
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa             

15. júla 2020 v sobášnej miestnosti obecného úradu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

P r o g r a m :   tvorí prílohu zápisnice 

K bodu 1: 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva za sprísnených hygienických podmienok otvoril a 

viedol starosta obce p. Michal Ušiak. Privítal prítomných poslancov, zároveň 

ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí hlavnú kontrolórku obce p. Ing. Kušnierovú a z 

neskoršieho príchodu z pracovných dôvodov poslanca p. Ing. Krištofíka.  

K bodu 2: 

Starosta dal hlasovať o programe zasadnutia, ktorý bol poslancom vopred doručený 

a bol zverejnený.  

Hlasovanie: z prítomných 8 poslancov 

Za predložený program:   8 poslancov  Proti:     0     Zdržali sa:     0                  

K bodu 3: 

Starosta zhodnotil plnenie uznesenia z minulého zasadnutia OZ a konštatoval, že všetky 

body boli splnené, až na manuál k drobným stavbám. K tomuto informoval, že rokoval 

s Ing. Paščenkovou, ktorá zabezpečuje pre našu obec stavebné veci a prisľúbila manuál 

pripraviť. Pre zaneprázdnenosť však do dnešného zasadnutia toto nestihla. Úloha preto 

trvá do nasledujúceho OZ. 

Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie. 

K bodu 4: 

Poslancom boli vopred doručené nasledovné materiály: 

- Konsolidovaná účtovná závierka obce za rok 2019 

- Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 

- Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súlad 

s konsolidovanou výročnou  správou obce za rok 2019. 

         Starosta preto otvoril k týmto bodom diskusiu: 

P. Belavá stručne ozrejmila povinnosť zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky 

a konsolidovanej výročnej správy. Pri ich zostavení sa vychádzalo z individuálnych úč- 



tovných závierok obce a základnej školy. 

Nakoľko neboli k týmto bodom žiadne pripomienky, starosta odporučil tento bod vziať 

na vedomie, o čom dal  hlasovať: 

Za:   8 poslancov                 Proti:     0                                   Zdržali sa:     0   

      

K bodu 5: 

Hlavná kontrolórka obce zaslala „Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020“, ktorý bol 

poslancom vopred doručený.  

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu, či poslanci s týmto návrhom súhlasia, prípadne 

ho chcú doplniť. 

Nikto z prítomných poslancov nemal k tomuto bodu pripomienky ani pozmeňujúce 

návrhy. Starosta dal preto o tomto bode hlasovať: 

Za:   8 poslancov                 Proti:     0                                   Zdržali sa:     0           

 

K bodu 6: 

Z dôvodu COVID-19 boli v mesiaci apríl a máj 2020 prevádzky prenajaté  obcou  

zatvorené. Ide o Kaderníctvo Lenka, Masážny salón POHODA a fitnes. O zníženie, 

resp. odpustenie nájmu za tieto mesiace písomne požiadali: Alena Belavá za masážny 

salón a Lenka Turzová za kaderníctvo Lenka.  

S ich požiadavkami sa zaoberala aj obecná rada na svojom zasadnutí 7. 7. 2020 a 

odporučila odpustiť nájom za tieto mesiace nasledovne: 

- Kaderníctvo Lenka -         2 x 30 € = 60 € 

- Masážny salón Pohoda -     2 x 20 €  = 40 €  (energie sa platia podľa skutočnej spotreby). 

P. Daniel Belavý si zatiaľ  o zníženie nájmu nepožiadal. 

K tomuto bodu starosta otvoril diskusiu. 

Poslanci sa priklonili k návrhu obecnej rady a súhlasili s odpustením nájmu za 2 

mesiace. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 

Za:   8 poslancov                 Proti:     0                                   Zdržali sa:     0           

K bodu 7: 

A/: 

-  Starosta obce informoval o kúpe pozemku obcou na miestnu komunikáciu v 

časti Mlynište a to parc. č. KNE 10491 v katastri Obce Pružina. Návrh na 

odkúpenie podporila aj obecná rada a uvítala výhodnú kúpu 0,50 €/m2. 



