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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa 05.júna 2015 

o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Pružine 
 

 
Prítomní:   podľa priloţenej prezenčnej listiny  
 
Program:   tvorí prílohu zápisnice 

  

 
K bodu 1/  
 
      Zasadnutie   obecného   zastupiteľstva   otvoril a viedol starosta obce p. Michal Ušiak.  
V úvode privítal prítomných poslancov, ospravedlnil Ing. Krištofíka za neúčasť na 
zasadnutí.  
 
Návrh s programom zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu 
s pozvánkou na zasadnutie OZ. 
 
Hlasovanie o predloţenom návrhu programu zasadnutia:       
 
Za hlasovalo: 8 poslancov                                      proti: 0                 zdrţal sa: 0 
 
 
K bodu 2/   
  
        Starosta predloţil návrh na zloţenie 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: 8 poslancov                                  proti:0               zdrţal sa: 0  
 
 Za overovateľov zápisnice navrhol: p.  Dušana Jance  a p. Oľgu Apoleníkovú. 
   
 Aj o tomto návrhu dal starosta hlasovať:  
 
 Za predloţený návrh hlasovalo: 8 poslancov          proti: 0             zdrţal sa: 0 
 
Za zapisovateľku poveril: Danielu Mikulovú. 
 
Starosta zároveň informoval o plnení uznesenia z posledného obecného zastupiteľstva. 
            

K bodu 3/  
 
Starosta oboznámil poslancov so „Správou nezávislého audítora o overení účtovnej 
závierky obce Pruţina k 31.12.2014“, ktorá bola poslancom doručená a bola zverejnená aj 
na internetovej stránke obce. Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu. 
 
Poslanci k tejto správe nemali ţiadne pripomienky, starosta doporučil vziať správu na 
vedomie a preto dal o nej hlasovať: 
 
Za prijatie správy hlasovalo: 8 poslancov                proti: 0               zdrţal sa: 0 
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Záverečný účet obce Pruţina za rok 2014 a stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu obce - dokumenty boli zverejnené na úradnej tabuli aj na internetovej 
stránke obce a boli prerokované na OR s doporučením prijať záverečný účet bez výhrad. 
Stanovisko prijať záverečný účet obce bez výhrad dal aj hlavný kontrolór obce. Jeho 
stanovisko vzali poslanci na vedomie. 
 
Ing. Belavá vysvetlila niektoré skutočnosti zo záverečného účtu, výpočet prebytku 
hospodárenia. Obecná rada odporučila zatiaľ celý prebytok v sume 47.673,19 € previesť 
do rezervného fondu. 
 
K záverečnému účtu nemali poslanci ţiadne pripomienky. 
 
Starosta dal o záverečnom účte obce za rok 2014 bez výhrad hlasovať.  
 
Za prijatie hlasovalo: 8 poslancov                               proti: 0                 zdrţal sa: 0 
 
 
K bodu 4/ 
 
 
Starosta predloţil poslancom na schválenie VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnych 
sluţieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne sluţby poskytované obcou Pruţina.  
 
Starosta poslancov informoval, ţe sa jedná o úprava sadzieb o 0,20€/hod. 
 
Poslanci v diskusii doporučili  navýšenie platieb z dôvodu zníţenia nákladov obce. 
 
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 6 poslancov                               proti: 1                         zdrţal sa: 1 
 
VZN nadobudne účinnosť dňom 01.07.2015. 
 
 
K bodu 5/ 

Starosta informoval poslancov s návrhom zmien rozpočtu obce k 31.05.2015, ktoré boli 
poslancom doručené a prerokované na obecnej rade. Zmeny tvoria prílohu zápisnice. 

 
Ing. Belavá zároveň oboznámila poslancov s 2 rozpočtovými opatreniami schválenými 
starostom obce a to k 30.04.2015 a 15.05.2015. 
 
