
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, zo dňa                     

26. marca 2021 konaného na OÚ Pružina 

 

 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program : tvorí prílohu zápisnice 

 

 

 

K bodu 1/ 

 

             Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Michal Ušiak za 

prísnych hygienických opatrení.. 

Privítal prítomných poslancov a hostí, ospravedlnil  neúčasť p. Stanislava Dolinku a. 

Starosta obce informoval poslancov  o mimoriadnom zasadnutí  obecného zastupiteľstva  dňa 

5.2.2021 z dôvodu schválenia procesu obstarávania a schvaľovanie územnoplánovacej 

dokumentácie  Zmeny a doplnky č. 1  Územného plánu obce Pružina. Žiadosť o o dotáciu na 

uvedený projekt  bolo potrebné podať do konca februára. 

 

K bodu 2/ 

 

Návrh  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený  spolu s 

pozvánkou. Poslancom predložil  na schválenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

K programu nemal nikto pripomienky . Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu programu 

zasadnutia. 

 

Hlasovanie:     Za  - 7 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

Starosta  predložil na schválenie návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

Návrhová komisia v zložení : predseda Ing. Jaroslav Beňadik, členovia -  Miroslav Zigo, 

Vladimír Hogaj.   

Overovatelia zápisnice : Dušan Jance a Jakub Petrovič. 

Starosta  dal o návrhoch hlasovať :  

 

Hlasovanie:     Za  - 7 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

K bodu 3/ 

 

Starosta obce  informoval poslancov o splnení úloh  z minulého obecného zastupiteľstva :  

- Odpoveď na list rodičom detí MŠ o zvýšenie kapacity MŠ  

- Oprava zvodov na bytovke bola uskutočnená 

- Osadenie  dopravného zrkadla pri garažach 

- Výkop odvodňovacieho kanálu na multifunkčnom ihrisku nebol zrealizovaný 

Poslanci  kontrolu uznesenia z minulého zastupiteľstva  zobrali na vedomie. 

 

 

 



K bodu 4/ 

 

        Starosta obce tomto bode oboznámil poslancov so záverečným účtom obce za rok 2020. 

Tento materiál bol zverejnený na internetovej stránke obce a vopred doručený poslancom. 

Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotiaca správa k programovému rozpočtu k 31.12.2020.  

          Starosta obce poslancov oboznámil poslancov aj so stanoviskom hlavnej kontrolórky 

k záverečnému účtu obce za rok 2020 Stanovisko bolo doručené poslancom . Hlavná 

kontrolórka  odporúča prijať záverečný účet z výrokom bez výhrad. 

          Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta 

dal o záverečnom účte hlasovať – prijatie záverečného účtu  bez výhrad: 

 

Hlasovanie:     Za  - 7 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

 

Poslanci vzali na vedomie  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 

2020 a správu nezávislého auditora o overení individuálnej účtovnej závierky obce za rok 

2020. Správa auditora bola  zaslaná poslancom vopred.  

 

• Zároveň dal starosta hlasovať aj o tvorbe rezervného fondu z prebytku 

hospodárenia roku 2020 a to v sume 163 980,88 €. 

 

Hlasovanie:     Za  - 7 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

K bodu 5/ 

 

Starosta informoval o navrhovaných zmenách v rozpočte  ku dňu 26.3.2021. Zmeny sa týkajú  

nasledovných akcii  

Navýšiť rozpočet 

- na rekonštrukciu  strechy na zdravotnom stredisku a fasády  – 7 500,-- € 

- pri  realizácie projektu Zlepšenie kľúčových komptetencii žiakov ZŠ – vybudovanie 

elektroinštalácie  v jazykovej učebni   - nebolo  to zahrnuté v projekte -  

- na prechod pre chodcov – 7 722,-- € 

- pri vodovode Chmelisko – vybudovanie 30 vodovodných prípojok občanom aj 

vodomermi  

 

Starosta dal o týchto zmenách v rozpočte hlasovať  

Hlasovanie:     Za  - 7 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

Starosta navrhol čerpanie z rezervného fondu  nasledovne: 

- Priechod prechodcov vo výške 7 722,-- € 

- Zdravotné stredisko rekonštrukcia strechy  a fasády vo výške 7 500,-- € 

- Vodovod Chmelisko vybudovanie vodovných prípojok s inštaláciou vodomerov 30 ks  

vo výške 3 300,-- € 

 

Starosta dal o návrhu čerpania rezervného fondu hlasovať 

 

Hlasovanie:     Za  - 7 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

 

 



K bodu 6/ 

 

Starosta informoval o návrhu Dodatku č. 1/2021  k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu  nákladov  na režijné výdavky v školskej jedálni, kde sa réžia  zvyšuje 

o 0,84 € tj. Celkom budú režijné výdavky na jedlo 2,64 pre dospelého  stravníka. 

