
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, zo dňa                     

31.3. 2022 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, 

ktorý privítal prítomných poslancov a hostí, ospravedlnil  neúčasť Ing. Igora Krištofíka. 

 

 

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  - 8 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  - 8 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

K bodu 3/ 

 

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

Poslanci  kontrolu uznesenia z minulého zastupiteľstva  zobrali na vedomie. 

 

 

K bodu 4/ 

 

        Starosta obce tomto bode oboznámil poslancov so záverečným účtom obce za rok 2021. 

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

Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotiaca správa k programovému rozpočtu k 31.12.2021.  

          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  - 8 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

 

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

2021 a správu nezávislého auditora o overení individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2021.  

 

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

roku 2021 a to v sume 94 384,69 €. 

 

Hlasovanie:     Za  - 8 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

 

K bodu 5/ 

 

Starosta informoval o návrhu Dodatku č. 2/2022  k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu  nákladov  na režijné výdavky v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Pružina. Réžia sa  znižuje z 2,64 € na 2,38 € na jedno jedlo ,  Cena  za 1 jedlo pre  

dospelého  stravníka bude 3,64 €. 

Obecná rada doporučila schváliť Dodatok č. 2/2022  

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

Starosta dal o návrhu Dodatku č. 2/2022 hlasovať 

Hlasovanie:     Za  - 8 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

 

K bodu 6/ 

 

Starosta obce informoval  poslancov o žiadostiach o príspevok podľa zákona 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách .Príspevok je určený na prevádzku a zabezpečenie sociálnych služieb 

našich občanov umiestnených v súkromných zariadeniach pre seniorov  a to : 

➢ Pokoj v duši n.o., Považská Bystrica – 2 občania 

➢ Domov sociálnych služieb Tulipán n.o., Považské Podhradie – 1 občan.  

Obec  je povinná  na základe citovaného zákona, ktorý bol novelizovaný   prispievať na svojich  

občanov , ktorí sú umiestnení v súkromných zariadeniach pre seniorov. Mesačný príspevok na 

jedného občana   je minimálne 100 €. Starosta navrhuje zmluvu uzatvoriť od 1.4.2022 . 

- Ing. Beňadik mal pripomienku či obec musí  dávať tento príspevok.   

Starosta – príspevok  je schválený zákonom  a platí od 1.1.2022.   Zariadenia  požadujú zmluvu 

uzatvoriť od 1.1.2022 . Žiadosti  boli doručené neúplné , tak sme zariadenia vyzvali  doplniť 

žiadosti a zmluvy navrhujeme uzatvoriť až 1.4.2022 a zapracovať do zmluvy úhradu poplatku  

štvrťročne. 

- p. Belavá  informovala , že aj p. auditorka doporučila uzatvoriť zmluvy až po schválení  

príspevku a prerokovaní zmlúv na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení žiadostí príspevku v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách pre zariadenie POKOJ v DUŠI n.o., Považská Bystrica, DSS Tulipán n.o.   

Považské Podhradie a to 100 € mesačne na občana (umiestneného v zariadení),  s úhradou 

štvrťročne., zmluvu uzatvoriť od 1.4.2022  

 



Hlasovanie:     Za  - 8 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

Zároveň poslanci poverili starostu obce k podpisu zmlúv so sociálnymi zariadeniami  Pokoj 

v duši n.o. Považská Bystrica a DSS Tulipán n.o. Považské Podhradie. 

 

K bodu 7/ 

 

Starosta predložil poslancom žiadosť  Okresného súdu v Považskej Bystrici  o doplnení  resp. 

zvolení prísediaceho  na okresný súd. Starosta  navrhuje znovu Mgr. Annu Haviarovú Pružina 

462,ktorá s návrhom súhlasila. Obecná rada  doporučila schváliť  Mgr. Annu Haviarovú na 

ďalšie funkčné obdobie. 

Starosta obce dal o návrhu prísediaceho na Okresnom súde v Považskej Bystrici hlasovať: 

 

Hlasovanie:     Za  - 8 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

 

K bodu 8/ 

 

Starosta predložil žiadosť o dotáciu  Rodičovského združenia Základnej školy Štefana  

Závodnika v Pružine  na plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka ZŠ vo výške 960 €. 

Starosta  dal  o žiadosti RZ ZŠ o dotáciu na plavecký výcvik pre žiakov 3 ročníka  základnej 

školy  vo výške 960 € hlasovať : 

 

Hlasovanie:     Za  - 8 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťami základnej školy na zmeny v ich rozpočte a to ako 

sú uvedené v návrh. Návrh tvorí prílohu zápisnice. Obecná rada doporučila schváliť zmeny 

rozpočtu v základnej škole. 