           Doterajší majitelia majú nasledovné podiely: 

p. Alžbeta Kšinská, bytom Beluša, A. Sládkovičea 651/135- výmeru 60 m2 

p. Anna Jurkechová, bytom Beluša, M. Kukučína 1664/95    - výmeru 90 m2 

p. Miroslav Podstrásky, bytom Pružina č.  308                       - výmeru 90 m2 

p. Ing. Marián Vlnieška, bytom Pov. Bystrica, Rozkvet 2000/1 - výmeru 90 m2, 

spolu 330 m2 á 0,50 €/m2, s čím majitelia súhlasili. 

O kúpe týchto podielov pre obec starosta otvoril diskusiu. 

Zároveň informoval, že má záujem na vysporiadaní všetkých prístupových ciest pre 

obec aj v dôsledku podpory rozvoja cestovného ruchu, aj k rozširovaniu IBV v obci. 

S týmto návrhom sa zoberala aj obecná rada na poslednom zasadnutí OZ. Odporučila 

túto kúpu podľa návrhu starostu. 

Z prítomných poslancov nemal nikto výhrady ani iné návrhy. 

Starosta dal preto o kúpe pozemku KNE 10491 v katastri obce Pružina o výmere            

330 m2 á 0,50 €/m2 od uvedených vlastníkov hlasovať: 

Za:   8 poslancov                 Proti:     0                                   Zdržali sa:     0           

B/: 

P. Vojtech Kvaššay, ml., bytom Pružina č. 319 požiadal obec o odkúpenie časti 

obecného pozemku a to parcely č. KN C 354/2- vedený ako zastavaná plocha o výmere 

42 m2 pri jeho novopostavenom rodinnom dome v dolnej časti obce. 

S touto žiadosťou sa zaoberala aj obecná rada a táto požiadavka bola zverejnená aj na 

úradnej tabuli a internetovej stránke obce v rámci osobitného zreteľa.  

Obecná rada odporučila odpredať časť tejto parcely pre žiadateľa v zmysle 

geometrického plánu za cenu obvyklú a to po 16 €/m2 v zmysle geometrického plánu. 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu: 

p. D. Jance sa informoval, či po odpredaji zostane ešte pozemok aj na prípadný chodník.  

Starosta odpovedal, že zostáva tam priestor aj pre chodník, ktorý sa tam v budúcnosti 

môže vybudovať.  

Ing. Beňadik doplnil, že cena 16 €/m2 je cenová línia, za ktorú sa pozemky v obci 

predávajú, preto sa aj OR priklonila k tejto cene.  

Starosta dal o predaji pozemku - parc. č. 354/2 - zastavaná plocha o výmere 42 m2 pre 

p. Vojtecha Kvaššay ml., bytom Pružina č. 319  za cenu 16 €/m2 hlasovať: 

Za:   8 poslancov                 Proti:     0                                   Zdržali sa:     0           

 



C/: 

Starosta informoval aj o žiadosti p. Evy Ondrúškovej, bytom Pružina 137, ktorá 

požaduje odkúpenie obecného pozemku parc. č. KNC 978  o výmere 400 m2, za čo 

ponúka 2 €/m2.  

Obecná rada  neodporúča tento predaj, hlavne z dôvodu navrhovanej kúpnej ceny.  

Odporučila starostovi odpovedať listom p. Ondrúškovej, že takýto návrh neprijíma, aj 

vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti o stanovení ceny za pozemky v obci. 

Starosta informoval aj o záujme niektorých žiadateľov o odkúpenie obecných pozemkov 

v časti Chmelisko. Avšak do konania OZ mu neboli doručené geometrické plány, bez 

ktorých sa nedá o odpredaji rokovať.  

p. Dušan Jance podotkol, aby sa pri odpredaji pozemkov nezúžila miestna 

komunikácia.  