Obecná rada doporučila schváliť Dodatok č. 1/2021  

Starosta dal o návrhu hlasovať Dodatku č. 1/2021 hlasovať 

Hlasovanie:     Za  - 7 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

K bodu 7/ 

 

Starosta predložil žiadosť p. Matejku Stanislava z Považskej Bystrice o odpredaj obecnej 

parcely KNC č. 2077/5  podľa GP č. 12/2020  o v miestnej časti Chmelisko  o výmere 234 m2 

za cenu 16 €/m2.. 

K bodu otvoril diskusiu . Poslanci nemali žiadne námietky na odpredaj. 

Starosta dal o návrhu na odpredaj pozemku hlasovať 

Hlasovanie:     Za  - 7 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

K bodu 8/ 

 

Starosta predložil žiadosť  

• prenájom obecnej parcely  KNC č. 198/19 firme Bripet s.r.o Pružina č.119. Firma 

Bripet  žiada o prenájom z dôvodu vybudovania parkovania pre svoju firmu resp. 

nakupujúcich zákazníkov v predajni.  Starosta otvoril diskusiu k danému bodu 

Starosta informoval, že firma Bripet si zabezpečí  vybudovanie resp.  vyasfaltovanie plochy 

a vyznačí parkovacie miesta na vlastné náklady.  Navrhuje preto prenájom uvedenej parcely 

za 1 €/za rok . Nájomnú zmluvu uzavrieť do konca roku 2021. 

Poslanci navrhli aby prílohou  nájomnej zmluvy bol aj súpis  prác, ktorý bol vopred 

odsúhlasený stavebnou komisiou. 

 

Starosta dal o návrhu  prenájmu parcely KNC 198/19 o výmere 96 m2 za 1 €/rok , s tým že 

bude prílohou nájomnej zmluvy  súpis  prác na vybudovanie parkovných miest. 

Hlasovanie:     Za  - 7 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

 

 

• p. Daniela Belavého o odpustenie nájmu za  priestory Fitnes  v KD v Pružine z dôvodu, 

že fitnes je od začiatku roku zatvorené. Starosta informoval , že v kultúrnom dome 

prebieha každú sobotu testovanie na Covid 19 a priestory  KD  sa nemôžu využívať na 

prenájom. 

Starosta dal o odpustení nájmu  po dobu testovania na Covid v kultúrnom  dome hlasovať  

Hlasovanie:     Za  - 7 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

K bodu 9/ 

 

Starosta predložil  majetkové priznanie za rok 2020.  

Predseda komisie verejného záujmu Ing. Beňadik Jaroslav konštatoval že  majetkové priznanie  

p. starostu je v poriadku. 

Poslanci  zobrali na vedomie majetkové priznanie starostu obce za rok 2020. 

 



K bodu 10/ 

 

Starosta obce informoval o začatí pozemkových úprav – komasácia v katastrálnom území 

Briestenné . Na prvom zasadnutí komisia určila vnútornú a vonkajšiu hranicu katastra.  

Komasácia  by mala trvať  40 mesiacov.  V aktuálnej situácii nie možné zvolať  valné 

zhromaždenie vlastníkov. Tak ich  budú oslovovať individuálne. 

 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

 

K bodu 11/ 

 

Starosta oboznámil poslancov  o zmenách rozpočtu Základnej školy Štefana Závodnika 

z dôvodu  projektu školských asistentov. Obecná rada doporučila schváliť v zmysle predloženej 

prílohy. 

 

Starosta dal o zmene rozpočtu v ZŠ Štefana Závodnika k projektu školských asistentov   

hlasovať. 

Hlasovanie:     Za  - 7 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

K bodu 12/ 

 

Starosta predložil na schválenie plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 

2021. 