Poslanci k navrhovaným zmenám nemali pripomienky a preto dal starosta o týchto 
opatreniach hlasovať: 

 

 

Za hlasovalo: 8 poslancov                     Proti: 0                             Zdrţal sa: 0 



3 

 

K bodu 6/ 

Informácia o majetkovom priznaní starostu obce za rok 2014 

Starosta predloţil majetkové priznanie komisii verejného záujmu zriadenej pri OÚ. Ing. 
Beňadik, predseda komisie verejného záujmu informoval poslancov, ţe starosta predloţil 
majetkové priznanie v stanovenom termíne a obsahovalo všetky potrebné náleţitosti. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o majetkovom priznaní starostu obce. 

Prehodnotenie platu starostu obce  

Starosta predloţil prehodnotenie platu starostu  na základe zákona č. 253/1994 Z. z.  
o právnom postavení a platových pomeroch  starostov a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov, na základe zmeny priemernej mzdy v národnom hospodárstve za 
rok 2014.  

Plat starostu rok 2015: 
Priemerná mzda v národnom hospodárstve v roku 2014:   858,- €. 
Koeficient  podľa počtu obyvateľov (do 3000)                         1,98 
                                                                                            1698,84 
Základný plat (zaokrúhlený na celé): 1699,- € 
Zvýšenie základného platu /33%/        561,- € 
Funkčný plat:                                     2 260,- € 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plate starostu. 

 
K bodu 7   
 
Starosta predloţil poslancom na schválenie Návrh stanov klubu dôchodcov v Pruţine. 
Stanovy vypracovala Bc.. Vilma Gazdíková, ktorá je predsedníčkou klubu dôchodcov. 
 
K stanovám nemali poslanci pripomienky.   
 
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 
 
Za  hlasovalo: 8 poslancov                               proti: 0                          zdrţal sa: 0 
 
 
K bodu 8 
 
 
Starosta predloţil poslancom na schválenie SMERNICU „Zásady udeľovania Čestného 
občianstva obce Pruţina, Ceny obce Pruţina a Ceny starostu obce Pruţina“. Ďalej 
uviedol, ţe spolu s listinou sa poctenému odovzdá aj  finančný dar. 
 
 Otvoril diskusiu k tomuto bodu: 
 
Ing. Janiga – uviedol, ţe je správne aby sme si ľudí, ktorí pre obec urobili niečo 
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výnimočne uctili. 
Ing. Beňadik – doporučil, aby bol stanovený maximálny počet ocenených, ktoré sa môţu 
v priebehu roka udeliť, nakoľko to bude mať vplyv na rozpočet obce. 
p. Apoleníková – navrhla, aby sa neposkytovala finančná odmena, ale aby sa darovalo 
niečo hodnotné, čo bude ľudom pripomínať ocenenie  aj po rokoch... 
 
Starosta navrhol dar v hodnote 100,- €. 
 
Poslanci v diskusii nemali ďalšie pripomienky. 
 
Starosta dal o smernici, v ktorej bude doplnená hodnota daru v hodnote 100,- €  hlasovať 
 
Za prijatie hlasovalo: 8 poslancov               proti: 0                       zdrţal sa:0 
  
 
 
K bodu 9  
 
Starosta informoval poslancov o :  
 
- ţiadosti obyvateľov časti obce Priedhorie ohľadom autobusových spojov – starosta  

uviedol, ţe napíše list na VÚC Trenčín s návrhom na úpravu spojov v nedeľu, kedy 
obyvatelia tejto časti nemajú moţnosť dostať sa autobusom na návštevu do 
nemocnice – o spoluprácu poţiadal poslancov  p. Dolinku a p. Vrábla 

- p. Dolinka v diskusii uviedol, ţe by bolo vhodné, aby sa starostovia obcí z pruţinskej 
doliny stretli a snaţili sa nájsť nejaké riešenie spojov, pretoţe kaţdý autobus, ktorý ide 
do Pruţiny, zachádza po dedinách – obyvatelia Pruţiny sú znevýhodnení – bolo by 
dobré, ab sa dohodli na riešení a toto by predloţili   VUC Trenčín 
 