Starosta informoval, že žiadosti predloží na  zastupiteľstvo až po doručení 

geometrických plánov a zverejnení zámeru k odpredaju pozemkov. 

 

K bodu 8/: 

Starosta predložil poslancom návrh na zmeny rozpočtu obce k 15. 7. 2020, ako aj 

zmeny rozpočtu od posledného zasadnutia OZ.  

Návrh na zmeny bol poslancom vopred doručený. Starosta informoval o zmenách 

súvisiacich s dotáciami.  

P. Belavá bližšie oboznámila s navrhovanými zmenami, ako aj s navýšením podielových 

daní oproti aprílovej prognóze. Taktiež požiadala o schválenie úpravy na ŠKD po 

zmenách v súvislosti s COVID 19, na základe čoho by sa mal rozpočet na ŠKD znížiť 

o 1 098 €, z toho na mzdy  o 814 € a na odvody o 284 €. Tieto prostriedky sa využijú na 

zvýšené výdavky v obci. 

Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu. 

Nakoľko ku zmenám neboli žiadne pripomienky, dal o tomto bode hlasovať: 

Za:   8 poslancov                 Proti:     0                                   Zdržali sa:     0 

Zmeny od posledného zasadnutia OZ poslanci vzali na vedomie.  

 

K bodu 9: 

Starosta  oboznámil poslancov o záujme viacerých občanov o IBV na hornom konci. 

Dal preto spracovať geometrický plán na miestnu komunikáciu k IBV v tejto časti obce. 

Z dôvodu záujmu občanov bude potrebné rozšíriť aj územný plán obce doplnkom. 



Záujem o výstavbu v tejto časti prejavili p. Miroslav Podstrásky, Matej Jurkech, Pavol 

Matušov, Ľudovít Kvaššay.  

Starosta informoval, že v prípade vážneho záujmu občanov aj v iných častiach obce, by 

sa územný plán rozšíril aj o tieto časti. O možnosti doplnku k územnému plánu sa už  

informoval u p. Ing. Kručaya, spracovateľa schváleného územného plánu obce. Bol by 

to dlhší proces, ale obec má záujem vychádzať občanom v ústrety. Starosta k tomuto 

bodu otvoril diskusiu: 

Ing. Beňadik - informoval sa na investičný náklad na doplnok k ÚP - krycí list. 

Poslanci poverili starostu, aby dal spracovať aj cenovú ponuku na tento doplnok.      

Nakoľko k tomuto bodu neboli iné pripomienky ani návrhy, dal hlasovať za spracovanie 

doplnku ÚP s tým, že bude predložená cenová ponuka a potom sa poslanci rozhodnú. 

Prítomní: 9 poslancov 

Za:   9 poslancov                 Proti:     0                                   Zdržali sa:     0  

   

K bodu 10: 

Návrh na udelenie Ceny starostu Obce Pružina: 

Návrh na ocenenie z obecnej rady - p. Jarolím Podstrásky, Pružina č. 50 za zásluhy 

pri budovaní obce a to predovšetkým v akciách "Z", v oblasti športu, ale aj v stavebnej 

komisii. 

Tento návrh bol doplnený ešte aj o p. Mgr. Bohuslava Kortmana, predsedu 

Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy  a to za šírenie dobrého mena našej obce už po 

dlhé roky, za osvetu a propagáciu pri akciách v obci pre širokú verejnosť. 

K týmto návrhom starosta otvoril diskusiu: 

Ing. Beňadik - navrhol oceniť aj ďalších občanov, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o 

rozvoj a prospech obce.  

p. D. Jance - odporučil počkať na ocenenie z príležitosti jubileí, navrhol navštíviť týchto 

občanov v ich domácnostiach, aby sa vyhli prípadným nedorozumeniam a predišlo sa 

tomu, aby sa na niekoho nezabudlo. 

Starosta informoval, že pri jubileách nad 80 r. chodia s p. matrikárkou na návštevy. 

