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

konaného dňa 09.októbra 2020 
 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: tvorí prílohu zápisnice 

  

 
K bodu 1/  
 
      Zasadnutie   obecného   zastupiteľstva   otvoril a viedol starosta obce p. Michal Ušiak. 
Vzhľadom k vyhlásenej mimoriadnej situácii na území Slovenskej republiky a pandémie 
ochorenia COVID-19 sa rokovanie uskutočnilo za prísnych hygienických opatrení, ktoré 
vyplývajú z nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR.  

 
Starosta ospravedlnil neprítomnoť poslanca p. Vladimíra Hogaja a hlavnej kontrolórky 
obce Ing. Jarmily Kušnierovej, ktorí sa nemohli zasadnutia zúčastniť.  
 
Zároveň privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 
O programe dal hlasovať:       
 
Za hlasovalo: 8 poslancov                                      proti: 0                 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2/   
  
        Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
  
Do  návrhovej  komisie odporučil: Ing. Jaroslava Beňadika  – predseda,  
členovia: Ing. Katarína Gabrišová a Ing. Igor Krištofík.   
    
 O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
   
 Hlasovanie: za: 8 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: 8 poslancov          proti: 0             zdržal sa: 0. 
 
 
K bodu 3/ 
 
Kontrolu plnenia uznesení predniesol starosta obce, ktorý skonštatoval, že prijaté 
uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.     
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K bodu 4/ 
 
Starosta predložil poslancom Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce 
Pružina k 30.6.2020. Materiál bol všetkým poslancom zaslaný v predstihu.  
 
K správe nemali poslanci žiadne pripomienky. 
 
Poslanci Monitorovaciu správu zobrali na vedomie. 
 
Hlasovanie: Za: 8 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 5/ 
 
 
Starosta informoval poslancov o  Príkaze starostu obce Pružina na vykonanie 
inventarizácie majetku a záväzkov obce v roku 2020 a návrh na zloženie inventarizačných 
komisií.  
Poslanci si prevzali menovacie dekréty, podklady im budú doručené v stanovenom 
termíne.  

Poslanci nemali v diskusii žiadne pripomienky, príkaz zobrali na vedomie. 
 
Hlasovanie: Za: 8 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 6/ 

 

 

• Starosta informoval poslancov o zmenách rozpočtu ku dňu 9.10.2020, tieto zmeny 
boli poslancom doručené vopred a boli zverejnené aj na stránke obce. 

 
Hlasovanie: Za: 8 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 

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

   
Starosta dal o zmenách  rozpočte obce od posledného OZ hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 8 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
 

• Starosta informoval poslancov o žiadosti Základnej školy Štefana Závodníka na 
schválenie úpravy rozpočtu a to: 

 
➢ v príjmovej časti na rok 2020 nasledovne: 

 
                   - poplatky a platby za ŠKD od rodičov (zníženie o 480,00 €) 
 

➢ vo výdavkovej časti rozpočtu: 
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             - na účebné pomôcky  
             - na prevádzkové náklady ŠKD 

                    spolu zníženie o 480,00 € 

 
 
Hlasovanie: Za: 8 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 

 
K bodu 7/ 

 

 
Starosta predložil poslancom  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2019/2020, ktorú predložila riaditeľka Materskej školy v 
Pružine p. Mária Jakubechová. Správa bola poslancom zaslaná vopred elektronicky.  
V diskusii nemal nikto z poslancov žiadne pripomienky. 
 
 
Hlasovanie: 
 
Za: 8 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
 
 
a Správu o výchovno vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2019/2020, 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: 8 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8/ 

Starosta  informoval poslancov o  

 

•  žiadosti p. Vladimíra Kadáka, Pružina č. 15, jeho susedov a  obyvateľov časti 
Klokočová o osadenie spomalovača cestnej premávky pri jeho rodinnom dome.  
Poslanci v diskusii uviedli rôzne názory, táto lokalita je obytnou zónou, preto by tam mali 
vodiči dodržiavať rýchlosť 30 km/hodinu. Umiestnenie spomalovača, po ktorom 
prechádzajú autá spôsobuje hluk, autá sa viac opotrebovávajú, spomalovač nemôže byť 
umiestnený na komunikácii v zimnom období (zimná údržba). Doporučili starostovi v 
zimnom období osloviť všetkých obyvateľov lokality 100 domov, aby vyjadrili svoj názor. 
  
