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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine, 

ktoré sa konalo  dňa 29.septembra 2021 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
                 Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslanov obecného zastupiteľstva, 
obecné zastupiteľstvo  bolo uznášaniaschopné. 
 
Program: tvorí prílohu zápisnice 

  

 
K bodu 1/  
 
      Zasadnutie   obecného   zastupiteľstva   otvoril a viedol p. Michal Ušiak, starosta obce. 
Na začiatku rokovania privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.   

 
Zároveň ospravedlnil neprítomnosť poslancov: Ing. Kataríny Gabrišovej, Ing Igora 
Krištofíka, a p. Miroslava Ziga, ktorí sa zasadnutia nezúčastnili z rodinných a pracovných 
dôvodov. 
 
Zasadnutie sa konalo v sobášnej miestnosti za dodržania prísnych hygienických opatrení. 
 
 
K bodu 2/   
 
Starostab  dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený. 
 
Hlasovanie:  Za:  6 poslancov                                      proti: 0                 zdržal sa: 0 
 
 
        Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
  
Do  návrhovej  komisie odporučil: predseda - Ing. Jaroslav Beňadik,  
 
                                                      členovia: p. Vladimír Hogaj a p. Roman Hija.   
    
 O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
   
 Hlasovanie: za: 6 poslancov                                  proti: 0                zdržal sa: 0  
 
 Za overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Jakuba Petroviča a p  Dušana Jance   
   
 Aj o tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
 
 Za predložený návrh hlasovalo: 6 poslancov          proti: 0             zdržal sa: 0. 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
K bodu 3/ 
 
Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta kontrolu plnenia uznesení z  
minulého zasadnutia. Konštatoval, že prijaté  uznesenia sa priebežne plnia:  
          -   šindel na zvoničku na Chmelisku - úloha plní, rieši farský úrad, 
          -   list na Slovenský vodohospodársky podnik  napísaný a odoslaný, avšak  do               
              dnešného dňa však nebola doručená  žiadna odpoveď. 
          -   starosta uviedol, že nebolo splnené jedno uznesenie  - zaslanie listu alebo   
              rokovanie ohľadom odkúpenia budovy bývalej lesovne (súpisné číslo 120)  
               s Lesmi SR, OLZ Pov. Bystrica.      
 
             Poslanci plnenie úloh z minulého OZ vzali na vedomie. 
            

K bodu 4/ 
 
Starosta predložil poslancom Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce 
Pružina k 30.6.2021. Materiál bol všetkým poslancom zaslaný elektronicky.  
 
K správe nemali poslanci v diskusii  žiadne pripomienky. 
 
Poslanci Monitorovaciu správu zobrali na vedomie. 
 
Hlasovanie: Za: 6 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
 
 

K bodu 5/ 
 

 
Starosta predložil poslancom  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2020/2021 v Materskej škole v Pružine, ktorú predložila 
riaditeľka MŠ v Pružine p. Mária Jakubechová.  
 
Správa bola poslancom zaslaná vopred elektronicky.  
 
V diskusii nemal nikto z poslancov žiadne pripomienky, preto dal starosta o tejto správe 
hlasovať: 
 
 
Za: 6 poslancov                                                     proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6 
 
Starosta predložil poslancom aj  Správu o výchovno vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2020/2021 v Základnej škole Štefana Závodnika , ktorá bola 
vypracovaná podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z, a ktorú predložila 
riaditeľka Základnej školy Štefana Závodníka v Pružine Mgr. Adriana Šterdasová.  
 
Správa boli poslancom zaslaná vopred  elektronicky, v diskusii taktiež nemal nikto žiadne 
otázky ani pripomienky. 
 
Hlasovanie: Za: 6 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
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K bodu 7 
 
Starosta predložil poslancom na schválenie  "Komunitný plán sociálnych  služieb obce 
Pružina na roky 2021 - 2030".  
 
Poslanci  v diskusii nemali žiadne otázky ani pripomienky, starosta dal o tomto materáli 
hlasovať:  
 
Hlasovanie: Za: 6 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8/ 

 

 

• Starosta informoval poslancov o zmenách rozpočtu obce  ku dňu 29.09.2021, tieto 
zmeny boli poslancom doručené vopred elektronicky a boli zverejnené aj na 
stránke obce.  

 
Starosta oboznámil poslancov s požadovanými zmenami rozpočtu a k  navrhovaným 
zmenám  otvoril diskusiu. 
 
K navrhovaným zmenám rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky, starosta dal o 
predloženom návrhu hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 6 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 

• Ing. Belavá informovala o zmenách v rozpočte obce od posledného zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. Poslanci uvedené zmeny zobrali na vedomie. 

