. 
Jaroslav Búšfy, Ing. Ľubomír Baláž 

 
Hlasovali    za (menovite):  7 poslancov - Mgr. Anna Ďurajková, Júlia 

Kamasová, DiS, Mgr. Katarína Ďurcová, Ing. 
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Tomáš Šefara, Ing. Jaroslav Búšfy, Ing. Ľubomír 
Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana 

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

 
K bodu 5: 
Schválenie úveru z envirofondu 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, odovzdal slovo predsedníčke finančnej komisie  
Mgr. Anne Ďurajkovej.  

Mgr. Anna Ďurajková, poslankyňa a predsedníčka finančnej komisie, prezentovala 
závery, ktoré vyplývali zo stretnutia finančnej komisie. V rámci bodu schválenia úveru 
z envirofondu, uviedla jednotlivé podmienky čerpania úveru. Stanovisko finančnej komisie je – 
odporúča schválenie úveru z envirofondu. Ďalej vysvetlila, že schválenie úveru podlieha aj 
stanovisku kontrolórky obce. Návrh je, aby sa výška úveru 177 000,00 eur, bola zameraná na 
zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Súľov. Ďalej uviedla konkrétne špecifikácie 
Environmentálneho fondu. Následne prezentovala výšku úveru 23 000,00 eur, ktorý by bol 
určený na výmenu palivového systému na tuhé palivo na tuhé palivo za tepelné čerpadlo 
a zateplenie budovy TJ Partizán. Celková výška úveru predstavuje 200 000,00 eur na obdobie 
15 rokov.  

Ing. Jaroslav Búšfy, poslanec, uviedol, že úroková sadzba je 0,01 %, pričom ide o fixnú 
sadzbu. Ďalej poukázal na rôzne ďalšie výhody úveru.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval ohľadom situácie ubytovania  
na ihrisku.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, uviedol, že aktuálny stav je 8 osôb z Ukrajiny.  
Ing. Jaroslav Búšfy, poslanec, uviedol, že v obci sú rôzne „šumy“ ohľadom zničeného 

majetku a zariadenia. V tomto smere je všetko v poriadku a k žiadnemu poškodzovaniu 
zariadenia a majetku na ihrisku nedochádza.  

 
Poslanci OZ predmetný bod prediskutovali, poukázali na efektívne využitie finančných 

prostriedkov a zmenu v prípade použitia fotovoltaiky. Pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 15/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu – 
zameranej na zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Súľov – Hradná vo výške 177 000 
EUR.  

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  7 poslancov - Ing. arch. Andrej Smatana, Mgr. 

Anna Ďurajková, Júlia Kamasová, DiS, Mgr. 
Katarína Ďurcová, Ing. Tomáš Šefara, Ing. 
Jaroslav Búšfy, Ing. Ľubomír Baláž 

 
Hlasovali    za (menovite):  7 poslancov - Mgr. Anna Ďurajková, Júlia 

Kamasová, DiS, Mgr. Katarína Ďurcová, Ing. 
Tomáš Šefara, Ing. Jaroslav Búšfy, Ing. Ľubomír 
Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana 

                   proti (menovite): 0 poslanecov 
        zdržali sa (menovite):  0 poslancov 
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Uznesenie č. 16/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu – 
výmena palivového systému na tuhé palivo za tepelné čerpadlo a zateplenie budovy TJ 
Partizán vo výške 23 000 EUR. 
 
 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  7 poslancov - Ing. arch. Andrej Smatana, Mgr. 

Anna Ďurajková, Júlia Kamasová, DiS, Mgr. 
Katarína Ďurcová, Ing. Tomáš Šefara, Ing. 
Jaroslav Búšfy, Ing. Ľubomír Baláž 

 
Hlasovali    za (menovite):  7 poslancov - Mgr. Anna Ďurajková, Júlia 

Kamasová, DiS, Mgr. Katarína Ďurcová, Ing. 
Tomáš Šefara, Ing. Jaroslav Búšfy, Ing. Ľubomír 
Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana 

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

K bodu 6: 
Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31.12.2022, plnenie 

rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná k 31.12.2022 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, odovzdal slovo predsedníčke finančnej komisie Mgr. 
Anne Ďurajkovej.  

Mgr. Anna Ďurajková, poslankyňa a predsedníčka finančnej komisie, uviedla, že 

k plneniu rozpočtu Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31.12.2022, plnenie rozpočtu ZŠ 

s MŠ Súľov – Hradná k 31.12.2022  nemá žiadne výhrady.  

Uznesenie č. 17/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
berie na vedomie plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31.12.2022, plnenie rozpočtu ZŠ 
s MŠ Súľov – Hradná k 31.12.2022 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  7 poslancov - Ing. arch. Andrej Smatana, Mgr. 

