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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, zo dňa 29. 9. 2017 v zasadačke 

obecného úradu 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

P r o g r a m :  v prílohe zápisnice 

K bodu 1/: 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p.  Michal Ušiak, 

ktorý všetkých privítal. Poslancov oboznámil s programom zasadnutia, o ktorom dal hlasovať.  

Program tvorí prílohu zápisnice.  

Za:  9 poslancov                                Proti:  0                                    Zdržal sa: 0 

K bodu 2/: 

 Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: predseda Ing. Jaroslav 

Beňadik, členovia: Dušan Jance a Peter Vrábel. 

Za overovateľov zápisnice poveril: Ing. Jána Janigu a p. Oľgu Apoleníkovú. 

K bodu 3/: 

 V zmysle uznesenie č. 36/2017, zo dňa 18. 8. 2017 bol vyhlásený termín na voľbu 

hlavného kontrolóra Obce Pružina na deň 29. 9. 2017. Starosta preto informoval o prijatých 

žiadostiach na výberové konanie, doručených obci a to nasledovne: 

- Ing. Anna Hoštáková, Považská Bystrica 

- Ing. Jarmila Kušnierová, Považská Bystrica. 

Starosta oboznámil, že volebná komisia preskúmala doručené žiadosti a konštatovala, že tieto 

prišli v termíne. Obidve uchádzačky predložili všetky požadované doklady a spĺňajú 

podmienky vyhlásené na voľbu hlavného kontrolóra v obci. 

Starosta obe uchádzačky privítal a dal im priestor na prezentáciu. Hlasovanie voľby hlavného 

kontrolóra bolo tajné.  

Po ukončení voľby a sčítaní hlasov, Ing. Beňadik vyhlásil výsledok s tým, že riadnym 

hlasovaním bola  na nové funkčné  obdobie zvolená za hlavnú kontrolórku obce s počtom 

hlasov 9  - Ing. Jarmila Kušnierová, s  nástupom od 1. októbra 2017 s úväzkom 0,2. 

K bodu 4/: 

 Riaditeľka ZŠ Š. Závodníka Pružina – Mgr. Michálková predložila Správu o výchovno-

vzdelávacom procese v ZŠ za šk. rok 2016/2017.  

V správe podrobne informovala o vzdelávacom procese v škole, o výsledkoch a úspechoch 

našich žiakov. Informovala o počtoch žiakov, detí v ŠKD, o vzdelávacích aktivitách v škole, 

o spolupráci s obcou. Informovala tiež o finančných otázkach školy. Poďakovala poslancom za 

schválenie príspevku na ŠKD od 1. 9. 2017, ktoré použijú aj na pomôcky pre deti v klube. 

V súčasnej dobe má škola 231 žiakov, čo je o 12 menej ako v roku 2016. V školskom klube 

pracuje 43 detí v 2 oddeleniach. Za problém označila slabé internetové prepojenie, spoluprácu 
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s rodičmi. Naopak, vyzdvihla mnohých žiakov, ktorí vzorne reprezentujú školu i obec. Potešilo 

by ju vybudovanie telocvične. Poslancov pozvala aj na návštevu školy. 

Starosta informoval, že pre zlepšenie podmienok podal v septembri projekt na výstavbu 

telocvične v obci. Ku správe riaditeľky školy  otvoril diskusiu. 

Dušan Jance – informoval sa o počtoch žiakov v predchádzajúcich obdobiach. 

Ing. Igor Krištofík – nadviazal na zverejnený šot v televízii Joj v júni t. r. o výsledkoch našich 

žiakov v športových súťažiach a ich podmienkach. Pripomenul, že obec vybudovala v m. r. ovál 

okolo viacúčelového ihriska a snaží sa vytvoriť nielen pre žiakov, ale aj ostatných v rámci 

možností tie najlepšie podmienky. Teraz tam cvičia aj mladí hasiči. 

Ing. Ján Janiga – prikláňa sa do budúcna  k zasadnutiu zastupiteľstva v základnej škole. 

Ing. Rudolf Zaťko – považuje za nešťastné, že údaje do štatistík sa zberajú v čase, keď nie sú 

ešte všetky deti prihlásené do ŠKD. Keď nastúpia neskôr, potom sa už do štatistiky 

nezapočítajú, čím prichádzame aj o financie. 

Starosta informoval, že je daný pevný termín a tak sa všetky údaje vykazujú k 15. 9. 

príslušného roka. 

Nakoľko iné pripomienky neboli vznesené, starosta dal o predloženej správe riaditeľky ZŠ 

hlasovať: 

Za:  9 poslancov                                Proti:  0                                    Zdržal sa: 0 

Poslanci predloženú správu jednomyseľne schválili. 

