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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa 13.júla 2018 

o 17,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Pružine 
 
 

 
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, ospravedlnil neúčasť p. Stanislava 
Dolinku, p. Dušana Jance a  Ing. Igora Krištofíka, ktorý avizoval neskorší príchod  z 
pracovných dôvodov.  
 
Starosta 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: 6 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:  Mgr. 
Martin Jakubech a Ing. Ján Janiga. 
   
 O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
   
 Hlasovanie:  za: 6 poslancov                                  proti:0               zdržal sa: 0  
 
 Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Oľgu Apoleníkovú.a p. Vladimíra Hogaja.r 
   
 Aj o tomto návrhu dal starosta hlasovať:  
 
 Za predložený návrh hlasovalo: 6 poslancov          proti: 0             zdržal sa: 0 
 
Za zapisovateľku bola určená: Daniela Mikulová. 
 
Starosta zároveň informoval o plnení uznesenia z posledného obecného zastupiteľstva. 
  
           

K bodu 3/   
 

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 
 

Starosta obce predložil poslancom konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017, ktorá 
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bola poslancom vopred doručená a bola zverejnená na internetovej stránke obce. 
Taktiež informoval  poslancov o správe nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 
za rok 2017. Materiály tvoria prílohu zápisnice. 
 
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali žiadne pripomienky a vzali 
konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017 a správu nezávislého audítora na vedomie. 
 
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 
 
Starosta predložil poslancom konsolidovanú výročnú správu za rok 2017, správu 
nezávislého audítora o overení a súlade konsolidovanej účtovnej závierky s výročnou 
správou za rok 2017.  
 
Materiály boli poslancom doručené vopred a tvoria prílohu zápisnice. 
 
K predloženým materiálom neboli žiadne pripomienky a materiály vzali na vedomie.  
 
V zmysle správy nezávislého audítora nevyplývajú žiadne nepresnosti a účtovná 
závierka, ako aj výročná správa sú v súlade s účtovnými predpismi. 
 
 
 
K bodu 4/ 
 
 
Starosta  informoval poslancov, že dňa 18.6.2018  bolo Obecnému zastupiteľstvu v obci 
Pružina doručené Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici 
číslo Pd 98/18-3306-2 zo dňa 13.6.2018 na odstránenie nečinnosti a porušenie zákona v 
súvislosti s neprijatím VZN upravujúceho organizáciu miestneho  referenda. 

 
Obecné  zastupiteľstvo  prerokovalo upozornenie   prokutátora  a  rozhodlo, že v  súlade  
s predmetným upozornením a v zmysle platnej legislatívy obec vydala všeobecne 
záväzné nariadenie č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda. 
 
 
Materiály k tomuto bodu dostali poslanci v písomnej forme spolu s pozvánkou na 
rokovanie a zároveň tvorí aj prílohu zápisnice. 
 
Nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému VZN č.1/2018 o organizácii 
miestneho referenda  žiadne pripomienky, starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 
 
 
Za hlasovalo:6 poslancov                        proti: 0                       zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5/ 
 
Starosta  v informoval poslancov, že v zmysle platnej legislatívy v súvislosti s 
nastávajúcimi komunálnymi voľbami  je potrebné určiť volebné obvody a počet 
poslancov v nich pre voľby do obecného zastupiteľstva v Pružine na volebné obdobie 
2018 – 2022.  Obecná rada na funkčné obdobie 2018 - 2022 odporučila starostovi 
ponechať pôvodný stav t.j.  plný úväzok starostu obce (37,5 hod). a zároveň oboznámil 
poslancov o stanovisku obecnej rady, ktorá odporučila ponechať dva  volebné obvody 
a vzhľadom k počtu obyvateľov zmeniť počet poslancov nasledovne:  
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    Volebný obvod 1 – Pružina  - 8 poslancov 
    Volebný obvod 2 – Priedhorie - 1  poslanec. 
 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu: 
 
Ing. Janiga – odporučil prehodnotiť počet poslancov v obvode Priedhorie, nakoľko   
Priedhorie je veľmi rozľahlé, je tam veľa domov. Myslí si, že  jeden poslanec 
nepostačuje. 
 
p. Vrábel – súhlasí s Ing. Janigom  tiež si myslí, že je určite  lepšie pre obyvateľov 
Priedhoria, aby  mali dvoch poslancov. 
 
Starosta teda navrhol nasledovné volebné obvody a počty poslancov: .   
 
  Volebný obvod 1  -  Pružina -  7 poslancov 
  Volebný obvod 2  -  Priedhorie - 2 poslanci.  
 