Anna Ďurajková, Júlia Kamasová, DiS, Mgr. 
Katarína Ďurcová, Ing. Tomáš Šefara, Ing. 
Jaroslav Búšfy, Ing. Ľubomír Baláž 

 
Hlasovali    za (menovite):  7 poslancov - Mgr. Anna Ďurajková, Júlia 

Kamasová, DiS, Mgr. Katarína Ďurcová, Ing. 
Tomáš Šefara, Ing. Jaroslav Búšfy, Ing. Ľubomír 
Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana 

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

 
 
k bodu 7: 
Rozpočtové opatrenie č. 2 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, odovzdal slovo predsedníčke finančnej komisie Mgr. 
Anne Ďurajkovej.  
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Mgr. Anna Ďurajková, poslankyňa a predsedníčka finančnej komisie, uviedla, že 
v rozpočtovom opatrení sú zahrnuté:  

• dopravné dotácie,  

• odmeny,  

• normatívne finančné prostriedky,  

• dotácia na žiakov z Ukrajiny,  

• jazykové kurzy.  
Ďalej uviedla, že presun finančných prostriedkov konzultovala so zamestnancami obce a tie 
následne na regionálnom školskom úrade. Z tohto dôvodu, napr. odmeny vo výške 1 341,00 
eur, financie z dotácie, musia byť použité na 630 – tovary a služby. Všetky finančné prostriedky 
sa môžu použiť do 31.03.2023 a sú vyčlenené na energie. Následne informovala poslancov 
OZ, že obci Súľov – Hradná bol vystavený preplatok vo výške 14 566,00 eur.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, informoval, že boli zvýšené zálohové platby. Na 
každé odberné mieste, mesačne sa musí zvlášť posielať žiadosť. Zdôraznil, že aktuálne sa 
obci ušetria nemalé finančné prostriedky, pomocou výmeny svietidiel. V minulosti bola za deň 
spotreba energie 37KW, po výmene svietidiel je 10 KW.  
 
Poslanci OZ predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 18/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  7 poslancov - Ing. arch. Andrej Smatana, Mgr. 

Anna Ďurajková, Júlia Kamasová, DiS, Mgr. 
Katarína Ďurcová, Ing. Tomáš Šefara, Ing. 
Jaroslav Búšfy, Ing. Ľubomír Baláž 

 
Hlasovali    za (menovite):  7 poslancov - Mgr. Anna Ďurajková, Júlia 

Kamasová, DiS, Mgr. Katarína Ďurcová, Ing. 
Tomáš Šefara, Ing. Jaroslav Búšfy, Ing. Ľubomír 
Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana 

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

 
K bodu 8:  
Schválenie žiadostí súkromných poskytovateľov sociálnych služieb 

o finančný príspevok 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, uviedol podstatu žiadosti o finančný príspevok. 
Odkázal sa na zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, kde je uvedené, že 
poskytovateľom sociálnych služieb je možné poskytnúť finančný príspevok aj bez zmluvného 
vzťahu. Ide v podstate o ekonomicky oprávnené náklady. Uviedol príklad.  

Mgr. Anna Ďurajková, poslankyňa a predsedníčka finančnej komisie, prezentovala 
závery z finančnej komisie. Vzhľadom na nemalú mesačnú finančnú čiastku s ohľadom na 
aktuálne zdroje obce Súľov – Hradná, odporúča komisia neprijať uznesenie.  

 
Poslanci OZ predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 19/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje žiadosť súkromných poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok 
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Prítomní poslanci OZ (menovite):  7 poslancov - Ing. arch. Andrej Smatana, Mgr. 
Anna Ďurajková, Júlia Kamasová, DiS, Mgr. 
Katarína Ďurcová, Ing. Tomáš Šefara, Ing. 
Jaroslav Búšfy, Ing. Ľubomír Baláž 

 
Hlasovali    za (menovite):  0 poslanecov 
                   proti (menovite): 7 poslancov - Mgr. Anna Ďurajková, Júlia 

Kamasová, DiS, Mgr. Katarína Ďurcová, Ing. 
Tomáš Šefara, Ing. Jaroslav Búšfy, Ing. Ľubomír 
Baláž, Ing. arch. Andrej Smatana 

        zdržali sa (menovite):  0 poslancov 

 
 
K bodu 9 a 10: 
Rôzne, Diskusia 

 
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, odporučil otvoriť väčšiu diskusiu pri čerpaní 

finančných prostriedkov, kde by sa zapojila stavebná komisia a široká verejnosť.  
 
P. Blažko sa informoval, či obec Súľov – Hradná v budúcnosti plánuje vybudovať dom 

dôchodcov.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, zodpovedal otázku, že myšlienka je veľmi dobrá, 

ale vzhľadom na veľkú finančnú náročnosť prevádzky domu dôchodcov, obec Súľov – Hradná 
nie je schopná prevádzkovať daný objekt. Mestá, majú problém s prevádzkou domu 
dôchodcov (všeobecne).  

