
Zápisnica  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, 

konaného dňa   25. septembra 2019 v zasadačke obecného úradu . 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: tvorí prílohu zápisnice 

 

K bodu 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce p. Michal Ušiak, ktorý oboznámil 

poslancov s programom rokovania.  

O návrhu dal starosta poslancom hlasovať : 

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

Ospravedlnil p. Ziga, ktorý je na liečení. 

K bodu 2 

Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

Do návrhovej komisie navrhol : Ing. Jaroslav Beňadik, Ing. Katarína Gabrišová a p. 

Stanislav Dolinka  

 

O tomto návrhu dal hlasovať: 

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

 

Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Jakub Petrovič a p. Vladimír Hogaj 

O tomto návrhu dal hlasovať: 

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

 

K bodu 3 

 

Starosta predložil Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Pružina k 30.6.2019. 
Materiál bol všetkým poslancom zaslaný v predstihu. K správe  nemali poslanci pripomienky. 

 

Poslanci Monitorovaciu správu  zobrali na vedomie. 

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

 

 

 



K bodu 4 

 

Starosta predložil žiadosť hlavnej kontrolórky na zníženie pracovného úväzku z 0,2 na 0,1 . 
  

Ing. Kušnierová zdôvodnila svoju žiadosť pracovnou zaneprázdnenosťou, ale zdôraznila, že 

všetky svoje povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie, bude naďalej vykonávať. 
 

Starosta dal o predloženom návrhu  hlasovať. 

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

 

K bodu 5 

Starosta predložil príkaz na vykonanie inventarizácie majetku za rok 2019, ako aj návrh  na 

zloženie Inventarizačných komisií. 
Poslanci si prevzali menovacie dekréty a podklady im včas doručí p. Ďurišová. 

 

 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

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

 

 

 

K bodu 6 

 

  

Starosta predložil návrh  na Urbanistické štúdie na IBV v časti Veličovce (p. Roman Križan, 

Pružina 162) a Za školníkovičom (p. Rudolf Kardoš, Pružina 611).  

 

Starosta informoval o záujme na výstavbu v uvedených lokalitách a po vypracovaní urbanistickej 

štúdie zapracovať do územného planu. 

 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

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

 

K bodu 7 

Starosta predložil návrh VZN č.2/2019 o podmienkach financovania MŠ a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina a to normatívy pre originálne kompetencie – MŠ, ŠJ 

a ŠKD.  

 



Ing. Belavá informovala, že vzhľadom na zvýšený počet detí v ŠKD zapísaných k 15.9. 2019 

– 73,  ZŠ požiadala o navýšenie finančných prostriedkov . Výška príspevku obce na bola 

navrhnutá na ŠKD vo výške 450,- € na žiaka/ročne. 

Starosta informoval, že obecná rada odporučila navýšiť rozpočet na ŠKD o 6 000 € do konca 

kalendárneho roka,  ktorá zmena už  bola zapracovaná do návrhu zmien rozpočtu.   

P. Dolinka - sa informoval o vybavení materskej školy technikou . Starosta informoval o 

nákupe dvoch interaktívnych tabúľ z dotácie na predškolskú výchovu. 

 

Starosta dal o predloženom návrhu VZN č. 2/2019 hlasovať. 

 

Hlasovanie : Za  7 poslancov              Proti : 0              Zdržal sa : 1 

 

 

K bodu 8 

 

Starosta predložil  Dodatok č. 2 k VZN 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevkov škole a v 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina. Vzhľadom na zvýšené 

výdavky v ŠKD návrh dodatku č. 2 rieši navýšenie z 5 na 7 €. 

 

-  príspevok sa navyšuje na 7,- € mesačne od 1.11.2019 
 

Starosta dal  o predloženom návrhu hlasovať nasledovne : 

 

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

 

 

K bodu 9 

Zmeny v rozpočte obce Pružina ku 25.9.2019 

Zmeny predložila Ing. Belavá, všetkým poslancom boli v predstihu zaslané.  

starosta informoval  

- o  potrebe zakúpenia nového čerpadla v sume cca 2 000 € do  čističky a do vodovodnej nádrže na 

Chmelisku 

- do rezervného fondu bude vrátená suma  27 000,- € použitá na úhradu faktúry za prístavbu MŠ 

- prístavba jedálne pri MŠ  - práce boli ukončené, na úhradu faktúr budú použité prostriedky  z dotácie 

na MŠ, ktorú obec financovala z vlastných zdrojov. Financovanie bude nasledovné:  

- vo výške 55  200,- € z dotácie na MŠ  

- vo výške  4 000 € z dotácie z MF SR  

- vo výške 16 204 € z vlastných prostriedkov rozpočtu. 

 Oproti zmluve o dielo č. 3/2019 boli stavebné práce navýšené o 13 915,93 € nasledovne: 

zateplenie zadnej steny, rekonštrukcia elektroinštalácie, vybudovanie odtokovej kanalizácie , výmena 

radiátorov, podlaha v jedálni, ktoré neboli v projekte 

 

p. Jance  -   hovoril o bezbarierovom prístupe cez zadné dvere, o zastrešení terasy a potrebe urobiť do 

zimy nadstrešenie schodov do školskej jedálne. 

starosta informoval o kontrole z hygieny , ktoré hovorili o veľmi dobrých podmienkach . 

 



Starosta dal  o predloženom návrhu zmien v rozpočte hlasovať. 

 

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

 

K bodu 10   

 

  
Starosta - informoval  o realizácii projektov a uskutočnených prácach - asfaltovanie v obci. 

 

Starosta  informoval, že na prípojky na kanalizáciu vo výške 27.000,- € na hornom konci nemala 

obec financie. Preto bola cesta urobená aj bez nich. Cestu financoval TSK Trenčín. 