Ing. Kušnierova – hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s plánom kontrol na I. polrok 2021 

 

Starosta dal o schválení plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  hlasovať 

 

Poslanci  zobrali na vedomie  Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok  2020 

 

K bodu 13/ 

 

Starosta obce informoval o proteste prokurátora proti VZN 3/2009 o podmienkach držania 

psov. Prokurátorka  mala výhrady voči nášmu VZN , že nie v súlade s novým zákonom 

podmienkach držania psov. 

Poslanci berú na vedomie  protest prokurátorky a navrhli  vypracovať  a predložiť na schválenie 

na  budúce  zastupiteľstvo nové VZN o držaní psov, ktoré bude v súlade s novým zákonom. 

 

K bodu 14/ 

 

Starosta obce informoval   o vypracovaní dodatku č. 1 k územnému plánu – vypracovanie 

strategického dokumentu. Poslanci  vzali na vedomie informáciu o vypracovaní strategického 

dokumentu. 

 

K Bodu 15/ 

 

  Starosta informoval  poslancov: 

 

➢ zápise detí do Materskej školy , prihláška je zverejnená  aj na webovej stránke obce. 

O prijatí či neprijatí dieťaťa do Materskej školy  rozhoduje riaditeľka MŠ, ktorá má 



stanovené presné  kritéria prijatia dieťaťa do MŠ. Poslanci  informáciu o zápise detí do 

MŠ  vzali  na vedomie. 

➢ schválení projektu na vybudovanie zberného dvora – nákup technického vybavenia , 

obec sa bude spolupodielať 5 % z dotácie na zberný dvor zlepší  separovanie  odpadu 

v našej obci. 

 

➢ p. Dušan Jance – pripomienka či spĺňa   podmienky miesto, kde  bude vybudovaný 

zberný dvor z dotácie z Envirofondu a to či má  takú výmeru .  

➢ Starosta  konštatoval , že umiestnenie zberného dvora splňa podmienky. Dopravné 

prostriedky , ktoré budú zabezpečovať  chod zberného dvora budú umiestnené v budove 

starej požiarnej zbrojnici.  

➢ podaní žiadosti z Programu obnovy dediny – na informačné tabule 

➢ Podanie žiadosti na dobudovanie kanalizácie v obci Pružina na Envirofond  

➢ Predložil žiadosť heligonkárky Lucky Haladejovej  na zakúpenie CD  a podporu 

činnosti. Veľmi pekne  spieva a viackrát vystúpila už aj v našej obci.  Starosta navrhuje 

finančnú čiastku na zakúpenie CD vo výške 300 €. 

- Ing. Beňadik Jaroslav konštatoval, že by sa mali podporiť  deti hlavne z našej obce 

- p. Dušan Jance – dotácie , ktoré obec  poskytuje napr.  Jaskyniarskemu klubu Stražovské 

vrchy je na rok 500 € a organizuje pre obec rôzne akcie ako je Zelená modrá,  koncert 

v Dúpne jaskyni a tým  šíri  dobré meno o obci Pružina.   

 

➢ Starosta obce informoval , že na CD sú aj piesne o obci Pružina 

Starosta dal  o žiadosti heligonkárky Lucky Haladejovej o zakúpení  CD v o výške 300 € 

hlasovať. 

 

Hlasovanie:     Za  - 4 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  3 

 

➢ Rekonštrukcii , rozšírení a oprave miestnych komunikácie v obci Pružina a to v časti obce 

MK Priedhorie , Ďurišovce- Matečka, Hajdík, Haviarovce – Kozák, Veličovce- Križan 

v celkovej hodnote 62 578,80 € 

Informoval, že rozšírenie miestnych komunikácii v časti obce 100 domov sa  musia najprv 

položiť obrubníky a až potom sa bude   budovať miestna komunikácia. 

- Ing. Beňadik  pripomenul aby sa postupovalo pri osadení obrubníkov v súlade 

s geometrickým plánom. 

 

➢ Starosta obce poďakoval obetavým občanom p. Hijovi Romanovi, Kataríne Špánikovej 

a Jakubovi Petrovičovi za vyčistenie židovského cintorína. Odpad odviezli na zberný dvor 

pracovníci obecného úradu  

 

➢ Starosta informoval o zbúraní  budovy resp. skladu, ktorý nie je využívaný pri základnej 

škole, taktiež o zrezaní starých smrekov a na tomto  mieste bude vybudované parkovisko. 

Zrezanie stromov zabezpečí  firmou, ktorá je na to určená , aby neohrozili bezpečnosť detí 

v Základnej škole. 