 

Starosta dal o návrhu zmien rozpočtu v základnej škole hlasovať: 

Hlasovanie:     Za  - 8 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

 

K bodu 9 

 

Majetkové priznanie za rok 2021 predložili starosta obce, hlavná kontrolórka obce, riaditeľka 

Základnej školy a riaditeľka Materskej školy komisii zriadenej pri obecnom úrade.   

• Ing. Beňadik informoval poslancov, že majetkové priznania za rok 2021 starostu obce, 

hlavnej kontrolórky obce, riaditeľky ZŠ a riaditeľky  MŠ boli podané v termíne a 

obsahovali všetky náležitosti. 

Poslanci vzali majetkové priznanie na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 10 

 

a) Starosta predložil  poslancom na schválenie zmluvu  bezodplatným prevodom majetku 

nadobudnutým v rámci projektu „ Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov Základnej  

školy Štefana Závodnika v Pružine“ . Trenčiansky samosprávny kraj  dal súhlas na 

prevod majetku  a to v sume 77 183,48 €, z toho  NFP vo výške 72 236,66 € a obec 

4946,82 €. Návrh zmluvy, súhlas TSK  a zoznam majetku tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta dal o návrhu zmluvy o bezodplatnom prevode majetku do správy Základnej školy  

Štefana Závodnika hlasovať: 



 

Hlasovanie:     Za  - 8 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

Zároveň poslanci obecného zastupiteľstva poverujú starostu k podpisu  zmluvy o prevode 

majetku. 

 

b) Starosta predložil  poslancom na schválenie zmluvu  bezodplatným prevodom majetku 

– technické  zhodnotenie budovy resp. elektroinštalácia IKT učebne  vo výške  4.689,80  

€. Návrh zmluvy a zoznam majetku (inventárna karta) tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta dal o návrhu zmluvy o bezodplatnom prevode majetku do správy Základnej školy  

Štefana Závodnika hlasovať: 

 

Hlasovanie:     Za  - 8 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

Zároveň poslanci obecného zastupiteľstva poverujú starostu k podpisu  zmluvy o prevode 

majetku. 

 

 

 

K bodu 11 

 

 

Starosta predložil -- Zmeny v rozpočte obce Pružina 31.3.2022 podľa predloženého návrhu. 

zároveň boli poslancom doručené aj zmeny rozpočtu od posledného OZ, ktoré poslanci vzali 

na vedomie. Poslanci nemali pripomienky ku zmenám rozpočtu. 

Starosta dal o zmenách v rozpočte k 31.3.2022 hlasovať:   

 

Hlasovanie:     Za  - 8 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

 

 

K bodu 12/ 

 

• Starosta predložili žiadosť p. Štefana Haviara Pružina 315 a Juraja Haviara Pružina 315 

o odpredaj obecnej parcely podľa osobitného zreteľa  KNC č. 1260/4 o výmere 62 m2  . 

Obecná rada doporučila  odpredať parcelu č. KNC 1260/4 o 62 m2, cena za 1 m2   16 €  

. 

 Poslanci nemali žiadne námietky na odpredaj. 

Starosta dal o návrhu na odpredaj parcely  KNC 1260/4 o výmere 62 m2 a cena   za 1 m2   16 €  

hlasovať: 

Hlasovanie:     Za  - 8 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

• Starosta predložil žiadosť p. Daniela Belavého Pružina č. 78, na prenájom obecných 

priestorov v kultúrnom dome – suterén(bývalá posilňovňa) a zdravotnom stredisku – 

doteraz mali nebytové priestore prenajaté stolnotenisti. 

 

Obecná rada doporučila  prenájom  priestoru v kultúrnom dome – suterén za 5 € mesačne + 

prevádzkové výdavky (podružné meranie elektriny). 

Prenájom v zdravotnom stredisku obecná rada nedoporučila. Starosta  otvoril diskusiu k tomuto 

bodu. 



Poslanci súhlasili s doporučením obecnej rady a to prenájom v kultúrnom dome súhlasia. 

Prenájom nebytových priestorov starého  zdravotného strediska  nedoporučujú prenajať p. 

Danielovi Belavému. 

 

Starosta obce dal o žiadosti  Daniela Belavého o prenájom v kultúrnom dome – suterén (bývalá 

posilňovňa)  za 5 €/mesiac + prevádzkové výdavky hlasovať : 

 

Hlasovanie:     Za  - 8 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

Poslanci neschválili žiadosť p. Daniela Belavého  o prenájom nebytových priestorov v starom 

zdravotnom stredisku ( jedná sa o priestory, ktoré boli prenajaté stolnotenisovému oddielu). 