- p. Dolinka hovoril , že ľuďom ťažko vysvetliť , prečo neboli urobené kanalizačné prípojky.  

 Starosta informoval aj o prácach  na  asfaltovaní uličiek do Richtárskej, pri Jánovi 

Haviaroví,pri Paškových a ulička k Nemcovým, ako aj vybudovaní dopravného ihriska pri 

MŠ, čím sa skvalitní aj dopravná výchova detí. 

Na budúci rok sa plánuje cesta v Horných a Dolných Močiaroch. 

Taktiež informoval o prácach na rekonštrukcii CO skladu so zateplením budovy, ako 

i vybudovaní odpočívadla smerom na Strážov. 

  

p. Dolinka sa informoval o svojvoľnom osadení obrubníka  pri Šanobových . Starosta informoval, 

že obec cestu nefinancovala. Pri odovzdávaní cesty bude kontrola z VÚC. 

p. Dolinka tlmočil poďakovanie občanov z  časti Briestenné, za novú cestu. 

 

K bodu 11  

 

Starosta predložil  žiadosť p. Heleny Minárikovej, Pružina 580 o odpredaj časti obecného 

pozemku KNE 10913- 50 m3, obecná rada pri obecnom zastupiteľstve navrhla sumu 10,- € /m2. 

 

Starosta dal o predloženom návrhu  hlasovať. 

 

Hlasovanie : Za 7 poslancov              Proti : 0              Zdržal sa : 1 

 

 

K bodu 12 

 

  

Starosta predložil  žiadosť p. Vajdovej Gabriely, Púchov o výmenu nehnuteľnosti vo výmere 880 

m2. Doporučuje sa starostovi osloviť p. Vajdovú, zistiť cenu nehnuteľnosti  alebo možnú zámenu 

pozemkov. 

 



 

 

Starosta dal o predloženom návrhu  hlasovať. 

 

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

 

K bodu 13 

 

  
Diskusia  

 -  starosta informoval o projektovej dokumentácii na výdajňu stravy v ZŠ Š. Závodníka, 

pripravujú sa vyjadrenia, potrebných inštitúcií. 

- základná škola žiada o navýšenie príjmu za poškodené učebnice na 25,- €. 

Starosta dal o predloženom návrhu  hlasovať. 

 

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

 

- základná škola žiada o navýšenie rozpočtu - príjem  za školský klub od rodičov o 600,- €. Vo 

výdavkoch budú financie použité na prevádzku a učebné pomôcky. 

Starosta dal o predloženom návrhu  hlasovať. 

 

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

 

- starosta informoval o príprave kalendára na rok 2020, v ktorom budú zverejnené práce detí 

ZŠ. Kalendár pripravujú  Ing. Katarína Gabrišová a Mgr. Zuzana Briestenská. Ing. Gabrišová 

informovala o príprave a nutnosti zabezpečiť súhlas rodičov detí podľa nového zákona o 

ochrane Osobných údajov. 

 

- Ing. Beňadik - doporučuje, aby v pozvánke na OZ bol samostatný bod - kontrola uznesenia 

- opätovne žiadal prechod pre chodcov, po hlavnej ceste žltú čiaru, aby sa zamedzilo 

nebezpečnému parkovaniu áut na ceste 

starosta informoval o projekte dopravného značenia, ktorý sa pripravuje. 

 

p. Hija,-  upozornil na orezanie stromov za bytovkami 

- kosenie okolo bytoviek dať firme nakoľko, nie je ochota nájomníkov sa podieľať na týchto 

prácach. Náklady na tieto práce rozúčtovať pre nájomníkov. 

- ďalej upozornil na čistenie potôčika, ktorý treba vyčistiť bagrom 

- zároveň požiadal o navýšenie rozpočtu na TJ v dôsledku zvýšených nákladoch na 

cyklomaratón o  2000,- €. 

 



-Ing. Krištofík - upozornil na celý potok Pružinka, ktorý je zarastený treba prečistiť 

 

- p. Dolinka upozornil aj na prečistenie rúr. 

starosta informoval o postoji Povodia Váhu, ktoré skonštatuje, že tieto práce je nutné vykonať, 

ale nemajú finančné prostriedky. Obec v nemá pracovníkov, ktorí by mohli vykonať tieto práce. 

 

- p. Jance upozornil na prenájom zdravotného strediska, kde sa malo sťahovať fitnescentrum a 

nie posilňovňa, ktorú majiteľ chce sťahovať do priestorov zdravotné strediska. 

Poslanci nesúhlasia aby bolo porušené uznesenie, o prenájme priestorov zdravotného strediska. 

- doporučil sústrediť sa na opravu KD a zväčšiť kapacitu miest. 

starosta informoval o nutnosti riešenia opravy strechy a potom vnútorných priestorov. 

Ohľadom sťahovania do priestorov zdravotného strediska osloviť p. Daniela Belavého a 

upozorniť ho na porušenie schváleného prenájmu. 

 

- Ing. Krištofík - sa informoval o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií a 

chodníkov.  

starosta informoval, že zatiaľ na odhŕňanie komunikácií ešte nemáme žiadne ponuky. Údržba 

chodníkov by sa riešila vo vlastnej réžii. 

 

- starosta informoval o nutnosti separovania odpadu, kontajnery , ktoré sú umiestnené v obci 

by sa zrušili, a triedený odpad vo vreciach, by sa zvážal na zberný dvor. 

 

- Ing. Belavá požiadala poslancov o návrhy do rozpočtu na rok 2020, aby predložili do 

20.11.2019 

 

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.  

 

Zapísala: Ida Kardošová 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Jakub Petrovič  

       Vladimír Hogaj 

 

 

 

                                                                                                               Michal  U š i a k  

                                                                                                                  Starosta obce 