-    ţiadosti fy STAVOKU, p. Jozef Šebák, Pruţina č. 2 o navýšenie rozpočtu pri prerábaní   
sociálnych zariadení na ihrisku TJ Stráţov Pruţina – firma bola vybraná z ponúk, 
ktoré sa prihlásili do súťaţe, vybraná bola na základe najniţšej ponuky, preto nie je 
moţné v súčasnosti, keď je budova skolaudovaná a odovzdaná rozpočet navyšovať. 
Starosta uviedol, ţe túto poţiadavku prerokovali aj na zasadnutí OR, ktorá 
nedoporučila rozpočet navýšiť. 

 
 
Starosta dal o navýšení rozpočtu na rekonštrukciu soc. zariadení TJ Stráţov hlasovať: 
 
Za navýšenie rozpočtu: 0 poslancov                    proti: 8                         zdrţal sa : 0 
 
- ţiadosti Ing. Jozefa Kozáka, Pruţina č. 407 (parcela KN C 677/1 o výmere 728 m2) 

a sl. Martiny Kozákovej, Pruţina č. 407 (parcela KN C 677/2 o výmere 728 m2)  – na 
uvedených parcelách  chcú začať s výstavbou dvoch rodinných  domov, ktoré 
pozemky sa v súčasnosti nenachádzajú v zastavovacej štúdii územného plánu obce, 
preto ţiadajú o jeho rozšírenie. 

 
- Starosta uviedol, ţe v súčasnosti je spracovávaný  nový územný plán obce, v ktorom 

budú rozšírené aj moţnosti stavebných pozemkov, ale táto štúdia bude vypracovaná 
aţ začiatkom budúceho roka a ţiadatelia chcú začať s výstavbou rodinných domov uţ 
v tomto roku, preto ţiadajú o rozšírenie ÚPO. 
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Starosta dal o návrhu hladovať: 
 
Za prijatie hlasovalo: 8 poslancov                      proti: 0                            zdrţal sa: 0 
 
- Starosta informoval o investičných akciách v obci:  

     v máji prebehla rekonštrukcia strechy OÚ 

     rekonštrukcia v MŠ (výmena sklobetónu  za okná) 

     vybudovanie chodníkov na cintoríne  

     rekonštrukcia a údrţba vybraných miestnych komunikácii  
 
- starosta informoval poslancov o uvedení novej knihy do ţivota „Kvietky spod 

Stráţova“, krst ktorej sa uskutoční dňa 24.06.2015 o 10,00 hod. v KD v Pruţine. Krst 
knihy organizuje Obec Pruţina, ZŠ Štefana Závodníka a Rodičovské zdruţenie pri ZŠ 
v Pruţine a na ktorý pozval všetkých  poslancov OZ. 

 
- Starosta informoval poslancov o ţiadosti, ktorú podal na Environmentálny fond 

Bratislava na likvidáciu nelegálnych skládok v obci.  
 
- starosta predloţil poslancom „Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie od 

01.01.2015 do 30.06.2015 a do konca roka 2015“, hlavného kontrolóra obce Pruţina 
Ing. Rudolfa Zaťka. 

 
 Starosta dal o návrhu hlasovať: 
  
Za prijatie  hlasovalo: 8 poslancov                     proti: 0                             zdrţal sa: 0 
    
-  Starosta informoval poslancov o „ Dohode a prevode práv a povinností vyplývajúcich  
z Nájomnej zmluvy“ podpísanej dňa 08.11.2011, nájomca: Ing. Alica Mičeková, Pruţina č. 
398 na firmu a SOLEMI, s.r.o., so sídlom Stred 60/55, Povaţská Bystrica – jedná sa 
o zmluvu o umiestnení solárnych  panelov na streche Základnej školy Štefana Závodníka 
v Pruţine. 
 
