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Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, zo dňa 27. marca 

2019, konaného na OÚ Pružina 

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

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: tvorí prílohu zápisnice 

 

K bodu 1  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Michal Ušiak. Prítomných 

oboznámil s programom zasadnutia, o ktorom dal hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

 

 K bodu 2  

Do návrhovej komisie starosta odporučil: Ing. Jaroslava Beňadika, p. Miroslava Zigu a p. 

Vladimíra Hogaja. Aj o tomto návrhu dal starosta hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Dušana Jance a Ing. Jakuba Petroviča. O tomto návrhu 

dal starosta hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

 Za zapisovateľku starosta určil p. Martu Belavú. 

K bodu 3/ 

        Poslanci prerokovali individuálnu účtovnú závierku obce za rok 2018. Tento materiál bol 

vopred doručený všetkým poslancom. Starosta preto k tomuto bodu otvoril diskusiu. Poslanci 

k účtovnej závierke nemali žiadne pripomienky. Starosta dal o tomto bode hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

        Zároveň starosta oboznámil  poslancov aj so stanoviskom nezávislej audítorky o overení 

individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, ktoré mali poslanci vopred doručené. O tomto 

bode dal preto hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

Poslanci stanovisko nezávislej audítorky vzali na vedomie. 

K bodu 4/ 

 Starosta v tomto bode oboznámil poslancov so záverečným účtom obce za rok 2018. 

Tento materiál bol zverejnený na úradnej tabuli aj internetovej stránke obce a poslancom bol 
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vopred doručený. Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotiaca správa k programovému 

rozpočtu k 31. 12. 2018. K tomuto bodu sa vyjadrila p. Marta Belavá, ktorá v krátkosti 

oboznámila poslancov s plnením rozpočtu v jednotlivých častiach, vrátane rozpočtu základnej 

školy. Konštatovala, že obec hospodárila dobre, úverová zaťaženosť bola minimálna - 4, 5 %   

(úver ŠFRB). V rámci bežného a kapitálového rozpočtu obec vykazuje schodok - v dôsledku 

financovania investičných akcií predovšetkým z vlastných zdrojov - aj zdrojov rezervného 

fondu. So započítaním finančných operácií obec vykazuje prebytok vo výške 55 658,07 €, ktorý 

by mal byť zdrojom rezervného fondu, o ktorom rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

Starosta preto otvoril k tomuto bodu diskusiu:  

Ing. Krištofík - informoval sa ohľadom kapitálových výdavkov a postupe vymáhania 

pohľadávky za byt. Zároveň poďakoval za pripravené prehľadné materiály do OZ.  

 Starosta oboznámil poslancov aj so stanoviskom hlavnej kontrolórky k záverečnému 

účtu obce za rok 2018. Stanovisko bolo poslancom doručené. Hlavná kontrolórka 

odporúča prijať záverečný účet s výrokom - bez výhrad. K tomuto stanovisku sa 

priklonila aj obecná rada na svojom marcovom zasadnutí. Nakoľko neboli žiadne iné 

pripomienky, starosta dal o záverečnom účte hlasovať - prijatie záverečného účtu - 

bez výhrad: 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

 

 Zároveň dal starosta hlasovať aj o tvorbe rezervného fondu z prebytku hospodárenia 

roku 2018 a to v sume 55 658,07 €.  

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

 

 Starosta dal hlasovať o vzatí na vedomie - Stanovisko hlavnej kontrolórky k 

záverečnému účtu obce za rok 2018. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

 

K bodu 5/ 

Starosta predložil dodatok č. 1 k VZN obce č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevku v škole 

a školských zariadeniach v pôsobnosti Obce Pružina. Tento materiál bol poslancom doručený 

a bol aj predmetom rokovania OR, ktorá odporučila prijať tento dodatok. P. Belavá doplnila, že 

predmetom dodatku je len zvýšenie réžie pre dospelých stravníkov a to z doterajších 1,48 €/1 

jedlo na 1,77 €, vyplývajúce zo skutočných prevádzkových výdavkov  na ŠJ za rok 2018. 

Starosta vysvetlil aj dotácie zo ŠR pre predškolákov v sume 1,20 €/obed a od nového šk.roka 

aj pre žiakov ZŠ. Dal preto spracovať projekt na rozšírenie ŠJ v budove MŠ. K dodatku č. 1 k 

VZN starosta otvoril diskusiu. K predmetnému dodatku neboli vznesené žiadne poslanecké 

návrhy ani pripomienky. Starosta dal preto o tomto dodatku hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:   
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K bodu 6/ 

Starosta oboznámil poslancov so Správou o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 

rok 2018, ktorá bola poslancom vopred doručená. Informoval, že správa je podrobná a preto 

otvoril k tomuto diskusiu. Poslanci ku správe nemali žiadne pripomienky. 

