
Výpis  uznesení zo zasadnutia OZ v Súľove – Hradnej, 
konaného dňa 9. 6.  2017 v KD Hradná  

 
 
 
Uznesenie č. 19/2017 

OZ schvaľuje: 

1. predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok /ďalej aj len „ŽoNFP“/ za účelom 

realizácie projektu „Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školou, Súľov – 

Hradná 64 pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-

2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom 

rozvoja obce 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 9 993,87 eur 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Súľov – 

Hradná  

 

                                                                                           Hlasovanie:       Za: 4       Proti: 0            Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 20/2017 

OZ  schvaľuje plnenie rozpočtu Obce Súľov – Hradná k 31. 3. 2017 v časti príjmy a výdavky. 

                                                                                          Hlasovanie:         Za: 4        Proti: 0         Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 21/2017 

OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Súľov - Hradná na II. polrok 2017. 

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 4        Proti: 0         Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 22/2017 

OZ schvaľuje Záverečný účet obce Súľov – Hradná a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad.  

 

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 3        Proti: 0         Zdržali sa: 1 

Uznesenie č. 23/2017 

OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

19 812,20 eur.  

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 4        Proti: 0         Zdržali sa: 0 

 

 



Uznesenie č. 24/2017 

OZ schvaľuje zriadenie pamätnej izby Obce Súľov – Hradná v priestoroch Miestneho osvetového 

strediska v Súľove.  

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 5        Proti: 0         Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 25/2017 

OZ schvaľuje  zrušenie uznesenia č. 32/2015.  

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 5        Proti: 0         Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 26/2017 

OZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Súľov – Hradná a to:  

 

- Byt č. 1 v dome s. č. 62 v obci Súľov – Hradná 

- Byt č. 2 v dome s. č. 62 v obci Súľov – Hradná  

 

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 5        Proti: 0         Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 27/2017 

OZ schvaľuje  výšku ročného nájomného pre spoločnosť Slovak Telekom, a. s. za prenájom priestorov 

v MOS Súľov na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov a to 1504,57 eur/rok.  

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 5        Proti: 0         Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 28/2017 

OZ schvaľuje poplatky za prenájom obecného autobusu a to 0,60 eur/km a stojné 1,00 eur/15 min.  

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 5        Proti: 0         Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 29/2017 

OZ schvaľuje  vyradenie márnice /evanjelický cintorín v Súľove/ z evidencie majetku obce. Spôsob 

likvidácie určí likvidačná komisia zriadená pre dané obdobie.   

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 5        Proti: 0         Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 30/2017 

OZ schvaľuje zaradiť ako prebytočný majetok obce Súľov – Hradná a to: 

- AVIU DS 12 A30 

- Autobus Mercedes Benz  

a zverejniť na web. stránke obce ponuku na odpredaj. Cena podľa ponuky.  

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 5        Proti: 0         Zdržali sa: 0 



Uznesenie č. 31/2017 

OZ opätovne schvaľuje: 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok /NFP/ v rámci Výzvy na predkladanie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014 – 

2020, vyhlásenej 7. decembra 2015, Kód výzvy: OZ KZP – PO4 – SC431 – 2015 – 6, Prioritná os: 

4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové  hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, na realizáciu projektu: 

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná, ktorý bude realizovaný 

Obcou Súľov – Hradná 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany 

žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov 5 % 

 

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 5        Proti: 0         Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 32/2017 

OZ poveruje stavebnú komisiu prípravou podkladov k žiadosti na SPF pre účely bezodplatného prevodu 

ciest do vlastníctva obce.  

                                                                                            Hlasovanie:        Za: 5        Proti: 0         Zdržali sa: 0 

 

 
 

                                                                                                                            Ing. Jaroslav Bušfy  
                                                                                                                                starosta obce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