- p. Jance upozornil, že v prípade umiestnenia spomaľovača pri rodinnom dome p. 
Kadáka môžu vodiči prechádzať po susednej miestnej komunikácii (vedľa rodinného 
domu p. Ivana Berhana). Navrhol, či by nebolo lepšie umiestniť na miestnu komunikáciu 
svetelný radar, ktorý by upozorňoval vodičov, že majú spomaliť. Starosta prisľúbil, že zistí 
cenu takého zariadenia.  
 
Poslanci doporučili starostovi odpovedať p. Kadákovi, s tým, že s uvedenou žiadosťou sa 
OZ bude zaoberať v budúcom roku a zároveň doporučili do rozpočtu obce zaradiť položku 
na zakúpenie tohto zariadenia (približne 600,- €).  
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• Žiadosť  o odpustenie nájmu za prenajaté priestory počas koronakrízy -  p. Daniel    

Belavý, Pružina 78,  vo fitnes centre v KD v Pružine.  
 
 
Starosta navrhol odpustenie za mesiac apríl vo výške 60,- € a za mesiac máj vo výške 
60,- €. O tomto návrhu dal hlasovať: 
             

 
 

Hlasovanie: Za: 8 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 

 
K bodu 8/ 
 
Starosta otvoril diskusiu: 
 
 
Ing. Gabrišová - uviedla, že ju navštívili zástupcovia rodičov detí, ktoré navštevujú 
základnu školu a informovali sa, ako sa pokračuje v zriadení výdajne jedál v základnej 
škole.  O výdajní jedál v priestoroch základnej školy sa rokovalo na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva minulý rok v júni a bolo prisľúbené, že bude vybudovaná. Tlmočila názor, 
že hlavne pre menšie deti a pedagógov je presun zo ZŠ do školskej jedálne náročný, 
hlavne pri nepriaznivom počasí. Rodičia trvajú na tom,  aby bola jedáleň presťahovaná do 
priestorov ZŠ a v priestoroch súčasnej jedálne navrhujú vybudovať novú triedu, nakoľko v 
tomto roku nebolo prijatých veľa detí (hlavne najmenších) do materskej školy. 
 
Starosta uviedol, že jedáleň v materskej škole bola vybudovaná v minulom roku, má 
kapacitu 80 miest, do kuchyne bolo dokúpené ďalšie vybavenie, boli prijaté nové 
pracovné sily, z dôvodu navýšenia obedov -  "obedov zadarmo". Na základe rozhodnutia 
vlády budú obedy zadarmo od 01.01.2021 zrušené.  
 
Starosta ďalej uviedol, že vybudovanie novej triedy by bolo finančne náročné,  museli by 
sa vybudovať nové sociálne zariadenia aj  upraviť priestory a  aj presun stravy do ZŠ by 
bol finančne náročný. 
  
V diskusii poslanci doporučili starostovi   zvolať v prvom štvrťroku r. 2021 zástupcov 
materskej školy, základnej školy, vedúcu školskej jedálne, obecného úradu, starostu obce 
a zástupcov rodičov k vyhodnoteniu zriadenia  výdajne jedál v priestoroch základnej školy 
po zrušení  "obedov zadarmo". 

      

 
Ing. Gabrišová upozornila že areál MŠ v Pružine navštevujú deti, ktoré nenavštevujú MŠ, 
hrajú sa na preliezkach... Upozornila, že tieto preliezky poškodzujú, bolo by vhodné, keby 
bol tento areál monitorovaný kamerovým systémom. Starosta uviedol, že kamerový 
systerm v tomto areáli bol plánovaný v rámci projektu "Wifi pre Teba". V tomto projekte 
bola naša obec  úspešná, avšak v súčasnoti sú tieto projekty pozastavené. 
 