Hlasovanie: 
 
Za hlasovalo:6 poslancov                   proti: 0               zdržal sa: 0 
 

 
 

K bodu 6 
 
Komunitný plán sociálnych služieb pre roky 2018-2022 

 
Starosta v tomto bode oboznámil prítomných poslancov, že povinnosť vypracovať 
rozvojový dokument "Komunitný plán sociálnych služieb" vyplýva obci v zmysle zákona 
č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov 
Komunitný plán sociálnych služieb obce Pružina pre roky 2018-2022, ktorý predstavuje 
strednodobý strategický dokument v oblasti rozvoja sociálnych služieb, by mal prispieť k 
poskytovaniu kvalitných sociálnych služieb všetkým občanom, ktorí tieto služby 
potrebujú. Dokument sa bude v prípade potreby aktualizovať a  upravovať podľa  
požiadaviek obce. 
 
Komunitný plán, ktorý schváli OZ bude následne zaslaný na Trenčiansky samosprávny 
kraj. 
 
Dokument bol zaslaný poslancom spolu s pozvánkou a tvorí prílohu zápisnice. 
 
Hlasovanie: 
 
Za: 6 poslancov                                         proti: 0                 zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 7 

 
Starosta informoval poslancov o žiadostiach od občanov na   rozšírenie územného plánu 
v lokalite horný koniec obce a to: 

 
- p.. Gazdíková Mária, Pružina 299, (parcela KN C 2347/6 a KN C 2352/2)  
- p. Kvaššay Ľudovít, Pružina 304, (parcela KN C 2354/3)  
- p. Jurkechová Viera, Pružina  293, (parcela KN C 2354/4) 
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- p. Podstráska Margita, Pružina 308, (parcely: KN C 2347/7, KNC 2347/6, KN C    
2352/2)   
- p. Briestenský Vojtech, Pružina 706 (parcely KN C 2347/6 a KNC 2352/2   
- p. Matušov Pavol, Pružina 305 (parcely 2354/5). 
 

Starosta informoval poslancov, že sa stretol s Ing. Kručayom, spracovateľom územného 
plánu obce. Ing. Kručay doporučil, aby žiadatelia o rozšírenie územného plánu obce 
predložili spracovaný geometrický plán, ktorý by umožňoval výstavbu, kde budú  
zakreslené parcely a prístupová cesta k pozemkom.  
Žiadatelia budú vyzvaní, aby predložili geometrický plán a po jeho doručení budú 
žiadosti opätovne prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
 

K bodu 8 

 
Informácia starostu o projekte "Prístavba a stavebné úpravy MŠ v Pružine": Prístavba a  
stavebné úpravy  sa realizujú podľa plánu. Rozpočet na projekt je 223 723,00 €, 
Financovanie prístavby z vlastných prostriedkov z rezervného fondu a formou úveru bolo 
schválené na  zasadnutí obcného zastupiteľstva dňa 21.3.2018. Nakoľko obec bola 
úspešná  v predloženom projekte na Ministerstve pôdohospodárstva SR Bratislava  a 
bola jej schválená dotácia, úver sa zatiaľ nebude čerpať ani rušiť. Obec čaká na zmluvu, 
kde budú uvedené podmienky.  Projekt by mal byť  realizovaný do 15.8.2018 a od 
1.9.2018 bude otvorená ďaľšia trieda pre cca 20 detí.  
 
 
Ing. Krištofík - sa informoval, na základe diskusie na minulom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, ako je v zmluve doriešený stavebný dozor, s kým bola podpísaná zmluva. 
 
Starosta uviedol, že stavebný dozor je riešený v rámci zmluvy s dodávateľom. 
 
Ing. Krištofík upozornil, že na minulom zasadnutí OZ sa otázky ohľadom stavebného 
dozoru riešili a bol dohodnutý iný postup, čo potvrdila a aj p. Apoleníková a ďalší 
poslanci. 
  
 
Ing. Krištofík - sa informoval, ako je v zmluve doriešené vybavenie triedy zariadením, 
ktoré bude potrebné nakúpiť. 
 
Starosta navrhol, že do konca mesiaca bude zvolané pracovné stretnutie v areáli 
Materskej školy v Pružine aj s dodávateľom, na ktorom budú poslanci informovaní 
o týchto dotazoch. 
 
Pozvánky o termíne konania stretnutia budú poslancom doručené včas. 
 

K bodu 9 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pružina predložila Ing. Jarmila 
Kušnierová a tvorí súčasť zápisnice. Poslancom bol návrh doručený spolu  s pozvánkou. 
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k tomuto bodu pripomienky a Plán kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2018 vykonávanej hlavnou kontroórkou obce Pružina v zmysle 
predloženého návrhu jednomyseľne schválili. 
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Za hlasovalo: 7 poslancov                       proti: 0                       zdržal sa: 0  

           
K bodu 10 

Zmeny v rozpočte obce Pružina ku dňu 13.7. 2018. Zmeny predložila Ing. Belavá, 
všetkým poslancom boli vopred zaslané a tvoria prílohu zápisnice. 

