
Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa 13.decembra 

o 16.00 hod. v Rekreačnom zariadení  Priedhorie 
 
 

 
Prítomní:   podľa priloţenej prezenčnej listiny  
Program:   tvorí prílohu zápisnice 

  

 
K bodu 1/  
 
      Zasadnutie   obecného   zastupiteľstva   otvoril a viedol starosta obce p. Michal Ušiak,  
ktorý v úvode privítal prítomných poslancov a hostí. Poslancov oboznámil s programom 
zasadnutia, o ktorom dal hlasovať:       
 
Za hlasovalo: 7 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 Beňadik  – predseda, členovia:  Ing. 
Ján Janiga  a p. Stanislav Dolinka. 
    
 O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
   
 Hlasovanie:  za: 7 poslancov                                  proti:0               zdrţal sa: 0  
 
 Za overovateľov zápisnice navrhol: p.  Dušana Jance  a p. Antona Valáška 
   
 Za predloţený návrh hlasovalo: 7 poslancov          proti: 0             zdrţal sa: 0 
            

K bodu 3/  
 
Starosta predloţil poslanom na schválenie správu riaditeľky Materskej školy v Pruţine 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za 
školský rok 2012/2013.  
 
Starosta dal o schválení tejto správy hlasovať: 
 
Za prijatie správy hlasovalo: 7 poslancov                proti: 0               zdrţal sa: 0 
 
K bodu 4/ 
 
Starosta informoval poslancov o VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pruţina, ktoré schválilo 
obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.12.2012.  
Pre rok 2014 starosta a členovia finančnej komisie navrhujú výšku daní  a  poplatok za 
komunálny odpad (aj moţnosti úľav) ponechať na úrovni roka 2013 a tieto nezvyšovať.  
 
Poslanci nepodali  v diskusii ţiadne pripomienky. 
 
VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 



stavebné odpady ostáva v platnosti t.j. výška poplatkov sa nemení. 
 
Starosta dal o tomto hlasovať: 
 
Hlasovanie: za 7 poslancov                                   proti: 0                        zdrţal sa: 0   
 
 
K bodu 5 
 
 
Starosta predloţil poslancom na schválenie Dodatok  č. 1/2013 k VZN č. 1/2013 
o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Pruţina. Vzhľadom k tomu, ţe klesol počet detí v MŠ aj ZŠ a sú zvýšené 
výdavky na prevádzku týchto zariadení  navrhuje sa upraviť výška finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa nasledovne:  
 
Materská škola:   z doterajších 1458,78 na 1837 € na jedno dieťa 
Školská jedáleň pri MŠ -  potenciálni stravníci (žiaci ZŠ) zo sumy 106,74€ na 123 €. 
                                         -  za deti v MŠ z doterajších 160,11 zvýšiť na 175 €.  
 
Školský klub detí pri ZŠ Š. Závodníka z doterajších 400 €/dieťa zvýšiť na 480 € (za 1 
dieťa v ŠKD zapísané k 15.9.2013). 
 
Pre rok 2014  bude obec Pruţina poskytovať dotácie na záujmové vzdelávanie detí 
(centrá voľného času) nasledovne: 
 
Pre deti od 5-15 rokov                            v sume 80,-€/1 dieťa/rok 
Pre mládež a dospelých(do 25 rokov)   v sume 60,- €/1 dieťa/rok  
 
za podmienky písomnej poţiadavky zriaďovateľa poskytovateľa záujmového vzdelávania 
s predloţením zoznamu ţiakov s trvalým pobytom v obci Pruţina, s uvedením dátumu 
narodenia a  ich presnej adresy. Zriaďovateľ záujmového vzdelávania spolu so ţiadosťou 
o dotáciu predloţí obci kópiu zriaďovacej listiny s uvedením čísla účtu, na ktorý  sa bude 
dotácia poskytovať.  
Dotácia sa bude poskytovať jednorázovo najneskôr do 28. 3. 2014  na obdobie od januára 
do júna 2014 a to  40,-€, resp. 30,- €/1 dieťa.  Poskytovateľ záujmového vzdelávania 
predloţí najneskôr do 
20. 9. 2014 aktuálny zoznam záujemcov o vzdelávanie podľa stavu k 15.9. 2014 a obec 
poskytne dotáciu jednorázovo 40,- €, resp. 30,- €  na účet zriaďovateľa, najneskôr do 28. 
9. 2014. V prípade, ţe ţiak prestane záujmové vzdelávanie navštevovať, je poskytovateľ 
vzdelávania povinný túto skutočnosť nahlásiť obci a vrátiť alikvótnu čiastku dotácie, ktorá 
mu bola na ţiaka poskytnutá na účet obce najneskôr do 30. 12. 2014 s písomným 
oznámením. 
  
