
ZÁPISNICA Č. 1/2023 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. februára 2023 
o 18:00 hod. v KD Hradnej.  

 
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: Natália Fanová  
Hlavný kontrolór obce:  Bc. Jozefína Šípková  
Hostia: Marek Johanides   

 

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 šiesti poslanci, čím bolo OZ uznášaniaschopné. Poslanec Ing. arch. 
Andrej Smatana sa ospravedlnil, na zasadnutie sa dostaví neskôr.  

 

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 Mgr. Katarína Ďurcová.  
 

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. 53 – 73/2022 

5. VZN o poskytovaní finančného príspevku v sociálnej oblasti osobitným skupinám 

obyvateľov obce Súľov – Hradná 

6. Schválenie dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám poskytujúce voľnočasové 

aktivity pre deti a mládež 

7. Schválenie zmluvy na vysporiadanie pozemku na cintoríne v Hradnej 

8. Schválenie vybudovania kamerového systému v obci Súľov – Hradná 

9. Schválenie rekonštrukcie verejného osvetlenia Súľov – Hradná 

10. Schválenie zapojenia sa do projektu OPKZP–PO4–SC411-2023-8 výzva číslo 80: 

výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny 

11. Schválenie použitia dreva z obecnej hory  

12. Schválenie zmluvy na odkúpenie kontajnera na textilný odpad a zmluvy o vývoze 

a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom  

13. Štatút obce 

14. Úprava rozpočtu obce 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Schválenie uznesení 

18. Záver 
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Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, doplnil bod – Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce. Predmetný bod navrhol zaradiť za bod. 14. Úprava rozpočtu obce. Program 
zasadnutia po doplnení:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola uznesení č. 53 – 73/2022 

5. VZN o poskytovaní finančného príspevku v sociálnej oblasti osobitným skupinám 

obyvateľov obce Súľov – Hradná 

6. Schválenie dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám poskytujúce voľnočasové 

aktivity pre deti a mládež 

7. Schválenie zmluvy na vysporiadanie pozemku na cintoríne v Hradnej 

8. Schválenie vybudovania kamerového systému v obci Súľov – Hradná 

9. Schválenie rekonštrukcie verejného osvetlenia Súľov – Hradná 

10. Schválenie zapojenia sa do projektu OPKZP–PO4–SC411-2023-8 výzva číslo 80: 

výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny 

11. Schválenie použitia dreva z obecnej hory  

12. Schválenie zmluvy na odkúpenie kontajnera na textilný odpad a zmluvy o vývoze 

a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom  

13. Štatút obce 

14. Úprava rozpočtu obce 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Schválenie uznesení 

18. Záver 

 
 

Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Mgr. Anna Ďurajková, Júlia 
Kamasová, DiS, Mgr. Katarína Ďurcová, Ing. 
Tomáš Šefara, Ing. Jaroslav Búšfy, Ing. Ľubomír 
Baláž 

 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Mgr. Anna Ďurajková, Júlia 

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

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

 

K bodu  4: 
Kontrola uznesení č. 53 – 73/2022 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil prítomných poslancov s plnením 
uznesení č.  53 – 73/2022. Informoval o právoplatných všeobecne záväzných nariadení:  

• o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 
školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – 

• o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

• o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 
školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná 

• 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 
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Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, ďalej uviedol funkčnosť schválených komisií pri OZ. 
Následne vysvetlil zmluvu v súlade s odchytom psov a túlavých zvierat. Konštatoval, že 
zmluva bude podpísaná v najbližšom období. Zdôraznil, že všetky uznesenia (53 – 73/2022) 
v súlade s predmetným bodom sú vykonateľné a popri tom vysvetlil dôvody ešte nepodpísanej 
zmluvy s mestom Bytča.  

