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Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného  
dňa 11. decembra 2019  o 18,00 hod. v Rekreačnom zariadení Chmelisko  

 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
 
Program:   podľa pozvánky v prílohe 

  

 
K bodu 1)  
  
      Rokovanie   zasadnutia   obecného  zastupiteľstva   otvoril  a  viedol   Michal   Ušiak,  
starosta obce Pružina. Privítal prítomných poslancov a  konštatoval, že obecné 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 
Návrh  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu 
s pozvánkou na zasadnutie OZ. 
 
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu programu zasadnutia:       
 
Za hlasovalo: 9 poslancov                                      proti: 0                 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2) 
 
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
  
Do  návrhovej  komisie navrhol: Ing. Jaroslav Beňadika  – predseda,  
                                    členovia: Ing. Katarína Gabrišová a p. Stanislav Dolinka. 
   
 O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
   
 Hlasovanie:  za: 9 poslancov                                  proti:0               zdržal sa: 0  
 
 Za overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Jakuba Petroviča a p. Vladimíra Hogaja:   
   
 Aj o tomto návrhu dal starosta hlasovať:  
 
 Za predložený návrh hlasovalo: 9 poslancov          proti: 0             zdržal sa: 0. 
 
 
 
K bodu 3/ 
 
 
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Pružine 
  
      Starosta informoval poslancov o stretnutí s p. Gabrielou Vajdovou ohľadom predaja 
prípadne zámeny pozemkov o výmere 880 m2  (nehnuteľnosť pri OÚ Pružina) – 
informoval, že  sa stretol s p. Vajdovou,  prerokovali možné alternatívy – syn p. Vajdovej 
žije a pracuje v Anglicku, kde sa zaoberá predajom nehnuteľností, tak sa dohodli, že pri 
najbližšej návšteve  v Pružine sa stretnú aj s ním. 
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      Starosta informoval poslancov o stretnutí  s dopravným policajtom  Ing. Brezinom, s 
pracovníkmi Okresného úradu v Pov. Bystrici, odboru dopravy a pozemných komunikácií 
a  so zástupcom  SSC - Ing. Kardošom  za účelom vybudovania prechodu pre chodcov. 
      Na vybudovanie prechodu musí byť vypracovaná projektová dokumentácia, ktorú 
máme a podľa názoru zúčastnených by sa projekt dal v ďalších rokoch  realizovať, 
pretože sa jedná o cestu III. tredy.  Aby bol projekt schválený, musí splňať všetky 
stanovené štandardy. 
 
          

 
K bodu 4) 
 
Starosta predložil poslancom na schválenie návrh VZN 3/2019 o miestnch daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  VZN je 
spracované v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov. Návrh VZN bol poslancom zaslaný elektronicky, bol zverejnený na 
internetovej stránke obce a vyvesený v úradnej tabuli v obci. 
 
V tomto VZN sa navrhuje zvýšenie: 
 

• dane za stavieb zo sumy 0,084 € za m2 na sumu 0,1000  € za  m2 
 
Starosta dal o zvýšení dane zo stavieb hlasovať: 
 
Za hlasovalo: 9 poslancov              proti: 0                     zdržal sa: 0  
  

• dane za psa zo  7,-  € na 10,-   za jedného psa/rok. 

• poplatok za komunálny odpad  z 22,- €/osoba/rok na 26,- €/osoba/rok  

• poplatok za komunálny odpad pre deti ZŤP/S  z 2,- € osoba/rok  na 5,- € 
osoba/rok. 

 
Starosta uviedol, že hlavne poplatok za komunálny odpad je potrebné zvýšiť z dôvodu, 
že obec na odpady dopláca v tomto roku sumou približne 10.000 €.  
Podľa platnej legislatívy sa zvyšuje poplatok, ktorý sa odvádza štátu  za uloženie 
odpadu za tonu na  24,- €. 
 