Ing. Krištofík - navrhol, aby sa nespájali jubileá a ocenenia za zásluhy, aby sa niekomu 

neuškodilo. Malo by sa postupovať podľa schváleného štatútu na oceňovanie. 

Starosta zároveň vyzval poslancov, aby popremýšľali a aj v budúcnosti a  vytypovali sa 

ľudia na takéto ocenenia. Poznamenal, že v zmysle schválených kritérií za ocenenie 

Cenou starostu obce prináleží odmena 100 €. Po schválení by prizval k slávnostnému 

oceneniu všetkých poslancov v niektorý piatok do sobášnej miestnosti. 



O návrhu na ocenenie Cenou starostu obce pre p. Jarolíma Podstráskeho, st.                      

a Mgr. Bohuslava Kortmana, dal starosta hlasovať: 

Za:   9 poslancov                 Proti:     0                                   Zdržali sa:     0      

 

K bodu 11:  R ô z n e 

- Starosta informoval o príprave 140. výročia DHZ Pružina. K tomuto výročiu bude 

podujatie 8. 8. 2020 v KD Pružina, na ktoré Ing. Štefina pozýva viacerých hostí, vrátane 

župana, prednostu OÚ P. Bystrica. Na slávnosť starosta pozval aj poslancov OZ.  

- Starosta informoval o prebiehajúcej ankete o záujme k otvoreniu ambulancie pre 

dospelých v obci. Otvoriť ambulanciu  má záujem 54-ročná lekárka, ktorá by otvorila 

pri dostatočnom záujme pacientov  (cca 800). Anketa potrvá do 31.7. 2020. Potom sa 

vyhodnotí a starosta zvolá stretnutie s lekárkou a  o ďalšom postupe bude informovať. 

- Taktiež informoval poslancov o počte prijatých detí do MŠ pre nový školský rok. 

Zároveň zhodnotil, že kapacitne je MŠ opäť nepostačujúca, nakoľko 16 detí nebolo 

prijatých, z toho nad 3 roky - 3 deti. Ostatné deti mali menej rokov. 

 

K bodu 12:  D I S K U S I A  

Ing. Gabrišová - ľudia o lekára v obci by mali určite záujem, ale veľa z nich prešlo už 

k iným lekárom. 

- zároveň poďakovala vedeniu MŠ aj pani učiteľkám za pekný program predškolákov 

pri ukončení školského roka.  

- tiež hovorila o problémoch pri prijímaní detí do MŠ, sťažnosti rodičov na neprijatie 

ich detí. Táto skutočnosť je však v kompetencii riaditeľky MŠ.  

Starosta ocenil snahu učiteliek, vidno omladenie personálu, čo víta a je to hlavne                 

v prospech detí.  

p. Roman Hija - tlmočil sťažnosť nájomníkov z bytovky A na chov mačiek, čím sa 

porušuje domový poriadok a narúša sa aj spolunažívanie nájomníkov.  

Starosta informoval, že bol v byte p. Lukáča a riešil tento dlhodobý problém. Dohodli 

sa, že si ponechá v byte len 2  vykastrované mačky a ostatné do týždňa musia ísť preč.  

Starosta informoval, že riešil okrem tohto aj  pretekajúcu vodu z bytu  p. R. Mlyniského 

do bytu p. Lukáča. Viacerí občania porušujú domový poriadok, nakoľko mnohí majú v 

byte domových psíkov. Treba zvážiť ako správne postupovať a hľadať riešenie. 

Na petíciu starosta zašle odpoveď a bude sa snažiť vec riešiť. 



Ing. Beňadik - konštatoval, že nájomníci by mali dodržiavať domový poriadok a ak je 

tam zákaz chovu zvierat, toto by sa nemalo porušovať. Treba to riešiť možno aj 

s právnikom a správne to vyhodnotiť. Obec je vlastníkom bytov – dáva podmienky. 

V ďalšom príspevku navrhol pokosenie tráv povedľa  hlavnej cesty pri vstupe do obce.  