Hlavná kontrolórka Ing. Kušnierová v krátkosti informovala o okruhoch kontrolnej činnosti 

jednak na obecnom úrade, ale aj v základnej škole - rozpočtovej organizácii obce. Konštatovala, 

že pri jednotlivých kontrolných činnostiach nezistila žiadne pochybenia, ktoré by boli 

predmetom porušenia zákonov. Starosta dal o správe hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

Starosta v tomto bode predložil  aj Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. 

polrok 2019, o ktorom dal hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

Starosta poveril hlavnú kontrolórku obce v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. výkonom kontrol v 

zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019, o čom dal hlasovať.  

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

 

K bodu 7/ 

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťami základnej školy na zmeny v ich rozpočte a to v 

dôsledku vyplatenia odstupného pre zástupkyňu ZŠ Mgr. Magdechovú a z  dôvodu preplatku 

za energie za rok 2018. V zmenách ZŠ požaduje presun z miezd v sume 4 560 € a z odvodov 

940 € do transferov- na odstupné. V rámci zmien požadujú aj zvýšenie rozpočtu v príjmoch za 

dobropisy v sume 776 € a vo výdavkoch ZŠ na prevádzku.  

Starosta dal o týchto zmenách hlasovať.  

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

 

K bodu 8/ 

Starosta informoval o zmenách v rozpočte obce a to od 1. 1. 2019 - 4 rozpočtové opatrenia, 

predovšetkým z dôvodu zmien v dotáciách. Tieto zmeny poslanci vzali na vedomie. Zároveň 

oboznámil poslancov o zmenách v rozpočte k 27. 3. 2019 a to predovšetkým z dôvodu úhrady 

investičnej faktúry firme VK SOK za rozšírenie MŠ. Obec z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov 

objednala nové prevádzkové zariadenia, zakúpila novú ústredňu na OÚ (budú sa dať posielať 

aj SMS), zabezpečila 2 ks dverí do hasičskej zbrojnice, chce zakúpiť kroje pre folklórny súbor 

v obci. Návrh tohto rozpočtového opatrenia bol poslancom vopred doručený a schválenie 

odporučila  aj obecná rada. Starosta preto k tomuto bodu otvoril diskusiu. Nakoľko poslanci 

nemali pripomienky k uvedenému opatreniu, starosta dal o navrhnutých zmenách hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 



4 
 

K bodu 9/ 

V tomto bode dal starosta hlasovať aj o použití rezervného fondu na úhradu investičnej faktúry 

firme VK SOK za rozšírenie MŠ a to v sume 27 000 €. Ostatné prostriedky na úhradu faktúry 

budú uhradené zo zvýšených podielových daní. O tomto postupe a návrhu dal starosta hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

 

K bodu 10/ 

 Starosta predložil poslancom návrh na odmeňovanie starostu a  volených funkcionárov 

obce, ktorý bol aj vopred doručený. K tomuto návrhu otvoril diskusiu. Nakoľko neboli vznesené 

žiadne pripomienky, o návrhu dal hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

 

K bodu 11/  

Starosta predložil poslancom Správu o výchovno vzdelávacom procese v ZŠ Š. Závodníka, 

ktorú predložila riaditeľka Mgr. Michálková a Správu o výchovno  vzdelávacom procese v MŠ 

Pružina p. Jolana Mičkovská.  

V tomto bode starosta informoval o pripravovaných výberových konaniach na riaditeľov ZŠ aj 

MŠ. Termíny výberových konaní budú zverejnené. Poslanci túto informáciu vzali na vedomie. 

O predložených správach o výchovno vzdelávacom procese za ZŠ aj za MŠ dal starosta 

hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

 Starosta v tomto bode informoval aj o ukončenej inšpekcii v MŠ. 

 

K bodu 12/     R O Z N E   

Starosta 

 predložil poslancom návrh na prenájom časti zdravotného strediska, v časti bývalej  

lekárne, ktoré priestory navrhuje prenajať v 1/2. Záujem o tieto priestory má Daniel 

Belavý na telocvičňu a stolnotenisový oddiel pri TJ Strážov Pružina. O nájomcovi sa 

rozhodne neskôr. 1/2 priestorov bývalej lekárne by zostala k dispozícii pre prípadnú 

prevádzku lekárne, resp. výdajňu  liekov.  