Starosta otvoril diskusiu: 
 

- Ing. Krištofík sa spýtal starostu koľko je v obci nových nádob na separovaný  
      odpad,  starosta uviedol, že nové nie sú žiadne, 
- upozornil na pretrvávajúce problémy s odpadom v lokalite 100 domov, kde časť 

obyvateľov  nemá zabezpečený odvoz komunálneho odpadu, nemajú nádoby na 
separovaný odpad, ktoré im boli odobraté. Upozornil, že platia plnú výšku 
poplatku za komunálny odpad,  

- ďalej´upozornil na stavebníkov, ktorí majú vydané stavebné povolenia. Pokiaľ 
nemajú v obci trvalý pobyt neplatia poplatok za komunálny odpad, ale tento na 
území obce vytvárajú. Starosta navrhol, aby bolo pri vydávaní stavebného 
povolenia stavebníkovi stanovené, aby ročne platil obci poplatok za komunálny 
odpad vo výške 30,- €. 

- p. Jance – upozornil na veľkorozmerový kontajner na cintoríne, ktorý nie je        
ohradený, nie je snímaný kamerovým systémom a obyvatelia tam vozia všetko – 
stavebný odpad, trávu .. a ďalej upozornil, že by bolo vhodné, aby tu bol 
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umiestnený kontajner na sklo (na  kahany), ďalej navrhol,  aby bol v čase okolo 
dušičiek na cintoríne zodpovedný človek, ktorý by  odpad správne triedil  a tým 
by sa znížili náklady na vývoz kontajnera, ktoré sú v tomto období každoročne 
vysoké. 

 
 

Starosta informoval poslancov, že doporučuje, aby domácnosti do 100 kg odpadu 
uloženého na zberný dvor neplatili poplatok. Ak tento  presiahne 100 kg  poplatok 
navrhol vo výške 5,- € a za každých ďalšich 100 kg ďalších 5,- €.  
 
O tomto poplatku bude vypracovaná smernica, kde budú podmienky platenia  presne 
stanovené. 
 
Starosta dal hlasovať o zvýšení dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad: 
 
Za hlasovalo: 8                                       proti: 0                             zdržal sa: 1 
 

 
- p. Hija  sa informoval ohľadom poplatku za komunálny odpad pre deti ZŤP/S. Starosta  
uviedol, že tento poplatok sa niekoľko rokov nezvyšoval a vzhľadom na náklady na 
odpad, je návrh, aby sa aj tento poplatok zvýšil z 2,- € za osobu/rok na 5 €/osobu a rok. 
p. Hija uviedol, že si myslí, že by sa poplatok zvyšovať nemusel. 
 
Starosta uviedol, že podľa jeho informácií žiadne okolité obce túto úľavu vo VZN nemajú 
a narhol zvýšiť poplatok z 2,- € na 4,- € za osobu a rok. 
 
Starosta dal hlasovať  o návrhu poplatku za komunálny odpad pre deti ZŤP/S vo výške 
4,- €/osoba/rok: 
 
Za:  hlasovalo: 7 poslancov                      proti: 0                             zdržali sa: 2 poslanci 
 

 
Daň za psa – návrh na zvýšenie na 10,- €/pes/rok (predtým 7,- €/pes´/rok). 
 
 
Diskusia: 
 
p. Zigo  sa spýtal, aké náklady má obec so psami v obci, keď má majiteľ psa  vo dvore 
rodinného domu. Preto považuje tento poplatok za nezmyselný a je proti jeho zvýšeniu.  
 
Starosta uviedol, že aktivační pracovníci čistia po psoch parky, cintorín, okolie kostola, 
obec má náklady v prípade, že sa pes odchýtava, obec zabezpečuje  odvoz do útulku na 
vlastné náklady. Naviac táto daň je zo zákona a o jej vyške rozhoduje OZ.  

 
O dani za psa vo výške 10,- €/pes/ rok dal starosta hlasovať. 
 
Za:  0                                   Proti: 9                                    Zdržal sa: 0 
 
Daň preto zostáva v pôvodnej výške , t.j. 7 €/1 pes/rok. 
 
K bodu 5) 
 
Starosta predložil poslancom na schválenie návrh VZN 4/2019 o poplatku za znečistenie 
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce Pružina. Poplatok je  
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navrhovaný paušálne a to:  
 
  -  za plyn je stanovená suma vo výške 10,- €  
   - a pevné palivo vo výške 20,- €/rok. 
 