 Starosta informoval, že dnes mu bola doručená od riaditeľky MŠ Správa o výchovno-

vzdelávacom procese v MŠ, s ktorou sa však nemal možnosť oboznámiť. Navrhol preto, aby sa 

táto prerokovala až na nasledujúcom zasadnutí OZ za účasti p. Mičkovskej. Zároveň dal o tomto 

návrhu hlasovať: 

Za:  9 poslancov                                Proti:  0                                    Zdržal sa: 0 

Vzhľadom k tomu, že p. riaditeľka Mičkovská doposiaľ nepredložila majetkové priznanie za 

rok 2016, toto musí predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ. 

K bodu 5/: 

 Starosta informoval o návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015 o podmienkach a spôsobe 

financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Pružina. Poslancom bol návrh doručený vopred, preto starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, starosta dal o návrhu 

dodatku č. 2 k VZN 2/2015 hlasovať: 

Za:  9 poslancov                                Proti:  0                                    Zdržal sa: 0 

K bodu 6/:  Starosta predložil Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Obce 

Pružina k 30. 6. 2017, ktorá bola poslancom vopred zaslaná. Preto otvoril k tomuto bodu 

diskusiu. 
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Nakoľko nikto z poslancov nemal pripomienky k predloženej správe, starosta dal o nej 

hlasovať: 

Za:  9 poslancov                                Proti:  0                                    Zdržal sa: 0 

K bodu 7: 

 Starosta predložil poslancom návrh na zmeny v rozpočte obce k 29. 9. 2017, ktoré boli 

poslancom vopred doručené. 

P. Belavá informovala bližšie o navrhovaných zmenách, ako i rozpočtovom opatrení starostom 

obce od posledného zasadnutia OZ. Taktiež predložila požiadavku ZŠ Š. Závodníka na zmeny 

v príjmovej časti ich rozpočtu o 2 725 €. Návrh na zmeny rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy k predloženým zmenám, 

starosta dal o rozpočtových opatreniach hlasovať: 

Za prijatie navrhovaných zmien: 

Za:  9 poslancov                                Proti:  0                                    Zdržal sa: 0 

Ku zmenám rozpočtu schválené v rámci právomocí starostom obce, nemali poslanci 

pripomienky a tieto vzali na vedomie. 

K bodu 8/:  R ô z n e  

Starosta predložil informácie o prebiehajúcich projektoch v obci a to: 

 Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - projekt z fondu EÚ 

 Projekt – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy 

 Telocvičňa v obci – projekt bol v termíne podaný 

 Pokračovanie budovania kanalizácie v obci – žiadosť na Environfonde 

 Zberný dvor – rozšírenie-  Environfond 

 Kompostéry –  boli doručené do domácností, v súčasnosti prebiehajú 

prednášky v materskej a základnej škole. Prednášky budú aj v KD pre občanov. 

 Rozšírenie kapacity MŠ Pružina – v 1. kole bol projekt neúspešný, vzhľadom 

na obmedzené financie. Projekt postupuje do 2.kola - v októbri t. r. 

 Turistický chodník – parkovisko za Priedhorím – Program obnovy dediny.  

Diskusia k projektom: 

Dušan Jance – dotaz na ďalšie riešenie v materskej škole, resp. výdajňu jedál v ZŠ. 

Ing. Igor Krištofík – navrhol využiť projekt na prístavbu MŠ a rozšírenie kapacity s tým, že 

obec by na túto akciu mohla použiť rezervný fond, resp. návratný zdroj financovania. Požiadal  

starostu o prípravu rozpočtu na túto akciu vopred. 

Starosta túto možnosť nevylučuje, ale odporúča počkať na rozhodnutie v 2. kole. 

Starosta vydal príkaz k vykonaniu inventarizácie majetku obce za rok 2017. Predložil návrh na 

zloženie inventarizačných komisií. K predloženým návrhom neboli žiadne pripomienky, ani 

pozmeňujúce návrhy. Poslanci zobrali návrh na vykonanie inventarizácie majetku, ako  

i zloženie komisií, na vedomie. 
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Starosta podotkol, aby pri inventúre u hasičov bol spracovaný prehľad o vydaných uniformách. 

Informoval tiež poslancov, že chce vypovedať zmluvu s DEUS Bratislava, uzatvorenú koncom 

roka 2016 na prevádzku informačného systému DCOM, z dôvodu nevyužívania tejto služby 

pre obec. Poskytnutú výpočtovú techniku obec vráti. 

K bodu 9/: 

Starosta informoval o pokračovaní súdneho sporu s p. Oľgou Ligasovou, bytom Pružina č. 182 

a p.  Pavlom Kostkom, Pružina č. 183, ohľadom určenia vlastníctva k parc. KN C 767 v k. ú.  