 

K bodu 13/ 

 

 

Starosta informoval poslancov  o prebiehajúcich a ukončených projektoch v našej obci. 

Bol ukončený a odovzdaný do správy  projekt Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov 

Základnej školy Štefana Závodnika v Pružine, 

Projekt Wifi pre Teba bola podaná záverečná správa a žiadosť na refundáciu  

Zástupcovia firmy CRONSON s.r.o. z Ludaníc boli už dohodnúť na Oobecnom úrade presne 

podmienky začatia výstavby zberného dvora – stavebnú časť 

Priebehu verejného obstarávania na kanalizáciu v obci Pružina, nakoľko výberové konanie 

ktoré sa konalo v minulosti nespĺňa podmienky nového zákona o Verejnom obstarávaní. 

Požiadal TSK o asfaltovanie hlavnej cesty  

Starosta informoval poslancov o príprave  750. výročia  prvej písomnej zmienky o obci  

Kniha je  pripravená do tlače, poprosil poslancov o oslovenie sponzorov na vydanie knihy 

o Pružine, pozvánka pripraví a dá vytlačiť , program v piatok bude venovaný našim deťom 

a bude v areáli MŠ. V sobotu bude futbalový zápas našich starých pánov.  Večer bude zábava 

v Penzióne na Chmelisku a v nedeľu bude hlavný program osláv ktorý začne svätou omšou 

a poobede bude pokračovať slávnostným programom. 

Poslanci  informácie vzali na vedomie. 

 

 

 

K bodu 14/ 

Starosta obce oznámil poslancom : 

➢ zápis do 1.ročníka Základnej školy pre školský rok 2022/2023 bude v dňoch 12. a 13. 

apríla 2022 od 13.00 17.00 hod. 

➢ zápis detí do Materskej školy v Pružine , žiadosti sa budú prijímať od 2. -13. mája 2022. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

 

 

Starosta otvoril diskusiu 

➢ Ing. Gabrišová – pripomienka k prístavbe novej triedy v materskej škole –  

Starosta obce – oslovili sme statika, ktorý vypracuje posudok, výzva na  materské školy je stále 

otvorená, ale  finančné prostriedky  ministerstvo nerozdeľuje. 

 

 

➢ Ing..Kušnierová – hlavná kontrolórka 

Predložila správu o kontrolnej činnosti, ktorá bola doručená aj poslancom vopred. 



Starosta pochválil p. hlavnú kontrolórku za odbornú prácu. 

Poslanci  zobrali na vedomie  Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok  2021 

 

➢ p. Petrovič Jakub – návrh na jednosmernú miestnu komunikáciu Písková 

starosta jednosmerná  prevádzka ulice Písková je stále v riešení 

 

➢ p. Dolinka Stanislav informoval, že autobus ktorý zachádza k Tescu nedá sa vybaviť 

aby stál pri Nemocnici s poliklinikou. 

Prečistiť  most na hornom konci a Priedhorí 

Starosta osloví hasičov, aby to vyčistili. 

 

➢ p. Dušan Jance – využiť možnosť zohnať lekára aj z Ukrajiny  pre našu obec 

starosta  rokoval riaditeľom NsP Považská Bystrica Steinerom ohľadne obvodného lekára. 

Poslanci doporučili starostovi hľadať lekára z okruhu ukrajinských utečencov. 

 

➢ Ing. Beňadik Jaroslav -  oslovil hlavnú kontrolórku, či by nevedela poradiť 

s programom k dani  z nehnuteľnosti, ktorý by prevzal všetky údaje o daňovníkovi 

z katastra a vypočítal by  daň z nehnuteľnosti. 

Ing. Kušnierová – informovala, že správca dane počíta daň z nehnuteľnosti z toho, čo  

daňovník je povinný predložiť správcovi dane. Správca dane nemôže bez  daňovníka dopísať 

,musí ho vyzvať, na doplnenie daňového priznania , ale prisľúbila , že túto informáciu  zistí. 

 

➢ p. Roman Hija -  oznámil,  že nebude predsedom TJ, pretože mu to jeho zdravotný stav 

nedovoľuje, a nemá nápomocných ľudí resp. funkčný výbor. Preto žiada obecné 

zastupiteľstvo, aby tento problém riešili. Prisľúbil, že vždy bude nápomocný pri činnosti 

TJ. 

Poslanci vzali na vedomie  . 

 

K bodu 15/   

 

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

dal o tomto návrhu hlasovať: 

Hlasovanie:     Za  - 8  poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

K  bodu 16/ 

 

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. 