 
K bodu 5:  
VZN o poskytovaní finančného príspevku v sociálnej oblasti 

osobitným skupinám obyvateľov obce Súľov – Hradná 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, prezentoval poslancom OZ, VZN o poskytovaní 
finančného príspevku v sociálnej oblasti osobitným skupinám obyvateľov obce Súľov – 
Hradná. Zdôraznil, že predmetné VZN, nebolo schválené na predchádzajúcom OZ, z dôvodu 
pretože si VZN vyžadovalo úpravu a zmenu niektorých bodov.  

Mgr. Anna Ďurajková, poslankyňa OZ, vysvetlil postup ako sa upravovalo predmetné 
VZN. Ďalej uviedla, že VZN bolo v zákonom stanovenej lehote zverejnené a nebola doručená 
žiadna pripomienka. Ako predsedkyňa finančnej komisie odporučila VZN schváliť.  

 
Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 01/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje VZN o poskytovaní finančného príspevku v sociálnej oblasti osobitným skupinám 
obyvateľov obce Súľov - Hradná 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Mgr. Anna Ďurajková, Júlia 

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

 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Mgr. Anna Ďurajková, Júlia 

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

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

 
K bodu 6: 
Schválenie dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám 

poskytujúce voľnočasové aktivity pre deti a mládež 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ o dotáciách právnickým 
osobám a fyzickým osobám poskytujúce voľnočasové aktivity pre deti a mládež.   

Mgr. Anna Ďurajková, poslankyňa, sa vyjadrila za finančnú komisiu. Uviedla, že 
predmetný bod bol prediskutovaný. Komisia vychádzala z rozpočtu s ktorým disponuje obec 
Súľov – Hradná, s ohľadom na koeficient stanovený Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky pri dotáciách na deti vo veku od 5 do 14 rokov. Po zohľadnení vyššie uvedeného, 
je návrh dotácie právnickým a fyzickým osobám poskytujúce voľnočasové aktivity pre deti 
a mládež vo výške 60,-€ na dieťa vo veku 5 – 14 rokov v kalendárnom roku 2023. Uviedla, 
že komisia odporúča schválenie predmetného bodu.  

 
Poslanci OZ, bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  
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Uznesenie č. 02/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje dotácie právnickým a fyzickým osobám poskytujúce voľnočasové aktivity pre deti 
a mládež vo výške 60,-€ na dieťa vo veku 5 – 14 rokov v kalendárnom roku 2023. 

 
Prítomní poslanci OZ (menovite):  6 poslancov - Mgr. Anna Ďurajková, Júlia 

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

 
Hlasovali    za (menovite):  6 poslancov - Mgr. Anna Ďurajková, Júlia 

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

                   proti (menovite): 0 poslancov 
        zdržali sa (menovite):  1 poslanec: Ing. Arch. Andrej Smatana 

 
 
K bodu 7: 
Schválenie zmluvy na vysporiadanie pozemku na cintoríne 

v Hradnej 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil a vysvetlil poslancom OZ zmluvu 

o vysporiadanie pozemku na cintoríne. Zdôraznil, že ide o dlhodobo pretrvávajúci stav 

vysporiadania pozemku. Zdôraznil, že aktuálne sa zmluva doriešila a boli predložené aj 

geometrické plány, ktoré v minulosti neboli doložené. Uviedol, že zdroj finančného krytia na 

vysporiadanie pozemku na cintoríne v Hradnej vo výške 2 700,00 eur, by bol z rezervného 

fondu. Podotkol, že je to z dôvodu, že finančné prostriedky boli schválené ešte minulý rok, 

a neboli čerpané, museli byť presunuté do rezervného fondu.  

Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  
 

Uznesenie č. 03/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje zmluvu na vysporiadanie pozemkov na cintoríne v Hradnej. Finančné krytie vo 
výške 2700 eur z rezervného fondu 

 
 
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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K bodu 8: 
Schválenie vybudovania kamerového systému v obci Súľov – 

Hradná 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil a vysvetlil poslancom OZ postup 

budovania kamerového systému v obci Súľov – Hradná, vo vzťahu k verejnému obstarávaniu. 