Ing. Belavá uviedla, že v obci je veľa malých detí, ktoré nemajú možnosť sa hrať na 
detských ihriskách (okrem ihriska na dolnom konci a pri Paulecových.) Na multifunkčnom 
ihrisku sa nenachádzajú žiadne detské preliezky... Doporučila do rozpočtu obce na budúci 
rok  doplniť nákup hracích prvkov, ktoré by sa umiestnili na ihriskách v obci mimo areálu 
MŠ. 
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p. Hija - tlmočil požiadavku p. Kataríny Špánikovej na  zriadenie jednosmerky  na 
miestnej komunikácii Písková  a upozornil na parkovanie aút v obci. Starosta uviedol, že 
dopravnú situáciu na Pískovej konzultoval s dopravným inžinierom ODI Považská Bystrica 
kpt. Mgr. Rastislavom  Brezinom, ktorý uviedol, že jednosmerka v tejto časti  nie je 
akútna. 
 
 
p. Hija - požiadal o natretie "spomalovača - vypukliny" na ceste smerom na ihrisko TJ 
Strážov Pružina, pri rodinnom dome  p. Moravčíka (aby bola viditelná...). 
            - poprosil starostu,  aby upozornil p. Apoleníkovú - SHR, aby čistila  komunikáciu, 
keď po nej prechádzajú mechanizmy a zanechávajú za sebou blato z poľa.  Viackrát sa 
stalo, že cesta pri  ihrisku bola od blata, keď sa hral zápas. Starosta prisĺúbil, že p. 
Apoleníkovú upozorní listom. 
 
 
p. Dolinka  upozornil, že v časti obce Briestenné je potrebné naplniť rezervár vodou, 
                  - v tejto časti obce nesvietia neonky - starosta uviedol, že verejné osvetlenie,    
ktoré nesvieti je potrebné zapísať do písanky na OÚ, ktorá sa nachádza na nástenke. Keď 
prídu opravovať osvetlenie opravujú podľa zapísaných požiadaviek. 
                  - požiadal, aby sa 1x ročne v tejto časti pristavil veľkorozmerový kontajner, aby 
si mohli obyvatelia urobiť väčšie upratovanie. Starosta prisľubil, že kontajner bude 
pristavený v budúcom týždni.  
                  - ďalej poprosil o vykosenie trávy v okolí zastávky v tejto časti. 
                  - upozornil na znečistenú a zanesenú rúru v potoku pri bývalom bufete na 
hornom konci, v prípade väčších dažďov by mohlo vytopiť rodinné domy v okolí. 
 
Starosta uviedol, že má informácie od obyvateľov, že potoky sú znečistené na viacerých 
miestach v obci. Každý rok listom žiada Slovenský vodohospodársky podnik, povodie 
stredného Váhu so sídlom v Nimnici  o  údržbu tokov v obci, ale vždy dostane odpoveď, 
že to nie je možne realizovať pre nedostatok finančných prostriedkov.                   
 
Ing. Belavá požiadala poslancov, aby zasielali návrhy do rozpočtu obce pre budúci rok. 
 
 
p. Jance - upozornil na nebezpečie na ceste z Tŕstia po zákluky, kde konáre a stromy sú 
naklonené nad cestou. Upozornil, že keď napadne sneh, polámané konáre môžu ohroziť  
bezpečnosť aj premávku. Poprosil starostu o pomoc, aj keď tento úsek nepatrí do nášho 
katastrálneho územia. Starosta uviedol, že osloví Správu ciest TSK a požiada ich o 
spoluprácu.  
 
 
p. Zigo sa spýtal starostu, či budú kalendáre  na rok 2021 - starosta uviedol, že na rok  
2021 pripravuje  nástenný kalendár. 
 
 
Ing. Petrovič uviedol, že stolný tenisti nemajú kde trénovať - z dôvodu pandémie COVID 
19 nemôžu chodiť trénovať do telocvične v ZŠ v Pružine.     
 
 
Starosta   informoval   poslancov, že pri príležitosti  750. výročia prvej písomnej zmienky  
o obci (v roku 2022) plánuje  vydanie  knihy. 
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Predseda návrhovej komisie Ing. Beňadik predložil návrh na uznesenie a starosta dal 
o tomto návrhu hlasovať. 
 
 
Hlasovanie: Za: 8 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        ..................................... 
                                  

 


