
Výpis  uznesení zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej, 
konaného dňa 22. 2. 2017 v KD Hradná  

 
 
 
Uznesenie č. 5/2017 

OZ schvaľuje plnenie rozpočtu Obce Súľov – Hradná v časti príjmy a výdavky k 31. 12. 2016.  

 

                                                                                           Hlasovanie:       Za: 4       Proti: 0            Zdržalo sa: 1 

Uznesenie č. 6/2017 

OZ  schvaľuje rozpočet Obce Súľov – Hradná pre rok 2017 a berie na vedomie viacročný rozpočet Obce 

Súľov - Hradná pre r. 2018 a r. 2019. 

                                                                                          Hlasovanie:     Za: 6             Proti: 0         Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 7/2017 

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Súľov – Hradná pre rok 2017 športovému klubu TJ 

Partizán Súľov a to vo výške 3 342,20 eur. 

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 6        Proti: 0         Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 8/2017 

OZ schvaľuje vypracovanie Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016, ktorým sa mení siedma časť, § 20 v  časti: 

- pre chatárov a majiteľov rekreačných domov v katastrálnom území obce Súľov – Hradná : 

56,- eur za jednu nehnuteľnosť za rok.  

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 6        Proti: 0         Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 9/2017 

OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 3/2017.  

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 6        Proti: 0         Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 10/2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

1. schvaľuje prípravu a predloženie projektového zámeru „Modernizácia priestorov Základnej školy 
s materskou školu, Súľov – Hradná 64 pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov“ v rámci 
Výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie 
projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (ďalej aj len „Výzva“): 

 kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 
 operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”) 
 prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 



 investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností 
a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 

 špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 

2. poveruje starostu obce pána Ing. Jaroslava Bušfyho a riaditeľa Základnej školy s materskou 

školu, Súľov – Hradná 64 pána RNDr. Jána Mekiňu realizáciou a zabezpečením potrebných 

úkonov a krokov vyplývajúcich z procesu prípravy a predloženia Projektového zámeru v lehote 

do dátumu uzavretia Výzvy.  

    
                                                                                            Hlasovanie:        Za: 6        Proti: 0         Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 11/2017 

OZ schvaľuje  realizáciu detského ihriska v Hradnej s možnosťou poskytnutia dotácie z rozpočtu obce 

Súľov – Hradná pre rok 2017 Dobrovoľnému požiarnemu zboru v Hradnej a to vo výške 2 000,- eur.  

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 6        Proti: 0         Zdržalo sa: 0 

 

 
 
 

                                                                                                                            Ing. Jaroslav Bušfy  
                                                                                                                                starosta obce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