Pružina, v súlade s geometrickým plánom č. 21/2012, vypracovanom Ing. Priedhorským. Po 

rokovaní na súde a stretnutí na obecnom úrade, dňa 18. 9. 2017 za  prítomnosti 2 účastníkov 

konania a právnych zástupcov, navrhuje sa mimosúdne vyrovnanie s návrhom odpredaja 

parcely nasledovne: 

č. 763/2-zastavaná plocha o výmere 19 m2- pre p. Pavla Kostku, Pružina č. 183 

č. 767/3–zastavaná plocha o výmere 19 m2– pre p. Oľgu Ligasovú, Pružina č. 182 za 1,- €/m2.  

 S týmto návrhom sa zaoberala aj obecná rada a s návrhom súhlasí. Na odporučenie našej 

právnej zástupkyne JUDr. Kubovičovej by obec zaplatila trovy konania a každá strana svojich 

právnych zástupcov. S týmto riešením súhlasia aj navrhovatelia. 

          Diskusia k bodu: 

 Oľga Apoleníková – informovala sa o názore  našej právnej zástupkyne.  

           Starosta informoval, že takýto spôsob by bol právne spravodlivý. JUDr. Kubovičová 

namieta počet zainteresovaných do súdneho sporu.  Aj z uvedeného dôvodu sa prikláňa  k 

odpredaju uvedených pozemkov a je za  mimosúdne vyrovnanie. Zároveň informoval, že po 

dohode by obec uhradila náklady na súdne trovy a našu právnu zástupkyňu. O tomto návrhu 

dal hlasovať: 

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

K bodu 10/:  D I S K U S I A 

Stanislav Dolinka – požiadal starostu o spoluprácu, z dôvodu, že na hornom konci a na 

Priedhorí sa nedá otáčať s autobusmi, nakoľko tam parkujú autá. V prípade, že nebude náprava, 

je možné, že autobus bude chodiť len po garáže SAD. 

Starosta prisľúbil vyvolať rokovanie s Okresným úradom – odborom dopravy, nakoľko toto 

nie je v jeho právomoci. 

Ing. Jaroslav Beňadik – navrhol zvolať takéto rokovanie na obecnom úrade. 

Poslanci odporučili starostovi zvolať rokovanie so zástupcom odboru dopravy pri OÚ 

z Považskej Bystrice a o výsledku informovať na najbližšom zasadnutí OZ. 

Stanislav Dolinka - upozornil na nedostatočne vykonané odvodnenie na ihrisku. Požiadal 

starostu o nápravu. Tiež upozornil na „schátralé“ domy v obci, ktoré ohrozujú bezpečnosť 

občanov – v strede obce aj na hornom konci.  

Informoval sa aj o pokračovaní kanalizácie, ako i úprave cesty na hornom konci. 



5 
 

Ing. Beňadik – upozornil, že najskôr je potrebné vysporiadať vlastníctvo. 

Starosta informoval, že o odvodnení na ihrisku vie a zatiaľ tieto práce neboli prevzaté. Pokiaľ 

ide o „schátralé“ domy informoval, že všetci vlastníci takýchto domov boli písomne 

upozornení, v niektorých prípadoch už došlo k náprave. Väčšina problémov spočíva vo 

vlastníckych vzťahoch – iný je majiteľ stavby, iný pozemku. S občanmi stále rokuje.  

O pokračovaní budovania kanalizácie na hornom konci informoval, že v prípade poskytnutia 

dotácie sa bude v prácach pokračovať. 

Dušan Jance – navrhol, aby sa na hornom konci po ľavej strane cesty napojili na kanalizačnú 

sieť tie domácnosti, ktoré túto možnosť majú, až potom pokračovať v úprave cesty. Mal dotaz, 

ako sa budú riešiť prípojky po ľavej strane v tých prípadoch, kde je problém pripojenia sa. 

Starosta informoval, že problémové prípojky budú riešené do druhej vetvy. 

Mgr. Martin Jakubech – mal dotaz k plateniu poplatku za likvidáciu odpadových vôd 

z kuchyne v ich reštaurácii. Zvolený spôsob považuje za nespravodlivý.  

Starosta informoval, že cena vychádza z výmeru ÚRSO, ale bude sa informovať v Považskej 

vodárenskej spoločnosti a preverí spôsob výpočtu v podobných prípadoch.  

Peter Vrábel – taktiež upozornil na padajúce tehly zo starej strekárne. Poďakoval starostovi 

obce za podporu – poháre, ako aj p. Apoleníkovej za sponzorstvo  na stolnotenisovom turnaji 

v septembri, ktorého sa zúčastnilo až 50 účastníkov.  