   
Starosta dal o zmenách rozpočte obce od posledného OZ hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 6 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
 
 
 
K bodu 9/ 
 
Starosta predložil poslancom žiadosti o odpustenie nájmu z dôvodu pandémie COVID  19: 
 

o  p. Alena Belavá, Pohoda, Pružina 22   - masážny salón za obdobie  
      od 01.01.2021 do 30.4.2021. 

 
o OZ Ľudová pružinská dolina, Pružina - za prenájom KD - za obdobie  
      od 01.01.2021 do 30.06.2021. 

 
Poslanci nemali k odpusteniu nájmov žiadne pripomienky, starosta dal o nich hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 6 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
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K bodu 10/ 

Starosta  informoval poslancov o projekte "Vybudovanie zberného dvora v obci Pružina", 
ktorého hlavným cieľom je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov." 
Obec bola v projekte úspešná a zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku 
(NFP)  je 286 987,17 € so spoluúčasťou obce vo výške 15 104,59 € .  

Rozpočet na stavebnú časť bol vypracovaný v roku 2018, uskutočnilo sa verejné 
obstarávanie a oproti pôvodnému schválenému rozpočtu sa vzhľadom na súčasnú 
situáciu a zdražovanie stavebného materiálu navýšili náklady o 23.499,98 €. Ak chceme v 
projekte pokračovať, o túto sumu  musia  byť navýšené finančné prostriedky z vlastných 
zdrojov. 

 
Starosta otvoril diskusiu: Poslanci tento projekt podporujú, vítajú možnosť, aby 
bola v obci možnosť vyššej separácie. 
 
Starosta dal o navýšení spoluúčasti obce v projekte "Vybudovanie zberného dvora v obci 
Pružina" o 23 499,98 € hlasovať:  
 
Hlasovanie: Za: 6 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
     
K bodu 11/ 
 
Starosta informoval poslancov, že obec  podáva žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 
2022 na Environmentálny fond v Bratislave  v projekte Pružina kanalizácia a ČOV - 
Rozšírenie kanalizačnej siete Pružina a Ďurďové.   
 
Výška požadovanej dotácie je 4 126 627,00 €.   
 
Starosta uviedol, že z týchto prostriedkov by sa v obci rozšírila kanalizačná sieť a 
vybudovali by sa  nové  kanalizačné prípojky. Ak by sme boli v projekte úspešní 
spoluúčasť by obec riešila formou úveru.  
 
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať:  
 
Hlasovanie: Za: 6 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 

 
 
K bodu 12/ 
 

• Na základe žiadosti Základnej školy Štefana Závodnika v Pružina boli do Rady 
školy pri ZŠ delegovaní zastupcovia obce: Ing. Katarína Gabrišová, Ing. Marta 
Belavá, p. Miroslav Cvengroš a Ing. Stanislav Dolinka.  

 
O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 

 
Hlasovanie: Za: 6 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
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• Starosta informoval poslancov o zmenách  v rozpočte Základnéj školy Štefana 
Závodníka v Pružine v projekte na asistentov učiteľa.  

 
Starosta dal o zmene v rozpočte ZŠ Štefana Závodníka v Pružine hlasovať: 

 
 

 Hlasovanie: Za: 6 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 

 

• Starosta predložil poslancom návrh na zvýšenie poplatku za ŠKD v ZŠ Štefana 
Závodníka v Pružine na 10 €/mesačne na jedno dieťa od 01.01.2022. 

       O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 

 
       Hlasovanie: Za: 6 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 

Ing. Belavá informovala poslancov, že obec pripraví na budúce zasadnutie OZ nové 
všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevkov v škole a v školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina s platnosťou od januára 2022. 

• Starosta informoval poslancov o žiadosti p. Alžbety Berhanovej, trvale bytom Pružina 
č. 16 o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce KN C 2077, a ktorá susedí s 
pozemkom KNC 2021, ktorého je vlastníčkou (LV 4187).   Nakoľko p. Berhanová 
nepredložila vypracovaný geometrický plán, kde je odčlenená časť pozemku (približne 
60 m2), ktoré chce odkúpiť, poslanci doporučujú, aby predložila nový geometrický plán  
a podala žiadosť opätovne. 

 

Starosta dal o žiadosti p. Berhanovej o odkúpenie časti parcely  KN C 2077 hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 0 poslancov                        proti: 6 poslancov          zdržal sa: 0 
 
 
 

• Starosta informoval poslancov o  Príkaze starostu obce Pružina na vykonanie  
inventarizácie majetku a záväzkov obce v roku 2021 a návrh na zloženie 
inventarizačných komisií.  
 