K predloženému návrhu nemali poslanci žiadne pripomienky. 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať: 

Za hlasovalo: 7 poslancov,                    proti: 0                          zdržal sa: 0 

 

K bodu 11 

Starosta informoval o: 

 

 žiadosti Belmedika, s.r.o., Ľ. Štúra 6/6 Beluša o odpustenie nájmu v lekárni Pružinka 
v Pružine, od 1.7.2018 z dôvodu neprítomnosti všeobecného lekára. 
 
Vzhľadom k tomu, že obec nemôže nájom odpustiť, starosta navrhol od 1.7.2018 nájom 
vo výške 1,00.€ mesačne po dobu, dokedy nebude v Pružine všeobecný lekár pre 
dospelých. 
 
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Za hlasovalo: 7 poslancov                  proti: 0                            zdržal sa: 0 

 

 
Ďalej starosta informoval poslancov o situácii so všeobecným lekárom. MUDr. Omelková 
ukončila činnosť ambulancie ku dňu 30.6.2018. Zdravotné záznamy pacientov boli 
odovzdané na TSK do Trenčína, lekárku v súčasnosti nikto nezastupuje, nakoľko bola 
ambulancia zrušená. V súčasnosti starosta rokuje s  lekárom z Trenčína, ktorý prisľúbil 
nástup. 
 
Poslanci navrhli, aby bol novému všeobecnému lekárovi schválený nájom  do 
31.12.2018 vo výške 1,00 €/mesiac. 

Za hlasovalo: 7 poslancov,                proti: 0                             zdržal sa: 0 
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 žiadosti   TJ STRÁŽOV Pružina o príspevok vo výške 1 500 EUR na výrobu 2 
nových striedačiek na ihrisku TJ Strážov Pružina, nakoľko pôvodné boli značne 
opotrebované a nefunkčné.          

    Starosta informoval, že nakoľko budova aj ihrisko TJ je majetkom obce materiál                  

a práce zabezpečí obec aj to bude financovať. O požiadavke 1 500,- € dal hlasovať: 

            Za hlasovalo:  7 poslancov           Proti: 0              Zdržal sa: 0 

 

   dotácii vo výške 1 500,- € z SPP na rozšírenie detského ihriska pri MŠ.  

 informoval o asfaltovaní ulíc v obci , že sa  bude robiť cesta od ZŠ po 
Cepákových, cesta okolo Paškových a Ondrejičkoých a na Priedhorí pri 
Minárikových a k RZ Priedhorie. 

 informoval o pripravovanej rekonštrukcii budovy CO skladu pri obecnom úrade, 
na ktorej sa bude robiť nová strecha, a ktorá bude slúžiť ako sklad materiálu. 

K bodu 12 

 

- p. Roman Hija, predseda TJ   upozornil na nedoriešenú úhradu faktúru p. Ďurčekovi a 

požiadal o spoluprácu pri riešení problému na ihrisku TJ Strážov Pružina, ktorý vznikol 
pri odvodňovacích prácach hracej plochy a ďažďovej vody, ktorá priteká z budovy šatní.  
Práce realizovala firma p. Milana Ďurčeka, Pov. Bystrica. Požiadal starostu a poslancov, 
aby sa prišli pozieť na ihrisko, a aby niekto zodpovedný posúdil, či prevedene práce boli 
realizovaná správne.  

Starosta konštatoval, že o probléme vie a navrhol, aby bolo stretnutie v deň, keď budú 
mať poslanci stretnutie v MŠ Pružina. 

- p. Jozef Kuco ml.  upozornil na hospodárenie v prenatých obecných lesoch a  požiadal 
starostu, aby Ing. Marián Vlnieška, hospodár, ktorý má obecné lesy Radovú a Somorovú 
v nájme predložil ročné evidencie výkonov v týchto lesných porastoch za roky 2016 a 
2017. Starosta uviedol, že tieto evidencie sa predkladajú na Okresný úrad, odbor 
pozemkový a lesný v Pov. Bystrici a vyzve Ing. Vlniešku, aby ich predložil a následne ich 
doručí p. Kucovi. 
 

K bodu 13 
            
  Predseda  návrhovej komisie Ing. Beňadik  predložil návrh na uznesenie a starosta 

dal o tomto návrhu hlasovať: 
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za: 7 poslancov    proti:0   zdržal sa:0  
 
 
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil  zasadnutie 
obecného zastupiteľstva.  

 

 
 

zapísala: Mikulová 
 
 

Overovatelia zápisnice:  p. Oľga Apoleníková  ..................................... 
                                  
                                  p. Vladimír Hogaj        ....................................           
    

 
 
 
 
 
 
  
                                                                                    Michal Ušiak  
                                                                                    starosta obce  
  

  
  

 


