
Výpis uznesení zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej, 
konaného dňa 12. 3. 2015 v MOS Súľov 

 
 
Uznesenie č. 6/2015 
OZ schvaľuje plnenie rozpočtu Obce Súľov – Hradná k 31. 12. 2014. 
 
                                                                                          Hlasovanie: za: 3, proti: 0, zdržalo sa: 2  
 

Uznesenie č. 7/2015  
OZ schvaľuje podanie žiadosti o investičný úver vo výške 72 000,- eur, na 60 mesiacov 
s úrokovou sadzbou 2,1% z VUB banka na technickú vybavenosť Nájomnej bytovky 14 b. j.  
 
                                                                                 Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržalo sa: 2 
 

Uznesenie č. 8/2015 
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Súľov – Hradná pre r. 2015 v položkách: 
EK 611 000 Tarifný plat – opatrovateľky z 11 000,- eur na 4 810,- eur 
EK 824 000 Splácanie finančného leasingu z 3 810,- eur na 0 
 
                                                                                 Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0 
 

Uznesenie č. 9/2015 
OZ schvaľuje podanie žiadosti na envirofond na odkanalizovanie Nájomnej bytovky 14 b. j.  
 
                                                                                Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0 
 

Uznesenie č. 10/2015 
OZ vyhovuje protestu prokurátora zrušiť §5 a §6 vo VZN č. 1/2014 o dočasnom obmedzení 
alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp a schvaľuje dodatok č. 1 
k VZN č. 1/2014. 
 
                                                                                 Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržalo sa: 0 
 

Uznesenie č. 11/2015 
OZ schvaľuje ukončenie zmluvy o prenájme s pánom Miroslavom Ďurajkom, bytom Súľov – 
Hradná č. 394 z dôvodu neplnenia si povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o prenájme 
obecného lyžiarského vleku v Hradnej.  
 
                                                                                 Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0 
 

 
 



Uznesenie č. 12/2015 
OZ schvaľuje prípravu zmluvy o výpožičke lyžiarskeho vleku v Hradnej pre DHZ Hradná.  
 
                                                                                 Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0 
 

Uznesenie č. 13/2015 
OZ schvaľuje dohodu o samostatnom spoločnom stavebnom úrade a začlenením obce do  
Spoločného stavebného úradu regiónu Bytčiansko.  
 
                                                                                  Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržalo sa: 0 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Jaroslav Bušfy 
                                                                                                         starosta obce 
 
Zapísal: Mgr. Tatiana Šefarová ..................................... 
 
Overovatelia: Mgr. Anna Ďurajková ............................. 
 
                               Peter Novosad ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OZ berie na vedomie úpravu rozpočtu v časti príjmy a výdavky Dotácie pre ZŠ s MŠ 

- Vzdelávacie poukazy  
- Normatívne FP 
- Predškolská výchova  
- Príspevok pre znevýhodnených 

 
 
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Súľov – Hradná 
za r. 2014. 
 
 
 



 