Starosta zabezpečí kosenie. Informoval, že sa zakúpila nová, väčšia kosačka.  

Informoval aj o cyklistických pretekoch okolo Slovenska, čo by malo viesť aj cez našu 

obec -  cez Chmelisko na Mojtín a to  17. 9. 2020.  

P. Belavá - poďakovala poslancom Romanovi  Hijovi a Jakubovi Petrovičovi za kosenie 

lúk za Priedhorím  pred konaním akcie "Zelená modrá" do jaskyne Dúpna.  

pán D. Jance - informoval zo stavebnej komisie - oplotenie, ktoré si realizoval p. 

Tamáši v časti Klokočová, mu bráni vo výhľade na vjazd na hlavnú cestu. Požaduje od 

obce umiestnenie zrkadla.  

 - informoval sa o prechode pre chodcov - spracovaný projekt 

  - informoval sa, či o ankete k lekárke vedia aj občania v susedných obciach. 

Ing. Krištofík - upozornil na „nešťastné“ parkovanie áut  pri ceste v IBV.  

K tomu sa pridali aj ďalšie podnety na parkovanie na ceste a chodníkoch v celej obci. 

Starosta informoval, že v minulosti bol spracovaný projekt dopravného značenia v IBV, 

každý vodič by mal dodržiavať rýchlosť a dbať na obytnú zónu. O umiestnení zrkadla 

sa rozhodne podľa finančných možností obce. 

Pán S. Dolinka - informoval sa ohľadom možnosti elektrickej nabíjacej stanice v obci. 

- tlmočil dotaz p. J. Veliča ohľadom chátrajúcej chalupy v ich ulici - ohrozuje a špatí. 

Starosta už v minulosti podnikol kroky k zbúraniu. Bude rokovať s p. Bôtošovou z 

Považskej Bystrice, jednej z 3 vlastníkov domu. Bez ich súhlasu sa búrať nedá.  

- ďalší problém je aj dom Belavých v strede obce, ako aj „stará pošta“, ktoré tiež 

ohrozujú hlavne bezpečnosť občanov, ale ani nepridávajú na vzhľade obce.  

K tomuto starosta informoval, že viackrát vyzýval aj p. Belavú M. z Banskej Bystrice, 

zatiaľ však neúspešne, kvôli vlastníckym vzťahom. Pokiaľ ide o „starú poštu“, má 

vedomosť, že táto nehnuteľnosť sa mala odpredať a zrekonštruovať.  

Tiež informoval o zbúraní „starej školy“ v časti Priedhorie, ktorá tiež ohrozovala...  

Starosta tiež  informoval o skutočnosti, že dom p. Vajdovej, susediaceho s Obecným 

úradom, ktorý sa ponúkal na odpredaj obci, už nie je aktuálna informácia.  

Pán R. Hija - informoval sa o lekárke, či by išla aj inde v prípade malého záujmu 

občanov. Taktiež tlmočil, že občania sú nespokojní s ordináciou detskej lekárky - 

nepostačujúce. 



Nakoľko už neboli iné návrhy a podnety do  diskusie, starosta túto ukončil. 

 

K bodu 14/: 

Starosta požiadal predsedu komisie - Ing. Beňadika o predloženie návrhu na uznesenie. 

a dal o ňom hlasovať: 

Za:   9 poslancov                 Proti:     0                                   Zdržali sa:     0. 

 

K bodu 15/: 

     Starosta poďakoval poslancom za účasť, podnetné návrhy, pružné riešenie a 

ústretovosť.  

Rokovanie zasadnutia OZ ukončil. 

  

Zapísala:  Marta Belavá 

 

Overovatelia zápisnice:   Dušan Jance 

                                         Stanislav Dolinka  

 

                                                                                                 Michal   U š i a k 

                                                                                                  starosta obce 

 

Originál zápisnice s podpismi overovateľov 

je založený v materiáloch z OZ u starostu obce 