Bušovský P., sa informoval ohľadom úveru. Vyjadril názor, že myšlienka, ktorá bola 
prezentovaná v decembri, už je pri úvere stratená. Obec má možnosť zapojiť sa do rôznych 
výziev, kde vynaloženie finančných prostriedkov zo strany obce je neporovnateľné so splátkou 
úveru. Poukázal na neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami. Ďalej spomenul okná 
na škôlke. Vyjadril názor, aby obec sa začala zaoberať aj obecnou bytovkou, ktorá nie je 
zateplená. Prezentoval spôsob návratnosti vynaložených finančných prostriedkov, či už pre 
obec alebo samotných nájomníkov. Ďalej sa venoval streche škôlky a objektu na ihrisku. 
Následne uviedol, že aktuálne je parkomat odstránení.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, vysvetlil situáciu ohľadom parkomatu. Dva sú 
odkúpené a majetkom obce.  

Bušovský P. vyjadril nespokojnosť ohľadom prezentovania správy starostu obce. 
Požiadal starostu, aby správu predložil aj obyvateľom obce. Ďalej požiadal obec Súľov – 
Hradná, aby sa zverejňoval zápis jednotlivých komisií. Považuje to, za veľmi dôležité v rámci 
prehľad a práce jednotlivých komisiach.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, uviedol, že komisia je fakultatívny orgán, ktorý má 
odporúčací charakter. Zdôraznil, že zverejňovanie zápisníc je v plnej kompetencií predsedu 
komisie.  

Bušovský P., sa informoval ohľadom zametania v obci.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, uviedol, že vzhľadom na predpoveď počasia sa 

zametanie odkladá. Ako náhle počasie dovolí, zametať sa bude.  
Bušovský P., vyjadril spokojnosť nad ušetrení nemalých finančných prostriedkov pri 

verejnom osvetlení pri výmene svietidiel.  
 
Poslanci OZ, prediskutovali plánovanú výmenu mantinelov na ihrisku. Uviedli, že ako 

náhle bude počasie lepšie, začne sa s procesom realizácie. Starosta obce uviedol, že pri 
výmene bude vymenená aj sieť.  

 
Bušovský P., sa informoval ohľadom vývozu triedeného odpadu. V danej súvislosti sa 

informoval na zmenu zákonu a následnej vedomosti obce o tejto zmene.  
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Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, zodpovedal otázku p. Buľovského. Zdôraznil, že 
obec má vypracované zmluvy a stále je v zmluvnom vzťahu. Ďalej uviedol, že okrem zemene 
zákona došlo aj k zmene vyhlášky. Ďalej poukázal na poplatky, ktoré sa štvornásobne  
v budúcnosti zvyšujú. Ďalej uviedol, že zmena sa týkala aj povinnosti obce triediť aj šatstvo.  

 
Bušovský P., sa informoval ohľadom stavu územného plánu. Pýtal sa z dôvodu, zmeny 

stavebného zákona.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, uviedol, že je v stave – zadania.  
 
Diskusia sa následne venovala ohľadom vybudovania nájomnej bytovky a jej 

aktuálneho stavu splatenia úveru. Následne sa diskusia venovala podpore projektu od COOP 
Jednota vo výške 6 000,00 eur. Téma bola prediskutovaná na OZ dňa 14.02.2023. Ďalej boli 
vysvetlené náležitosti podávania projektu. Prediskutovala sa téma projektu a jednotlivé etapy 
jej spracovania. Poslanci OZ, odporučili podať tri projekty.  

 
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval ohľadom Štatútu obce, a jeho 

zverejnenia. Ďalej sa informoval ohľadom konania vleku, nakoľko prokuratúra vrátila 
rozhodnutia na prerokovanie. Uviedol, že stanovisko prokuratúry nikdy nedostal.  Ďalej sa 
informoval na hniezdo separovania smetí. Vyjadril nespokojnosť nad umiestnením kontajnera 
na komunálny odpad v priestoroch na separovaný odpad. Ďalej sa informoval na poistku 
v Hradnej, zaujímal ho aktuálny stav. Ďalej zaregistroval, že v Súľove je nová pomocná sila.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, zodpovedal všetky otázky. Ohľadom novej 
pracovnej sily, vysvetlil, že bola zamestnaná na zmluvu, cez projekt úradu práce.  

 

K bodu 11: 
Prijatie uznesení  
Poslanci OZ, prijali uznesenia OZ obce Súľov – Hradná zo dňa 09.03.2023, v MOS Súľov.   

 

K bodu 12:  

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: 

 
Júlia Kamasová  
 

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

 

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

 

 
 
 
V Súľov – Hradná, dňa 14.03.2023 

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

                                                                                                        Ing. Jaroslav Bušfy 
    starosta obce Súľov - Hradná        