- Ing. Gabrišová Katarína mala pripomienku  k výstavbe telocvične pri ZŠ, pretože je 

veľká škola a telocvičňa chýba 

 

Starosta obce informoval, že  projekty na telocvičňu máme aj stavebné povolenie , len 

s vlastných finančných zdrojov  sa to nedá  realizovať. V prípade , že bude vypísaná výzva na 

výstavbu telocvične obec podá žiadosť o dotáciu. 

 



➢ Starosta informoval , že  Ing. Rybárová , ktorá robí manažment pre našu obec pri 

schválených projektoch  ho upozornila  na  výzvu na rekonštrukciu verejných budov. 

Starosta konštatoval, že môžeme dať žiadosť na rekonštrukciu  starej farskej budovy, ktorú 

máme v dlhodobom prenájme. V budove starej fary by  s zriadila  Pamätná izba Štefana 

Závodnika, spoločenská miestnosť a knižnica. Na poschodí  by  mohli byť zriadené izby   

pre opatrovanie našich starých občanov .  Domov sociálnej služby  by mohol byť štátny,  

prípadne  zriadený VUC. 

 

K bodu 16/ 

 

Starosta otvoril diskusiu: 

 

- p. Zigo mal pripomienku k vývozu domového odpadu, že nie je adresné ľudí nemotivuje 

k separovaniu odpadu. Spomenul obec Domaniža, že tam si kupujú vrecia s kódom a pri 

vývoze tento kód skenujú. Platia len za počet  vývozov smetnej nádoby.  

Starosta obce konštatoval, že takýmto spôsobom by  bolo veľa čiernych skládok našom katastri, 

plánuje v deň  vývozu  smetných nádob  prieskum  ako separujú občania. Ak bude v smetnej 

nádobe to čo tam nepatrí nebude vyvezená. 

 

Taktiež informoval, že poplatok za vývoz  je vyšší z dôvodu  zvýšenia poplatku za uloženie 

odpadu, ktoré obec platí .  

 

- Ing. Krištofík  informoval  o evidencii  vývozu občanov na zberný dvor.  Občania tam 

vyvážajú odpad, ktorý nie je vyseparovaný.  

-  

- p. Dušan Jance konštatoval , že vývoz stavebného odpadu správne schválili, že občania 

si sami objednajú  kontajner na stavebný odpad a dajú si ho vyviesť firmou Megawest. 

Firma  priamo fakturuje občanovi vývoz stavebného odpadu. 

Nie tak ako bolo v minulosti , že obec dala pristaviť  kontajner  občanovi a náklady  firma 

fakturovala obci. Obec náklady za vývoz fakturovala občanovi. Takto je to lepšie a správne. 

 

- O slovo požiadal občan p. Hospodárik Alexander 

Obrátil sa na obecné zasadnutie so žiadosťou a prosbou  o spravodlivejší spôsob úhrady 

poplatku za vývoz domového odpadu. Zvýhodnenie pre občanov , ktorí  separujú odpad  

, poukázal, že niektorá domácnosť má aj 3 smetné nádoby pri vývoze vôbec neseparujú.  

Teda žiadal o zvýhodnenie. 

 

Starosta obce konštatoval , že poplatok nikdy nebude  celkom spravodlivý. Prisľúbil, že sa  bude 

vykonávať priebežná kontrola smetných nádob občanov, a tí ktorý nebudú mať vytriedený 

odpad  firma Megavest nádobu nevyvezie. 

 

- p. Gábrišová navrhla poplatok je nespravodlivý, tak treba spoločne hľadať cestu ako , 

čo najlepšie zvýhodniť občanov, ktorí poctivo separujú odpad. 

 

Poslanci doporučili starostovi urobiť prieskum ako v iných obciach sú zvýhodnení občania, 

ktorí separujú odpad a informovať o tom  na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 



K bodu 17/   

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Beňadik predložil návrh na uznesenie a starosta  

dal o tomto návrhu hlasovať: 

Hlasovanie:     Za  - 7 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

K  bodu 15/ 

 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Eva Ďurišová 

 

Overovatelia: Dušan Jance  

                       Jakub Petrovič  

 

 

                                                                                                          Michal U š i a k  

                                                                                                          starosta obce  

 

 

 

Originál zápisnice s podpismi založený  

v materiáloch z OZ u starostu obce. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