Ing. Igor Krištofík – upozornil na včasné  uzatvorenie zmlúv na zimnú údržbu ciest.  

Dušan Jance – informoval sa na zimnú údržbu chodníkov.  

Starosta k zimnej údržbe informoval, že na chodníky máme vlastné mechanizmy. Ulice sa 

budú ohŕňať obdobne ako v minulom roku a z ponúk sa vyberú 2 dodávatelia. 

Oľga Apoleníková – prikláňa sa k rozšíreniu kapacity v MŠ k spokojnosti rodičov. Navrhla, 

aby sa v krajnom prípade vybudovala aj kontajnerová trieda.  

Dušan Jance – deti si vozia rodičia aj do mesta – je väčšia konkurencia, žiaci potom odchádzajú 

aj do ZŠ v meste. 

Ing. Beňadik – požiadal o riešenie prístupovej cesty smerom  k pálenici, nakoľko tam má 

záujem stavať náš občan – nie sú tam však  doriešené majetkové záležitosti.  

Mgr. Jakubech – informoval sa, aký odpad ide z pálenice na susedné pozemky.  

Starosta prisľúbil zvolať rokovanie a túto vec bude riešiť. 

Dušan Jance – požiadal o pomoc pri riešení požiadaviek občanov na autobusové spoje, ktoré 

nenadväzujú na vlakové prípoje.  

Starosta – požiadavky treba dať písomne  a potom tieto môže riešiť so SAD.  

Mgr. Martin Jakubech – informoval sa, akým spôsobom sa platí za stavebný a veľko- 

rozmerový odpad. 
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Starosta informoval, že pri náhodnej kontrole smetných nádob sa zistilo, že občania  separujú 

len minimálne a vzniká tak zbytočný odpad, za ktorý platíme všetci. Zlepšenie si sľubuje od 

kompostovania. Je za prijatie pravidiel na platenie. Za stavebný odpad stavebníci platia. 

Ing. Beňadik – konštatoval zlepšenie s tým, že občania sa do separovania už postupne zapájajú. 

Ing. Krištofík – informoval sa, či budú v obci pridané ďalšie kontajnery.  

Oľga Apoleníková – navrhla zaoberať sa myšlienkou zberu vriec so separovaným odpadom 

po obci podľa vopred stanoveného harmonogramu  a uľahčiť toto občanom.  

Ing. Janiga – poďakoval za pripravené materiály do OZ, ako i za spoluprácu doterajšiemu 

hlavnému kontrolórovi Ing. Zaťkovi. Pozval prítomných na akciu Mikroregiónu Strážovské 

vrchy na nedeľu 2. 10. 2017 na 4. ročník Strážovského vrcholenia s návštevou  Dúpnej jaskyne. 

Do diskusie sa prihlásil aj občan Jozef Kuco ml. a 

- požiadal o doriešenie odkladania bicyklov žiakmi základnej školy, nakoľko ich doteraz 

odkladajú do dvora p. Jaroslava Hašša,  

- požiadal o rozšírenie parkovacích miest na farskej záhrade, 

- upozornil na voľne pobehujúce mačky z bytovky, ktoré znečisťujú pieskoviská 

v materskej škole, 

- navrhol reklamovať poruchové osvetlenie v časti Chmelisko. 

Starosta informoval, že sa plánuje vybudovať chodník ku ZŠ aj so stojanom na bicykle. 

Pokiaľ ide o návrh nových parkovných miest pri kostole, o tomto nemôže rozhodovať, nakoľko 

to nie je majetkom obce. V tejto časti sa však plánuje rekonštrukcia cesty. Ohľadom 

poruchového osvetlenia na Chmelisku vie  a   chyba je v elektronike. 

Starosta na záver diskusie pozval prítomných na kultúrne vystúpenie Roba Kazíka so 

zabávačom a to 22. 10. 2017 v KD. Taktiež poďakoval Ing. Zaťkovi za spoluprácu, nakoľko 

funkciu hlavného kontrolóra vykonával od roku 2011.  

Ing. Rudolf Zaťko – i napriek zdravotným problémom na začiatku funkčného obdobia sa 

snažil spolupracovať s poslancami, starostom  a obecným úradom.  

K bodu 11/ :  Z á v e r  

Predseda návrhovej komisie Ing. Beňadik predložil návrh na uznesenie a starosta dal o tomto  

h l a s o v a ť .  

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

V závere zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť, podnetné návrhy a pripomienky 

a rokovanie zasadnutia ukončil.  

Zapísala:  Ing. Marta Belavá 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Janiga 

                                   Oľga Apoleníková 

                                                                                                    Michal   U š i a k , v.r. 

                                                                                                        starosta obce 