Ďalej starosta informoval, ţe vzhľadom na novú ţiadosť Ţilinskej diecézy o dotáciu na 
dieťa, ktoré navštevuje Gymnázium v Rajci navrhuje sa rozšíriť okruh nielen na 
Trenčiansky, ale aj Ţilinský kraj, a to od 1.1.2014. 

 
Dotácie na záujmové vzdelávanie budú poskytnuté oprávneným ţiadateľom a to v rámci 
Trenčianskeho a Ţilinského kraja.  
 
Starosta dal o týchto návrhoch hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 9 poslancov                               proti: 0                           zdrţal sa: 0  
 



K bodu 6/ 

Starosta predloţil poslancom na schválenie Dodatok č. 2/2013 k VZN č. 1/2011, ktorým 
sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Pruţina od 1.1.2013  - návrh na úpravu výšky prevádzkových nákladov v ŠJ, 
vzhľadom k tomu, ţe od roku 2011 sa tieto nemenili. Za rok 2013 prevádzkové náklady sú 
predbeţne 37 836 € a počet vydaných jedál je cca 22355. Z týchto podkladov je zrejmé, 
ţe tieto náklady je potrebné zvýšiť.  Navrhuje sa zvýšiť z doterajších 1,27 € na 1,70 € za 1 
jedlo. Hodnota jedného jedla pre dospelého stravníka by bola 2,90 € (doteraz 2,46 €). 
  

   
Hlasovanie: Za: 9 poslancov                             proti: 0                           zdrţal sa: 0   
 
K bodu 7   
 
Starosta predloţil poslancom na schválenie Rozpočet obce Pruţina na rok 2014  
s výhľadom na roky 2015 a 2016 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. 
 
Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu.  
 
Ing. Matušová hodnotila návrh  ako rozvojový pre obec. Rozpočet bol prerokovaný vo 
finančnej komisii dňa 19.11.2013 a 26.11.2013.  
 
Poslanci nepodali do finančnej komisie ţiadne návrhy. 
 
Poslanec Dušan Jance navrhol do rozpočtu doplniť financie na zateplenie sály  a na 
ţalúzie v kultúrnom dome spolu vo výške  cca 2.000 €. Tieto prostriedky sa presunú 
v rámci kapitálového rozpočtu – z kanalizácie. 
 
PharmDr. Mária Toporová navrhla do rozpočtu doplniť novú autobusovú zástavku v časti 
obce Priedhorie, nakoľko súčasná je v zlom stave.  
 
Starosta prisľúbil, ţe aj tento návrh bude zapracovaný do rozpočtu v priebehu 
nasledujúceho roka. 
 
 
Starosta oboznámil aj so stanoviskom hlavného kontrolóra, ktorý návrh odporučil schváliť. 
 
Starosta dal o návrhu rozpočtu, ktorý tvorí prílohu zápisnice po dopracovaní návrhov   
hlasovať: 
 
Za  hlasovalo: 9 poslancov                               proti: 0                          zdrţal sa: 0 
 
 
K bodu 8 
 
 
V súvislosti s prijatou novelou zákona  číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy starosta a OZ odporúčajú, aby obec Pruţina pre roky 2014, 2015 
a 2016 pri tvorbe rozpočtu neuplatňovala programovú štruktúru. 
 
 
 Za hlasovalo: 9 poslancov                               proti: 0                          zdrţal sa: 0 
 



K bodu 9 
 
Starosta poslancov informoval o zmenách rozpočtu ku dňu 13.12.2013, ktoré boli 
poslancom vopred doručené a boli prerokované vo finančnej komisii aj na zasadnutí 
obecnej rady. (Tvoria prílohu zápisnice). 
 
Starosta dal  o predloţených zmenách rozpočtu obce ku dňu 13.12.2013 hlasovať: 
 
Za prijatie  hlasovalo: 9 poslancov                    proti: 0                 zdrţal sa: 0 

 
 
 
K bodu 10/ 
 
Starosta predloţil návrh odmien poslancom, členom komisií a poţiarnikom za II. polrok 
2013 v zmysle zásad odmeňovania poslancov a členom komisií.  
 
K predloţenému návrhu odmien neboli vznesené ţiadne pripomienky. 
 
O návrhu dal starosta poslancom hlasovať: 
 
 Za  hlasovalo: 9 poslancov                               proti: 0                    zdrţal sa: 0 
 

 
 

K bodu 11/  
 
Starosta predloţil poslanom návrh na vyradenie majetku obce a to vo výške 5276,24 €  
 
z toho:   -  základná škola vo výške 940,78 € 

- za obec vo výške vo výške 4.335,46 €. 
 
Vyradený majetok bude postúpený likvidačnej komisii k posúdeniu a ponúknutý 
prípadným záujemcom o odpredaj vyradeného majetku. 
  