      Poslanci nemali v diskusii žiadne pripomienky, príkaz zobrali na vedomie. 
 
      Hlasovanie: Za: 6 poslancov                  proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
 

• Starosta informoval poslancov o prebiehajúcich projektoch:  
 

 -  Wifi pre Teba - projekt bol dokončený 
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-  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Štefana Závodníka Pružina  - 
   starosta uviedol, že na najbližšom zasadnutí OZ  pôjdu poslanci  na exkurziu do    
   Základnej školy Štefana Závodníka v Pružine, aby si pozreli špeciálne učebne,   
   ktoré boli  vybudované v  rámci tohto projektu  
-   Vybudovanie zberného dvora v obci Pružina - prebieha výberové konanie na    
    dodávateľa stavebnej a technologickej časti. 
-   Kanalizácia .- podáva sa nová žiadosť 
-  rozšírenie verejného vodovodu na Chmelisku 

 
  
 
Ďalej informoval poslancov o liste Rodičov detí obce Pružina o zvýšenie kapacity 
Materskej školy v Pružine, ktorá bola doručená 29.9.2021, a v ktorom zástupca rodičov 
Ing. Matej Petrovič informuje poslancov, že do 01.11.2021 je možnosť podať výzvu 
prostredníctvom Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.  
 
 
p. Dušan Jance v diskusii uviedol, že so starostom boli riešiť v MŠ zatekanie strechy nad 
prístavbou kuchyne a  nakoľko nad triedami nie je možnosť nadstavovať, lebo budova je 
postavená bez základov (potvrdené statikom, ktorý  nadstavbu v tejto časti v minulosti 
nedoporučil). Navrhuje nadstaviť jednu triedu nad časťou, kde sa nachádza kuchyňa s 
jedálňou. Podľa jeho prepočtov by nadstavba v tejčo časti mala  rozlohu cca 156 m2 a 
mohlo by tam byť umiestnených približne 20 detí. (Prístavba triedy, ktorá sa realizovala 
pred dvoma rokmi má rozhlohu 167,4  m2 a je v nej umiestnených 22 detí). Uviedol, že je 
potrebné osloviť statika, aby sa vyjadril, či je možné túto časť nadstaviť, a ak by dal 
súhlas, starosta by následne riešil projektovú dokumentáciu a následne stavebné 
povolenie 
 
 
Starosta uviedol, že so statikom je dohodnutý, príde v najbližších dňoch. 
 
Poslanci s návrhom p. Janceho súhlasia. 
 
Ing. Beňadik doporučil podať žiadosť o dotáciu na rozšírenie kapacity v MŠ, čím skôr. . 
 
K bodu 13   
 
 
Starosta informoval, že : 
 
       - v mesiaci október bude za cintorínom pristavený veľkorozmerový kontajner  
 
      - v budúcom roku obec plánuje pokračovať v asfaltovaní ciesť v časti Priedhorie, 
horné Močiare 
 
        
 
Ing. Belavá požiadala poslancov, aby zasielali návrhy do rozpočtu obce pre budúci rok. 
 
 
p. Roman Hija - uviedol, že v budúcom roku bude aj 60. výročie TJ strážov Pružina, 
poprosil o zaradenie do rozpočtu 
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p. Dušan Jance - poďakoval p. Katke Špánikovej a dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili na  
brigáde na  detskom ihrisku na dolnom konci.  
 
 
Ing. Belavá  sa informovala o preložení značky zákazu vjazdu v časti obce Mlynište..  
 
Ing. Beňadik uviedol, že o umiestnení značky v tejto lokalite rozhodujú Lesy SR. Starosta 
o tomto nemá vedomosť, žiadny súhlas obec nevydávala. Preverí túto skutočnosť na 
Lesoch SR a bude informovať na ďalšom OZ. 
 
 
 
K bodu 14   
 
 
Predseda návrhovej komisie Ing. Beňadik predložil návrh na uznesenie a starosta dal  
o tomto návrhu hlasovať. 
 
 
Hlasovanie: Za:6 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 

 
 

 
 
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a za spoluprácu a ukončil  
zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 
 

 
 
    

 
 
 
 
  
                                                                                    Michal Ušiak  
                                                                                    starosta obce  
  
  
  Zapísala: Mikulová 
 

 
Podpisy overovateľov  zápisnice:  Ing. Jakub Petrovič  ...................................... 

 
                                                  p. Dušan Jance        ..................................... 
                                  

 