 Starosta zároveň informoval o ukončení nájmu MUDr. Ivorovou k 31. 3. 2019. Na TSK 

doručil žiadosť na vydanie licencie pre MUDr. Durandziovú, ktorá by mala prevziať 

túto ambulanciu v obci. Podľa jej možností ambulancia by poskytovala služby 2 dni v 

týždni a to v utorok a vo štvrtok v odpoludňajších hodinách.  

Starosta dal o prenájme priestorov detskej ambulancie pre MUDr. Durandziovú hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 
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Poslanci sa zoberali aj výškou nájmu a za prevádzku pre MUDr. Durandziovú. Návrh obecnej 

rady - symbolický nájom 1,- €/mesiac.  

Ing. Krištofík - informoval sa o výške nákladov za energie na zdravotnom stredisku v r. 2018. 

Na základe predložených nákladov, boli navrhnuté prevádzkové náklady pre MUDr. 

Durandziovú vo výške 30 % za plyn, energiu a  spotrebu vody.  

Starosta dal o návrhu na výšku prevádzkových nákladov hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

  

Starosta vyzval predsedov jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve, aby nahlásili 

mená jednotlivých členov na základe uznesenia decembrového OZ.  

 Komisia verejného záujmu - predseda: Ing. Beňadik, členovia: Ing. Krištofík, p. S. 

Dolinka 

 Komisia finančná - predseda: Ing. Krišofík, Ing. Jakubeková, Ing. Belavá 

 Komisia stavebná - predseda: p. D. Jance, členovia: p. M. Cvengroš, Ing. M. Štefina 

 Komisia športu     - predseda: Ing. J. Petrovič, členovia: p. R. Hija, p. S. Dolinka 

 Komisia kultúry predseda: Ing. K.Gabrišová, členovia: Mgr. Briestenská, Fr.Gálik,ml. 

 Komisia životného prostredia: predseda: p. R. Hija-ostatných členov doplní na 

najbližšom OZ. 

P. Dušan Jance  

 upozornil, aby sa pamätalo na to, že časť zdravotného strediska by mala zostať k 

dispozícii pre prípadnú prevádzku lekárne, či výdajne liekov, 

 upozornil na výtlky po cestách, 

  informoval sa o rekonštrukcii a údržbe miestnych komunikácií v obci.  

 v nadväznosti na avizované zvyšovanie poplatkov za uskladnenie odpadov, prijať 

opatrenia  na dôslednejšie separovanie a riešenie tohto problému aj pri cintoríne. 

Navrhol námatkové kontroly na triedenie odpadu občanmi, zvýšiť osvetu.  

Starosta podal k dotazom vysvetlenie. 

 

Starosta obce 

 informoval aj o spracovaní projektu k rekonštrukcii Domu smútku, úprave prístupovej 

cesty - obec sa chce uchádzať o dotáciu cez MAS Naše Považie, 

 vysvetlil navrhované zvýšenie sadzieb za jednotlivé komodity, pričom najväčší nárast 

bude pri stavebnom odpade. Táto problematika sa musí doriešiť. Informoval aj o 

podanom projekte k zbernému dvoru a jeho vybaveniu, čím by sa prispelo k zvýšenej 

separácii. Veľa občanov je nedisciplinovaných a tvoria divoké skládky a v obci sa triedi 

len necelých 16 % odpadov, čo je veľmi málo, na skládku sa má voziť vyseparovaný 

odpad, 

 informoval o zápise detí do 1. ročníka ZŠ a to 1. a 2. 4. 2019 v ZŠ, 
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 odporučil do Rady MŠ v Pružine namiesto Mgr. Martina Jakubecha – Ing. Katarínu 

Gabrišovú, o čom dal hlasovať.  

 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

 

 taktiež informoval o vydaní ročenky za rok 2018, ktorá sa už tlačí. Konštatoval, že ani 

ZŠ, ani niektoré zložky nedodali žiadne príspevky. Požiadal poslancov, aby priebežne 

v roku podávali návrhy pre budúci rok, 

 informoval o upozornení JUDr. Loduhu, advokáta Ferdinanda Pružinského, bytom 

Koperncia,  aby obec previedla vlastnícke právo parc. 590/1 na jeho klienta, vzhľadom 

na to, že pred tým bol výlučným vlastníkom tejto parcely z dedičstva. Obecná rada 

neodporučila previesť toto vlastnícke právo, nakoľko je tam miestna komunikácia, 

odporučila zámenu pozemkov. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

K tomuto sa vyjadrili viacerí poslanci a poverili starostu obce zaslať právnemu 

zástupcovi p. Ferdinanda Pružinského vyjadrenie, že parcela 590/1 je miestna 

komunikácia, preto neprevedie vlastnícke právo a stotožňujú sa so stanoviskom 

uvedenom v liste z 27. 11. 2018. 