Poplatok sa týka iba podnikateľov na území obce Pružina. 
 
Diskusia: 
 
p. Jance – zvýšenie poplatku sa mu zdá vysoké, nakoľko podnikatelia v obci platia veľa 
poplatkov, zamestnávajú ľudí....  
 
Starosta navrhol znížiť poplatok za pevné palivo na výšku 16,- €/ rok a pri plyne zostáva 
poplatok vo výške 10,- €. 
 
O tomto návrhu dal hlasovať: 
 
Za:  9 poslancov                        Proti: 0                                zdržal sa: 0 
 
K bodu 6) 
 
 
Starosta obce predložil na schválenie návrh rozpočtu obce Pružina na rok 2020 
s výhľadom na roky 2021 a 2022  aj programový rozpočet na rok 2020 s výhľadom na 
roky 2021 a 2022. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli aj na internetovej 
stránke obce a bol poslancom vopred doručený. Návrh je spracovaný na základe 
očakávaného plnenia rozpočtu roku 2020 so zapracovaním plánovaných investičných 
akcií. 
 
Poslanci boli vopred oboznámení s podrobným návrhom rozpočtu, starosta preto otvoril 
k tomuto bodu diskusiu: 
 
Do návrhu rozpočtu boli zahrnuté aj dotácie podľa VZN č. 2/2017  o poskytovaní dotáci z 
rozpočtu obce. Obecná rada navrhla v zmysle žiadosti: 
 

• TJ Strážov Pružina (podpora športu) :  5.500,- € 

• Folklór - Ľudová Pružinská dolina (ľudové tradície): 650,-  €     

• ZRŠ pri ZŠ Pružina plavecký výcvik):  960,- € 

• Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy (Zelená modrá): 500,- € 

• ŠK Pobež Pružina (športová činnosť - beh): 100,- € 
 
Ing. Belavá – informovala poslancov so zmenou s navýšením podielových daní o 37 300 
€ a tieto by mohli byť použite na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu, pôvodne 
navrhnuté z prostriedkov rezervného fondu. 
 
 
Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 obecnému zastupiteľstvu predložila 
hlavná kontrolórka Ing. Jarmila Kušnierová. Podľa hlavnej kontrolórky je návrh rozpočtu 
spracovaný v súlade s platnou legislatívou preto odporučila predložený návrh rozpočtu 
obce schváliť. Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci 
stanovisko hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie. 
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Starosta dal o návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 hlasovať: 
 
Za: 9 poslancov                       Proti: 0                               zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 7) 
 
Starosta obce predložil na schválenie výšku nájomného v obecných budovách na rok 
2020. Návrh nájomného na rok 2020 tvorí prílohu zápisnice. 
 
Starosta dal o výške nájomného hlasovať: 
 
Za.:       9                                        Proti:  0                                        Zdržal sa: 0 
 
 
K výške nájmov starosta otvoril diskusiu: 
 
        - p. Hija sa informoval ohľadom údržby sociálnych zariadení na ihrisku TJ ako aj 
strechy, ktorú už treba natieť. 
 
        Starosta akceptuje túto požiadavku a toto bude riešiť v nasledujúcom roku, podľa 
finančných možností. 
 
        - Ing. Krištofík navrhol zvýšiť  nájom pre folklórny súbor - výška je nízka, používajú 
sa aj energie. Treba aj podporiť túto aktivitu, preto navrhol tomuto združeniu zvýšiť aj 
dotáciu o 150 € ročne. 
 
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať. 
 
Za: 9 poslancov                                   Proti: 0                                        Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8) 
 
      Starosta informoval, že fyzická inventúra prebehla v jednotlivých obecných budovách 
v poriadku. Jednotlivé a čiastkové inventarizačné komisie predložili návrhy na vyradenie 
majetku z evidencie, materiál bol znehodnotený, poškodený alebo morálne 
opotrebovaný. Návrh na vyradenie majetku  za obec je súčasťou zápisnice.  
Celková suma vyradeného majetku je vo výške: 6.334,99 €. 
 