Uviedol, že v zmysle verejného obstarávania a vo vzťahu k podmienkam v ňom uvedenom, 

zmluva nadobúda právoplatnosť až po schválení finančných prostriedkov OZ. Finančné krytie 

pre vybudovanie kamerového systému v obci Súľov – Hradná predstavuje výšku 5 880,00 eur, 

z rezervného fondu.  

Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 04/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje vybudovanie kamerového systému v obci Súľov – Hradná, finančné krytie vo výške 
5880 eur z rezervného fondu 
 

 
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 9: 
Schválenie rekonštrukcie verejného osvetlenia Súľov – Hradná 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil a vysvetlil poslancom OZ, že 

rekonštrukcia verejného osvetlenia Súľov – Hradná bola schválená v roku 2022, z dôvodu 

zvyšovania cien energií. Ďalej uviedol spotrebu verejného osvetlenia v prípade starších 

svietidiel, kde v miestnej časti Hradná bola denná spotreba 37 KW. Po rekonštrukcií a výmene 

svietidiel je spotreba na úrovni 10 KW. Poukázal na výraznú úsporu pri rekonštrukcií verejného 

osvetlenia v predmetnej časti Súľov – Hradná.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval ohľadom prieskumu trhu  

pri rekonštrukcií verejného osvetlenia Súľov – Hradná.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, uviedol, že prieskum bol vykonaný. Dodávateľ 

svietidiel je EMOS. Ďalej uviedol, že cena svietidiel bola veľmi prijateľná.  

Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 05/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Súľov – Hradná. Finančné krytie vo výške 
5000 eur z rezervného fondu 
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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):  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 10: 
Schválenie zapojenia sa do projektu OPKZP–PO4–SC411-2023-8 

výzva číslo 80: výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na 

výrobu elektriny 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, predniesol poslancom OZ výzvu, kde sa môže obec 

Súľov – Hradná zapojiť do projektu – výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu 

elektriny. Poprosil poslanca Ing. Jaroslav Búšfy, aby poskytol viac informácií.  

Ing. Jaroslav Búšfy, poslanec, uviedol zámysel využitia fotovoltaiky. Podrobne opísal 

procesný postup zapojenia sa do projektu OPKZP-PO4-SC411-2023-8 výzva č.80. Uviedol, 

že v prvom rade je potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie a identifikovať objekty, 

ktoré by využili slnečnú energiu, ako hlavný zdroj energie.   

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, uviedol, že bol v minulosti vykonaný prieskum vo 

vzťahu k vypracovaniu projektovej dokumentácie. Zdôraznil, že aktuálne je čas využiť 

prieskum. Z uvedené vyplýva, že poslanci OZ, aktuálne majú prehľad o cenách za projektovú 

dokumentáciu. Navrhol výšku finančných prostriedkov 5 000,00 eur na projektovú 

dokumentáciu vo vzťahu k výzve.  

Ing. Jaroslav Búšfy, poslanec, vysvetlil, že okrem projektovej dokumentáciu je potrebné 

vypracovať aj energetický audit.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, podporil prezentovaný zámysel využitia 

fotovoltaiky v obci Súľov – Hradná. Vyjadril však obavu úspešnosti obce v predmetnej výzve. 

Poukázal na malú alokovanú sumu finančných prostriedkov. Ďalej poukázal na potenciál 

problému v súvislosti s objektu školy, kde počas letných prázdnin, by spotreba energie bola 

nízka, čím by nebolo naplnené efektívne využitie fotovoltaiky.  

Ing. Jaroslav Búšfy, poslanec, detailne technicky vysvetlil efektívne využitie fotovoltaiky 

na objekte školy aj vo vzťahu k odovzdávaním vyrobenej  energie do siete (max 20%). Ďalej 

technicky vysvetlil, že v objekte na ihrisku by bolo vhodnejšie tepelné čerpadlo. Vyzdvihol 

kombináciu použitej technológie pre uvedené objekty.   

Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 06/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje zapojenie sa do projektu OPKZP-PO4-SC411-2023-8 výzva č.80: Výstavba 
zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. Finančné krytie vo výške 5000 eur 
z rezervného fondu  
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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):  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 11: 
Schválenie použitia dreva z obecnej hory  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, uviedol, že drevo by bolo využité na obnovu 
mantinelov pre ihrisko s umelou trávou. Ďalej uviedol, že cena dreva je aktuálne prijateľná. 
Vysvetlil postup ťažby dreva a potrebného materiálu. Podotkol, že ťažba bude v súlade 
s hospodárskym plánom.    

Ing. Tomáš Šefara, poslanec, doplnil, že ťažba by bola v súlade s programom 
starostlivosti o les, ktorý je vypracovaný na 10 rokov. Detailne uviedol o aký druh porastov by 
sa v danej súvislosti jednalo – 231E1 a 231D. Ďalej uviedol, že v jednej časti Súľov – Hradná 
je porast 47C, ktorý by osobne preveril, či jeho ťažba by bola vhodná.  

 
    Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 07/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje použitie dreva z obecnej hory na obnovu mantinelov pre ihrisko s umelou trávou 

 
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 12: 
Schválenie zmluvy na odkúpenie kontajnera na textilný odpad 

a zmluvy o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým 

šatstvom  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, vysvetlil a ozrejmil situáciu ohľadom textilného 
odpadu a o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom. Zmeny v súlade 
s predmetným bodom vyplývajú z vyhlášky. Zdôraznil, že finančné krytie je vo výške 480,00 
eur zo strediska TKO.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval ohľadom separovaného zberu 
a umiestnení kontajnerov pri cintoríne.  
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Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, podrobne vysvetlil situáciu ohľadom kontajnerov pri 
cintoríne. Zdôraznil, že celková situácia a umiestnenie separovaného odpadu v obci Súľov – 
Hradná je stále v štádiu riešenia.  

 
     Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 08/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje zmluvu na odkúpenie kontajnera na textilný odpad a zmluvu o vývoze a nakladaní 
s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom. Finančné krytie vo výške 480 eur zo strediska 
TKO 

 
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 13: 
Štatút obce 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ s návrhom štatútu obce. 

Uviedol, § 14 Úlohy obecného zastupiteľstva, ods. 2, písmeno O, je uvedené: schvaľovať a 

odvolávať štyroch delegovaných zástupcov za zriaďovateľa do školskej rady na návrh starostu 

obce, alebo poslancov obecného zastupiteľstva. Delegovaný zástupca nesmie byť starosta 

obce a osoba, ktorej najbližší člen rodiny je zamestnaný v ZŠ a MŠ Súľov-Hradná, MŠ 

Jablonové (manžel, manželka, syn, dcéra, otec, matka, brat, sestra). Uviedol, že uvedené 

písmeno § 14, je nad rámec zákona. Zdôraznil, že v školskej rade nemôže byť riaditeľ školy 

a jeho zástupca, a v obecnej školskej rade, nemôže byť starosta. V danej súvislosti vysvetlil, 

že ide o dva rozdielne inštitúty.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval ohľadom rozporu, ktorý bol 

v minulosti riešený a vyjadrenia prokuratúry.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, uviedol, že prokuratúra sa vyjadrila, ale k tomuto 

nie. Predmetnú vec preto konzultoval s právnikom.  

     Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali, sformulovali uznesenie vzťahujúce sa 

k štatútu a vyňatiu z § 14 ods. 2 písm. o). Poslanci pristúpili k hlasovaniu 

 
Uznesenie č. 09/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje štatút obce, kde sa vypúšťa z § 14 ods. 2 písm. o) „Delegovaný zástupca nesmie 
byť starosta obce a osoba, ktorej najbližší člen rodiny je zamestnaný v ZŠ a MŠ Súľov – 
Hradná, MŠ Jablonové (manžel, manželka, syn, dcéra, otec, matka, brat, sestra) 
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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):  6 poslancov - Mgr. Anna Ďurajková, Júlia 

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

                   proti (menovite): 1 poslanec: Ing. arch. Andrej Smatana 
        zdržali sa (menovite):  0 poslancov 
 
K bodu 14: 
Úprava rozpočtu obce 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, uviedol, že rozpočtové opatrenia sa vzťahuje k už 
spomínaným prerokovaným a schváleným bodom na zastupiteľstve. Ďalej uviedol, že by 
doplnil prípravu projektov na kompostovisko, vzhľadom na plánovanú výzvu. Predmetnú vec 
konzultoval osobne aj na Životnom prostredí.  

 Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval v danej súvislosti kompostoviska 
ohľadom stavebného povolenia.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, zdôraznil, že vo vzťahu k výzve je možné vykonávať 
jednotlivé etapy postupne. Postup v prípade projektu kompostoviska mu bol odporúčaný.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, vyjadril obavu vo vzťahu k aktuálnemu vydaniu 
povolenia a následnej žiadosti o zmenu.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, podrobne opísal jednotlivé kroky, ktoré súvisia 
s plánovanými zmenami. Ďalej uviedol informácie ohľadom výzvy C1 – C3, kde je 5% 
spolufinancovania a C5 a C6 je 100% financovanie. Zdôraznil, že pri výzve C5 by bolo 
kompostovisko 100% financované. Pri výzve C1 by sa požiadal traktor a drtička, kde pri 
obstarávacej cene 120 000,00 eur, je spolufinancovanie 6 000,00 eur (5%).   

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval na ukončenie výzvy.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, uviedol, že ukončenie výzvy je 17.04.2023.  
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, odporučil, aby sa predstavitelia obce stretli 

osobne v určitej etape projektu.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa stotožnil s návrhom poslanca Ing. arch. 

Smatanu, upresnil výšku finančných prostriedkov vo vzťahu vyššie uvedeným výzvam 
a potrebe spracovania projektovej dokumentácie:  2 280,00 + 1 000,00 eur.   

 
Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a preskúmali objem finančných 

prostriedkov v rezervnom fonde. Po preskúmaní sa stotožnili s návrhom uvoľnenia 3 280,00 
eur. Poslanci OZ pristúpili k hlasovaniu.  

 
Uznesenie č. 10/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje úpravu rozpočtu podľa Rozpočtového opatrenia č.1 

 
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 
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                   proti (menovite): 0 poslanecov 
        zdržali sa (menovite):  0 poslancov 
 
K bodu 15: 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Súľov – 

Hradná za rok 2022 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, predložil správu o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky obce Súľov – Hradná za rok 2022. Zdôraznil, že správa sa berie na vedomie.  

 
Poslanci OZ, predmetný bod prediskutovali a pristúpili k hlasovaniu. 

 
Uznesenie č. 11/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Súľov – Hradná za 
rok 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 16 a 17: 
Rôzne, Diskusia 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, poukázal na možnosti čerpania úveru 
z Environmentálneho fondu, kde výška úrokovej sadzby je 0,1%. Zdôraznil, že myšlienka je 
rovnaká ako pri štátnom fonde rozvoja bývania. Uviedol možnosti využitia finančných 
prostriedkov pre obec Súľov – Hradná.  

Mgr. Anna Ďurajková, poslankyňa, sa stotožnila s myšlienkou čerpania úveru 
z Environmentálneho fondu, kde podmienky sú veľmi prijateľná. V predmetnej veci je potrebné 
uskutočniť stretnutie a požiadať o vyjadrenie kontrolórku obce.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, poukázal na prospešné veci pre obec Súľov – 
Hradná, ktoré je potrebné v nasledujúcom období sa venovať. Týka sa to aj ciest a chodníkov. 
Zdôraznil, že v dokumente Plánu obnovy, nie je žiadna zmienka ohľadom plánovaných výziev 
pre cesty a chodníky.  