 
O návrhu na vyradenie majetku dal starosta poslancom hlasovať: 
 
Za hlasovalo:  9 poslancov                                  proti: 0                 zdrţal sa:0 
 
   

K bodu 12/ 
 
Prehodnotenie nájmov, nájomných zmlúv a ich predĺţenie, ţiadosti o prenájom, ţiadosti 
o finančný príspevok – dotácie: 
 
 

 Prehodnotenie nájmov: 
 
Starosta, finančná komisia a obecná rada odporučili výšku nájmov ponechať na úrovni 
roka 2013. Výška nájmov tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ing. Matušová odporučila, aby bol zverejnený na internetovej stránke obce a úradnej 
tabuli zámer na prenájom priestorov pod obecným úradom – miestnosť, v ktorej bol  
umiestnený Teleservis. 



O návrhu  o výške nájmov dal starosta hlasovať: 
 
Za hlasovalo 9 poslancov                                     proti:0                  zdrţal sa:0 
 
 

 Výška poplatkov: 
 

Starosta informoval poslancov, ţe poplatky  boli prerokované vo finančnej komisii 
19.11.2013 a 26.11.2013  a členovia komisie sa zhodli na tom, ţe poplatky sa meniť 
nebudú – okrem prenájmu zrekonštruovaného kultúrneho domu. 
 
Výška poplatkov na rok 2013 tvorí prílohu zápisnice. 
 
O návrhu o výške poplatkov  dal starosta poslancom hlasovať: 
 
Za hlasovalo: 9 poslancov                             proti: 0                         zdrţal sa: 0 
 
 
Výška poplatku za hrobové miesta na rok 2014 bola prerokovaná vo finančnej komisii 
a obecnej rade –  doporučené ponechať na úrovni rokov 2012 a 2013. (v prílohe) 
 
Starosta dal hlasovať: 
 
Za hlasovalo: 9 poslancov                            proti: 0                            zdrţal sa: 0 
 

 Predĺženie nájomnej zmluvy: 
 
 p. Ján Belavý, Pružina č. 714 poţiadal o predĺţenie nájomnej zmluvy – parcela 
KN C 889 o výmere 7779 m2 (hôrka pod Chmeliskom) na ďalšie obdobie, ţiada na 10 
rokov podľa platnosti LHP. Výška prenájmu v roku 2013 bola schválená 10 €, na rok 2013 
bola  navrhnutá 15 €. 
- p. Dušan Jance  nesúhlasí s navrhovanou výškou 15 € na rok, suma sa mu zdá 
nízka 
- poslanci sa pýtali na zámer, ktorý má p. Belavý s uvedeným pozemkom   
- poslanci navrhujú, aby bol p. Belavý pozvaný na nasledujúce zasadnutie OZ, kde 
by OZ informoval o zámere, ktorý má s uvedeným pozemkom 
 
Starosta dal o ţiadosti p.  Jána Belavého hlasovať: 
 
Hlasovanie: za: 0 poslancov                       proti: 9 poslancov               zdrţal sa: 0 
 
 Ing. Marián Vlnieška, Rozkvet 2000/1, Považská Bystrica ţiada o dlhodobý 
prenájom parcely KNE č. 10495 – trvale trávnatý porast o výmere 5875 m2, ktorá je vo 
vlastníctve obce Pruţina. Uvedenú parcelu chce vyuţívať ako prístup na svoj pozemok 
a taktieţ na vodohospodársku činnosť. 
 
 Poslanci v diskusii ţiadali starostu o informáciu, kde sa uvedená parcela nachádza 
a taktieţ o bliţší zámer, ktorý má Ing. Vlnieška s uvedeným pozemkom. Taktieţ ţiadajú, 
aby bol prizvaný na najbliţšie zasadnutie OZ, kde bude poslancov o zámere informovať.  
 
Starosta dal o ţiadosti Ing. Vlniešku hlasovať: 
 
Hlasovanie: za: 0 poslancov                        proti: 9 poslancov                zdrţal sa: 0 
 

 



 Základná škola Štefana Závodníka, Pružina 408 v súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších termínov pozýva predškolákov a ich rodičov na Zápis na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2014/2015, ktorý sa uskutoční 
v dňoch 15.1.2014 a 16.01.2014. 
Starosta dal hlasovať: 
 
Za hlasovalo: 9 poslancov,                                      Proti: 0         Zdrţal sa: 0 
 
 Základná škola Štefana Závodníka, Pružina 408 doručila ţiadosť o presun 
finančných prostriedkov na prenesené kompetencie v sume 4.000 € a to z poloţky tovary 
a sluţby na poloţky osobné náklady 
     