       Starosta dal hlasovať o vyradení majetku z evidencie v hodnote  podľa návrhu 
čiastkových inventarizačných komisií: 
 
 
Za: 9 poslancov                                     Proti:    0                                         Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 9) 
 
 
Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce Pružina na I. polrok 2020. 
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Diskusia: 
 
   - Ing. Krštofík navrhol, aby bola do plánu kontrol doplnená kontrola subjektov (aspoň 
dvoch), ktorým sa poskytujú dotácie, či sa tieto vynakladajú efektívne a účelovo. 
Ing. Kušnierová súhlasila a tieto kontroly doplní do plánu kontrol na II. polrok r.  2020. 
 
Starosta dal o pláne kontroly hl. kontrolórky hlasovať: 
 
Za: 9  poslancov                                   Proti: 0                                          Zdržal sa:0 
 
 
K bodu 10) 
 
Starosta predložil na schválenie návrh zmien rozpočtu podľa návrhu, ktorý predložila 
Ing. Belavá. Návrh zmien bol  poslancom doručený vopred a tvorí prílohu zápisnice. 
 
O návrhu dal starosta hlasovať: 
 
 
Za: 9 poslancov                                   Proti: 0                                             Zdržal sa:0 
 
 

Starosta:  
 

• predložil poslancom smernicu č. 1/2019 o postupe pri podávaní, preverovaní 
a evidovaní podnetov oznamovateĺov protispoločenskej činnosti.  

 

                   Hlasovanie: 

                   Za: 9   poslancov                proti: 0                                             zdržal sa: 0 

            

• Informoval poslancov o zmluve o bezplatnom prevode majetku zo SPF SR 

na obec Pružina  - jedná sa o parcelu KN E číslo 5983 o výmere 3791 m2, 

ktorá je určená na zberný dvor. 

 

▪ Ing. Belavá  informovala  o  úprave v rozpočte ZŠ Š. Závodníka v Pružine     

       a to z tovarov a služieb do  ostatných nákladov. 

                                      

             Hlasovanie: 

                  Za: 9 poslancov                       Proti:    0                                   Zdržal sa: 0 
  

• Ing. Belavá informovala aj  o zmenách v rozpočte obce od posledného        

            obecného zastupiteľstva, OZ berie na vedomie. 

 Starosta informoval o schválených projektoch: 

- "Zlepšenie kľúčových kompetencií  žiakov Základnej školy Štefana Závodníka v  
Pružine", na ktoré získala  obec podporu zo zdrojov Európskej únie a národných 
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zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 
(IROP):  
 
- "WiFi pre Teba" - obec bola úspešná v tomto projekte a získala nenávratný 
finančný príspevok prostredníctvom Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky 

pre investície a informatizáciu. 

 
      Ďalej  informoval, že doteraz neboli vyhodnotené projekty : 
      "Vybudovanie zberného dvora v obci Pružina" a  "Rozhľadňa - Pružina, Chmelisko" . 
 
Rôzne: 
  
      - p. Hija informoval, že nesvieti verejné osvetlenie  pri ihrisku, starosta uviedol, že do 
zošita  na OÚ je potrebné zapísať poruchy, kde svietidlá nesvietia a keď je týchto viac, 
chodia ich opravovať z fy IMAO Pov. Bystrica. 
      -  Ing. Krištofík sa informoval, v ktorom roku sa robila rekonštrukcia  verejného 
osvetlenie - Ing. Belavá uviedla, že v roku 2014. 
       - starosta uviedol, že v obci  je viac svietidiel ako bolo v minulosti, verejné osvetlenie 
svieti aj v noci,  plánuje sa s rozšírením v časti obce Priedhorie pri p. Markovi a p. 
Jozefovi Hogajovi.  

 
    

 
K bodu 11) 

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

dal o tomto návrhu hlasovať: 
 

za:9 poslancov    proti:0   zdržal sa:0  
 
 
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a aktívny prístup, zaželal 
všetkým krásne a požehnané Vianoce a úspešný Nový rok  a ukončil  zasadnutie 
obecného zastupiteľstva.  

 

 
zapísala: Mikulová 

 
 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Jakub Petrovič     ..................................... 
                                  
                                  p. Vladimír Hogaj        ....................................           
    

 
 
 
 
 
 
  
                                                                                    Michal Ušiak  
                                                                                    starosta obce  
  