Mgr. Anna Ďurajková, poslankyňa, sa vyjadrila za finančnú komisiu. Informovala sa 
ohľadom zmluvy o spolupráci medzi obcou Súľov – Hradná a Jablonové. Uviedla, že boli 
vznesené pripomienky a chce vedieť, či pripomienky boli akceptovateľné, nakoľko spätná 
väzba nebola žiadna. Ďalej uviedla, že v zmluve je uvedené spolufinancovanie podľa počtu 
detí. V danej súvislosti vykonala analýzu demografického vývoja v obci Súľov – Hradná 
a Jablonové, z čoho následne vyplýva z pohľadu počtu detí, by bola obec Súľov – Hradná na 
tom finančne horšie (spolufinancovanie +9 detí). Pôvodný stav predstavoval spolufinancovanie 
50/50. V zmluve je následne spomínaný termín – školský obvod. Do budúcnosti bude 
povinnosťou obce vypracovať a prijať VZN. Ďalej uviedla, že bude potrebné zmluvu a jej 
jednotlivé body prediskutovať aj s riaditeľom školy.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval či zmluva sa vzťahuje aj na školu.  
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Mgr. Anna Ďurajková, poslankyňa, uviedla, že v tomto prípade je to škôlka, družina 
a kuchyňa. Škola do tejto zmluvy nespadá. Ďalej uviedla, že bola riešená inventarizácia 
a požiadala pani Fanovú o stanovisko. Zdôraznila potrebu stanovenia hodnoty ihriska, aby bol 
zaradení do dlhodobého majetku a mohli sa realizovať investície. Vyjadrila názor, že je 
potrebné spraviť poriadok v oblasti evidencie a inventáru.  

Ing. Ľubomír Baláž, poslanec, doplnil Mgr. Ďurajkovú a navrhol schváliť komisiu  pre 
ocenenie novoobjaveného majetku v zložení Mgr. Anna Ďurajková, Ing. Ľubomír Baláž, Ing. 
Jaroslav Búšfy, Natália Fanová.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval ohľadom starého vodojemu, či je 
majetkom obce. Podľa informácií, ktoré má je majetkom školy.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, sa vyjadril, že danú záležitosť sa bude snažiť 
vyriešiť so školou.  

 
Uznesenie č. 12/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje komisiu pre ocenenie novoobjaveného majetku v zložení Mgr. Anna Ďurajková, Ing. 
Ľubomír Baláž, Ing. Jaroslav Búšfy, Natália Fanová 

 
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 
 

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, oboznámil poslancov OZ, že na základe vyjadrenia 
súhlasu poslancov OZ  a v súlade so znižovaním nákladov na energie, boli vykonané 
opatrenia – vypína sa v určitom čase verejné osvetlenie. Na obec Súľov – Hradná prijatá 
sťažnosť, na ktorú obec reagovala. Písomná odpoveď bola prečítaná poslancom OZ. Obec v 
nej zaujala stanovisko, že v prípade pokiaľ bude viac sťažností od obyvateľov, obec bude danú 
situáciu prehodnocovať.  

Mgr. Anna Ďurajková, poslankyňa, podporila stanovisko starostu obce Súľov – Hradná.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, vysvetlil, že vypnutie verejného osvetlenie berie 

ohľad na spoje autobusov, ktoré sú vo večerných hodinách.  

 
Mgr. Anna Ďurajková, poslankyňa, uviedol návrh odmeňovania krúžkov. Vysvetlila, že 

finančné prostriedky sú na predmetnú aktivitu vyčlenené a zároveň plánované. Ďalej uviedla 
výšku odmeny a maximálny počet hodín za mesiac, ktoré budú odmeňované.   

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa nestotožňuje s návrhom odmeňovania 
vedúcim krúžkom a predloženým systémom. Poukázal na obmedzujúce možnosti u detí. 
Finančné prostriedky budú viazané iba na krúžky vykonávané v obci Súľov – Hradná. Iné 
aktivity, ktoré sú mimo obec, nebudú zo strany obce podporované. Záujmy detí sú rôzne a je 
potrebné podporiť všetky aktivity, aj mimo obec.  

Mgr. Katarína Ďurcová, poslankyňa, sa nestotožnila s názorom Ing. arch. Smatanu. 
Vyjadrila sa, že je potrebné podporiť a zároveň vytvoriť možnosť vzniku nových krúžkov pre 
deti v obci Súľov – Hradná. K tomu sa viaže aj daný návrh – motivovať ľudí k tvorbe krúžkov. 
Zdôraznila podstatu zachovania existujúcich krúžkov a vytvorenia podmienok pre nové krúžky.   