 

 oboznámil o prenájme KD pre folklórny súbor v obci, ktorý vedie p. Andrej Haviar, 

Pružina 699. Zároveň nadviazal na požiadavku, riešenú v decembrovom OZ na 

zakúpenie krojov pre dospelých tanečníkov a to v sume cca 2 200 €. Zasadnutia sa 

zúčastnil aj p. A. Haviar, ktorý sa poďakoval za poskytnuté priestory KD aj za podporu. 

Informoval tiež o zakladaní občianskeho združenia, o pripravovaných vystúpeniach 

členov folklóru v obci. Folklór navštevuje cca 52 detí a 23 dospelých. Prvé vystúpenie 

bude 26. 4. a 28. 4. 2019 v škole a v KD. Kroje po odporučení poslancov by boli 

pravdepodobne dané do výpožičky členom súboru. Starosta navrhol uzavrieť nájomnú 

zmluvu na priestory KD so symbolickým nájmom 1 €/mesačne, o čom dal hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

 

P. Stanislav Dolinka  informoval sa 

 ohľadom pokračovania kanalizácie na hornom konci 

  upozornil aj na zmeny v mestskej doprave v Považskej Bystrici - našich občanov sa 

tiež týka zvýšené cestovné. Požiadal starostu, aby spoločne o tomto rokovali so SAD, 

kým nie je schválený nový cestovný poriadok.  

Starosta sa rokovania zúčastní spoločne s p. Dolinkom. Požiadavka na rozšírenie 

kanalizačnej siete bola podaná na Environmentálny fond. Výsledok zatiaľ obec nevie. 

 

P. Miroslav Zigo informoval sa 

 o údržbe komunikácií v časti Priedhorie - požiadavka 

 o chátrajúcej budove bývalej starej školy a neskôr obchodu v Priedhorí  

 o nedoriešenej zastávke v Priedhorí 

 o vydávaní obecných kalendárov. 
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Starosta podal vysvetlenia. Informoval, že komunikácie na  Priedhorí sa bude opravovať 

až budúci rok, zastávka sa vybuduje nová - drevená na mieste plechovej čakárne. K 

vydávaniu kalendárov bolo viacero návrhov-stolové, so zapojením iniciatívy žiakov ZŠ. 

 

P. Roman Hija upozornil na 

 rozpadajúci sa umakart v šatniach na ihrisku, požiadal tiež o pomoc aktivačných 

pracovníkov pri osádzaní skruží pri ihrisku TJ 

 na rozbité zrkadlo smerom na Priedhorie - pri Sádeckých.  

Starosta prisľúbil pomoc pri údržbe v budove TJ, zrkadlo sa vymení a osadia sa aj nové.  

P. Ing. Jaroslav Beňadik informoval o  

 iniciatíve "Za čisté kopce" - dá vyrobiť tabule, ktoré by sa osadili do altánkov s 

upozornením pre  návštevníkov, aby neznečisťovali prírodu a okolie 

 pripravovanej brigáde v apríli pod názvom "Vyčistime si dolinu", do ktorej sa môže 

zapojiť každý. Takáto akcia sa organizuje už po 4. krát.  

V závere zasadnutia bol prijatý aj návrh na zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa na 100 €, 

k čomu starosta otvoril diskusiu. Poslanci nemali k tomuto návrhu pripomienky a tento návrh 

podporili hlasovaním. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

 

K bodu 14/ 

Ing. Beňadik predložil poslancom návrh na uznesenie, o ktorom dal starosta hlasovať. 

Hlasovanie:            Za:  9                       Proti:   0                      Zdržal sa:  0 

 

K bodu 15/ 

Starosta poďakoval prítomným za účasť, podnetné návrhy a rokovanie zasadnutia ukončil. 

Zapísala:          Ing. Marta Belavá 

 

Overovatelia:   Dušan Jance 

                          Ing. Jakub Petrovič 

                                                                                                         Michal  U š i a k  , v.r. 

                                                                                                           starosta obce    

Originál zápisnice s podpismi založený  

v materiáloch z OZ u starostu obce. 