V diskusii poslanci nemali ţiadne pripomienky k prevodu práv. 
 
Hlasovanie: Za: 8 poslancov                                    proti: 0                    zdrţal sa: 0    
  
- starosta ďalej informoval poslancov o protokole SPF č. 00551/2014-UVOP-
U00007/14.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí 
podľa ustanovení § 2 ods. 1,2 a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. Uvedené zobrali poslanci na vedomie.  
 

- starosta informoval poslancov,  o zmene výšky poplatkov v CDCP za vedenie účtu 
s cennými papiermi. Je moţnosť, aby cenné papiere obce prešli do RM –S marketu, kde 
ponúkajú vedenie účtu za polovičnú sumu.  Poslanci v diskusii odporučili presun cenných 
papierov z majetkového účtu, ktoré ma obec zriadení v evidencii CDCP na účet, ktorý si 
obec zriadi v evidencii RM – S market. Ide o akcie Povaţskej vodárenskej spoločnosti a.s. 
Povaţská Bystrica. 

 
Starosta dal o hlasovať o presune cenných papierov z CDCP do RM-S marketu: 
 
 Za: 8 poslancov                                                      proti: 0                    zdrţal sa: 0    
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Starosta informoval poslancov o žiadostiach občanov o odkúpenie pozemkov: 
 

- p. Peter Papuča a manželka Alena, Pružina č. 280 o odkúpenie parcely KN E 2857 
o výmere 338 m2 – starosta  informoval poslancov, ţe p. Papuča s manţelkou  ţiada 
o odkúpenie parcely, kde je spoluvlastníkom, ale  sú tam ešte viacerí menší 
spoluvlastníci a tieţ obec.   

 
Poslanci v diskusii zaujali stanovisko: doporučujú p. Papučovi doriešiť predkupné právo 
spoluvlastníkov a po predloţení sa bude OZ opätovne touto ţiadosťou zaoberať. 
 
 
- p. Ján Kozák, Pružina č. 607 o odkúpenie parcely KN E 6382/1 o výmere 431 m 2    -   
 Poslanci doporučujú p. Kozákovi, predloţiť geometrický plán, kde bude riešené 
rozdelenie uţívanej nehnuteľnosti a prístupu k nej. Po  predloţení geometrického plánu sa 
OZ bude ţiadosťou opätovne zaoberať. 
 
- p. Peter Gazdík, Pružina č. 1012 o odkúpenie parcely číslo KNC 1503/11.  
Ţiadosť o odkúpenie pozemku podáva p. Gazdík opätovne. Uţ v minulosti OZ viackrát 
neschválilo odpredaj parcely, nakoľko ţiadateľ sám vybudoval cestu na vlastné náklady, 
ale zabránil vstup na ďalšie stavebné pozemky.  
Poslanci  sa  dohodli, ţe sa stretnú  na pozemku p. Gazdíka  dňa 19.06.2015 o 19,00 hod.   
so ţiadateľom a  majiteľmi susedných pozemkov. Obec na rokovanie  pripraví ţiadateľove   
stavebné povolenie na oplotenie, Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Pruţine, ktoré 
riešilo prístup na uvedené pozemky.  Pozvánky budú poslancom a majiteľom pozemkov 
doručené. 
 
Pani Apoleníková poţiadala starostu, aby boli poslanci vopred informovaní o ţiadostiach 
od občanov, ktoré budú prejednávané na rokovaní zastupiteľstva spolu so snímkami 
z mapy, aby si mohli tieto  pozrieť a oboznámiť sa s nimi.   
 