 
Poslanci OZ, prediskutovali finančnú odmenu vedúcim krúžkom a pristúpili 

k hlasovaniu. 
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Uznesenie č. 13/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Súľov – Hradná 
schvaľuje finančnú odmenu vedúcim krúžkom v hodinovej odmene 5 eur v maximálnom 
počte 10 hodín za mesiac. 

 
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):  6 poslancov - Mgr. Anna Ďurajková, Júlia 

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

                   proti (menovite): 1 poslanec: Ing. arch. Andrej Smatana 
        zdržali sa (menovite):  0 poslancov 

 
Ing. Jaroslav Búšfy, poslanec, sa informoval ohľadom vstupu do obce.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, uviedol, že predmetná situácia je v štádiu riešenia. 

Informoval poslancov OZ, ohľadom plánových dopravných značiek pri vstupe do obce.  
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval ohľadom poškodenej pozemnej 

komunikácie.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, vysvetlil, že poškodená pozemná komunikácia je 

v štádiu riešenia. Poukázal na vyvierajúcu vodu z drevenej rúry. Vysvetlil, že v minulosti keď 
sa kopal plyn a voda sa približne dva čakalo na odtečenie vody. Poukázal na možné riešenia 
predmetnej situácie – vyviesť vodu, spraviť drenáž a položiť asfalt.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa v danej súvislosti informoval, ktorý subjekt je 
zodpovedný za poškodenie, na koho sa vzťahuje táto chyba.  

Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, cesta je v správe Slovenskej správy ciest. 
Poškodená pozemná komunikácia je v štádiu riešenia.  

 
Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, poďakoval za spolupráci pri zorganizovaní 

športového dňa, ktorý sa konal na rybníku v Hradnej. Aktivity boli rôzne a účasť bola 
primeraná, aj vzhľadom na rýchle zorganizovanie podujatia. Poukázal na náklady spojené so 
športovým dňom. Ďalej uviedol podrobné informácie pri zabezpečení online kamery do 
kultúrneho domu. Ďalej poukázal na pátraciu akciu, ktorá prebiehala v uplynulých dňoch 
v obci, kde PZ SR vyhlásil pátranie po nezvestnej osobe. Poďakoval zúčastnením osobám pri 
pomoci v rámci pátrania. Ďalej uviedol, že v nasledovnom období bude zverejnená výzva od 
spoločnosti Jednota. Zo strany obce bola každoročná snaha uchádzať sa o finančnú podporu 
vo výške 6 000,00 eur. Poukázal na tri projekty, ktoré by sa mohli predložiť. Ďalej sa informoval 
ohľadom drevených parkiet v kultúrnom dome.  

Mgr. Katarína Ďurcová, poslankyňa, sa vyjadrila za kultúrnu komisiu. Predmetom 
riešenia boli VZN vo vzťahu k financovaniu detských aktivít. Za komisiu je názor, že je potrebné 
rozprúdiť život v obci a zvýšiť záujem u detí a mládeže. Aktuálne sa rieši program v rámci 
fašiangov.  

Ing. arch. Andrej Smatana, poslanec, sa informoval na zvukové vybavenie v obci.  
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce, podrobne popísal stav zvukového vybavenia 

v správe obce – reproduktory a zosilňovač. Obec vlastní staršie ale aj novšie reproduktory. Je 
ich možné využiť v rámci fašiangov.  

 
K bodu 18: 
Prijatie uznesení  
Poslanci OZ, prijali uznesenia OZ obce Súľov – Hradná zo dňa 14.02.2023, v KD Hradnej.   
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K bodu 19:  

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  
 

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

 

 Mgr. Katarína Ďurcová   
  ........................................  

 

 
V Súľov – Hradná, dňa 19.02.2023 

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

                                                                                                        Ing. Jaroslav Bušfy 
    starosta obce Súľov - Hradná        


