
Výpis z uznesení zo zasadnutia ustanovujúce OZ 
zo dňa 3. 12. 2014 v MOS  v Súľove 

 
Uznesenie č. 32/2014 
OZ v Súľove – Hradnej  
A: berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 
 
B:  
a/ konštatuje, že zvolený starosta Obce Súľov – Hradná Ing. Jaroslav Bušfy zložil zákonom      
predpísaný sľub starostu obce  
    
 b/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  
obecného zastupiteľstva a to:  
Volebný obvod č. 1  

1. Ing. Ľubomír Baláž 
2. Mgr. Anna Ďurajková 
3. Norbert Kamas 
4. Peter Novosad  

Volebný obvod č. 2 
1. Antonín Bušovský 
2. Ivan Húdek 
3. Mgr. Tatiana Šefarová  

 
Uznesenie č. 33/2014 
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca  Ing. Ľubomíra Baláža zvolávaním a vedením 
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.  
 
                                                                                           Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 1 
 
Uznesenie č. 34/2014 
OZ v Súľove – Hradnej: 
1.  

a. Zriaďuje komisiu pre financovanie a správu obecného úradu 
b. Určuje náplň práce komisie a to kontrolu financovania a správu obecného úradu 

v Súľove – Hradnej 
c. Volí predsedu komisie pána Petra Novosada 

Členov komisie  
 

 
 
                                                                                               Hlasovanie: za: 6  proti: 0  zdržalo sa: 1 
 
 
 
 



2.  
a. Zriaďuje komisiu pre kultúru a vzdelávanie a sociálne veci  

         b.  Určuje náplň práce komisie a to organizovanie a podieľanie sa na činnosti v kultúre,                               
vzdelávaní  a sociálnych vecí  

        c.  Volí predsedu komisie  pani Mgr. Annu Ďurajkovú 

             Členovia komisie 
 

                                                                                              Hlasovanie: za: 6  proti: 0 zdržalo sa: 1 
 
3.  
         a. Zriaďuje komisiu stavebnú, územného plánovania a životného prostredia  
         b. Určuje náplň práce komisie a to riešenie stavebných, územných problémov       
a otázkach životného prostredia  
         c. Volí predsedu komisie pána Norberta Kamasa 
             Členovia komisie 
 
                                                                                                Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 1 
 
4.  
         a. Zriaďuje komisiu pre šport, obchod a cestovný ruch  
         b. Určuje náplň práce komisie a to organizovanie športových podujatí, podieľanie sa na   
              riešení otázok ohľadne obchodu a cestovného ruchu  
         c. Volí predsedu komisie pána Ivana Húdeka 
             Členovia komisie   

 
                                                                                                 Hlasovanie: za: 6  proti: 0 zdržalo sa: 1 
 
5.      Starosta Obce Súľov – Hradná menuje poslankyňu  Mgr. Tatianu Šefarovú za svojho 
zástupcu. 
                                                                                                 Hlasovanie: za: 6  proti: 0 zdržalo sa: 1 
  
 
Uznesenie č. 35/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Súľove – Hradnej určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecných zastupiteľstvom najneskôr 90 
dní pred voľbami mesačný plat starostu Ing. Jaroslava Bušfyho vo výške 2 120,- eur.  
 
                                     
                                                                                                  Hlasovanie: za: 6  proti: 0 zdržalo sa: 1 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 36/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Súľove – Hradnej schvaľuje sobášiacich na nové funkčné obdobie  
r. 2014 – 2018 a to pána Ing. Jaroslava Bušfyho starostu obce a pani Mgr. Tatianu Šefarovú 
zástupca starostu obce, sobášnu miestnosť a to malá sála v Miestnom osvetovom stredisku  
v Súľove a sobášny deň a to sobota.  
 
Hlasovanie: za: 6  proti: 0 zdržalo sa: 1 
 
 
                                                                                                                 Ing. Jaroslav Bušfy 
                                                                                                                     starosta obce  
 
 
Zapísal: Lenka Kerešová 
Overovatelia:  Ing. Ľubomír Baláž 
                          Mgr. Tatiana Šefarová 