 
K bodu 10/ 
 
Diskusia 

 
- p. Vrábel – informoval, ţe od 01.07.2015 končí TESCO bus, ktorý z našej obce do Tesca  

v Pov. Bystrici chodil kaţdý štvrtok o 16,30 hod.. 
- p. Dolinka – opätovne poţiadal o riešenie  autobusovej  zástavky v časti  Priedhorie,– 

starosta sa vybudovaniu zastávky v tejto časti nebráni, ale stále je problém s pozemkom 
- p. Dolinka –  mal dotaz, či sa plánuje rekonštrukcia komunikácie v časti „Veličovce“, 

nakoľko táto je v kritickom stave. Starosta predloţil poslancom rozpočet na vybudovanie 
kanalizácie do vybraných uličiek. Rozpočet vypracovala firma VK SOK Pov. Bystrica,  
s ktorou má obec na budovanie kanalizácie podpísanú zmluvu. Vzhľadom na náklady, 
obec v súčasnosti nemá vlastné finančné prostriedky na budovanie kanalizácie a dotácia 
z Environmentálneho fondu obci zatiaľ nebola v tomto roku schválená.    

- Ing. Janiga – informoval, ţe v nedeľu 28.06.2015 sa uskutoční svätá omša pri soche 
sv. Jána Nepomuckého v časti obce Priedhorie – Dolné Močiare, na ktorú všetkých 
pozýva a poţiadal starostu o pomoc pri úprave okolia . 

- p. Vrábel - upozornil na problém s podnapitým občanmi, ktorí sa zdrţujú  na lavičke pri 
obecnej trţnici v centre obce. Starosta oznámil, ţe obec vypracuje VZN o správaní sa na 
verejných priestranstvách. 

-  p. Dolinka – upozornil na zanesené vodné toky v potoku v celej obci a riziko povodní  
   ďalej upozornil na motorkárov, a či sa neuvaţuje o motorkárkej dráhe pre nich.  
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- Ing. Beňadik – poţiadal starostu, aby sa informoval o moţnosti umiestnenia bankomatu, 
ďalej sa spýtal starostu, či neuvaţuje nad moţnosťou, ponúknuť priestor v KD pre 
folklórny súbor pre deti, ktoré by mohol trénovať p. Andrej Haviar, ktorý trénuje deti  
v súbore v Pov. Bystrici    Ďalej sa spýtal starostu ako pokračuje zaloţenie neziskovej 
organizácie z podnetu p. Viktora Kvaššaya a p. Antona Haviara. Starosta  oznámil, ţe 
registrácia prebieha - vybavuje to p. Ľubica Haviarová 

- p. Jance poďakoval starostovi za práce, ktoré v súčasnosti prebiehajú na cintoríne, 
starosta  poslancov oboznámil so zámerom vybudovať na cintoríne  v budúcnosti urnový 
háj a zároveň by chcel, aby sa  dorobili lavičky pri dome smútku, aby si starší ľudia mohli 
sadnúť počas obradu, nakoľko tie ktoré sú tam nepostačujú. 

- p. Jance – upozornil na poškodený zberný kanál pri Ravite   
- p. Apoleníková – poţiadala starostu o pomoc pri kosení trávy a úpravu ţidovského 

cintorína  
- p. Jance – upozornil na vysokú trávu, ktorá je na pozemkoch nad jeho rodinným domom 

v časti „nad Valkovými“, pozemky má v prenájme p. Ján Belavý, Pruţina č. 714, obec ho 
listom vyzve, aby uvedené pozemky pokosil. 

  
            

 
  Predseda  návrhovej komisie Ing. Beňadik  predloţil návrh na uznesenie  

a starosta dal tomto návrhu hlasovať: 
 

za: 8 poslancov    proti:0   zdrţal sa:0  
 
 
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil  zasadnutie 
obecného zastupiteľstva.  

 
zapísala: Mikulová 

 
Overovatelia zápisnice:  p. Dušan Jance        ..................................... 

                                  
                                  p. Oľga Apoleníková  ....................................           
    

 
 
 
 
 
  
                                                                                    Michal Ušiak  
                                                                                    starosta obce  
  

  
  

 