 
Starosta navrhol presun financií v sume  do 4.000 € a dal o tomto návrhu hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za 9 poslancov                      Proti: 0                Zdrţal sa: 0 
 
 
 žiadosť prof. Jaroslava Čelka, DrSc., z Bratislavy,  o sponzorský príspevok -  
pri príleţitosti  nadchádzajúceho 70. Výročia Slovenského národného povstania napísal 
štúdiu September 1994. Slobodné povstalecké územie na ľavej strane Horného Povaţia 
s dôrazom na údolie Rajčianky, Domaniţskej kotliny a časti Pruţinskej doliny. V tomto 
kontexte aj s existenciou a pôsobení druhej čs. partizánskej brigády M.R.Štefánika. Túto 
štúdiu pripravil ako priamy účastník vtedajších bojov, rukopis by rád vydal a preto ţiada 
o finančný príspevok 
 
        -  starosta aj obecná rada navrhli sumu od 100 do 150 €. 
        - Ing. Janiga odporučil poslancom príspevok schváliť a navrhol príspevok vo výške 
150 €. 
 
O návrhu – príspevku vo výške 150 €  dal starosta  hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za 9 poslancov                        Proti: 0              Zdrţal sa: 0 
 
 
 starosta informoval OZ o ţiadostiach o prenájom priestorov v Kultúrnom dome 
v Pruţine: 

 
 Ivan Krúpa – RZ Priedhorie ţiada o prenájom kultúrneho domu na 
usporiadanie karov, svadobných hostín, rodinných a firemných osláv 

 
 Martin Jakubech, Pruţina 485 ţiada o prenájom zrekonštruovaného KD – 
moţnosť organizovania spoločenských podujatí v počte na 50 osôb 

 
 Daniel Belavý, Pruţina 78 ţiada o umoţnenie vyuţívania priestoru v KD 
v časti bývalej predajne lístkov, kde by chcel umiestniť fitness centrum pre ţeny. 

 
 
Starosta dal o ţiadosti p. Daniela Belavého hlasovať: 
 
 
Hlasovanie: za  0 poslancov                    proti: 8                             zdrţal sa: 1 

 
 



Nakoľko sa ani jeden zo ţiadateľov o prenájom nezúčastnil zasadnutia OZ, poslanci 
v diskusii odporučili, aby boli všetci záujemcovia o prenájom KD prizvaní na ďalšie 
zasadnutie, kde by prezentovali svoj zámer. 
 
Na ďalšom zasadnutí OZ bude prerokovaná aj nájomná zmluva, ktorú má s obcou 
uzatvorenú ZO SZOPK SEV Poniklec Pruţina, nakoľko v súčasnosti nie je moţné 
vypočítať spotrebu  energií. 
 
Dušan Jance upozornil na doriešenie spôsobu vykurovania miestnosti klubu dôchodcov, 
vykurujú ju elektrickým ohrievačom – vysoká spotreba – z hľadiska úspory by bolo lepšie 
zakúpiť kachle... 
 
Ing. Zaťko sa k návrhu doriešiť spôsob vykurovania taktieţ pripojil, uviedol, ţe má 
informácie od Bc. Kriţanovej, ţe miestnosť nie je dostatočne vykurovaná. 
 
Ing. Kvaššay doporučil starostovi, aby bolo nájdené spoločné riešenie, výhodné pre 
všetkých – aj pre dôchodcov aj pre obec. 
 
Starosta informoval, ţe ponúkol v zimných mesiacoch dôchodcom na stretnutia miestnosť 
na OÚ prípadne v ZŠ.  
 
Starosta dal hlasovať o prerokovaní tohto bodu na ďalšom OZ:  
 
Hlasovanie: Za 9 poslancov                    Proti: 0                             zdrţal sa:0 

 
 
 

K bodu 13/ 
 
Diskusia: 
 
 
- Ing. Janiga navrhuje, aby bol určený správca kultúrneho domu – starosta uviedol, ţe 
správkyňou v kultúrnom dome bude p. D. Kušnieriková, ktorá bude mať stanovené 
kompetencie  
 
- Ing. Belavá navrhuje, aby bol vypracovaný kalendár kultúrnych podujatí 
 
- p. Jance opätovne upozornil na predajcov tovarov  v obci a zaujímal sa, či niekto z OÚ 
kontroluje kaţdý piatok, či všetci, čo predávajú uhradili poplatky obci  - upozornil, ţe 
máme chrániť záujmy domácich – platia daň a poplatky v obci, vytvárajú pracovné miesta, 
pre ľudí z obce 
 
 
- Ing. Janiga  navrhol, aby bola v obci opätovne udeľovaná cena starostu – zváţiť akou 
formou 
 
-   starosta informoval, ţe zimnú údrţbu ciest v obci bude zabezpečovať ZO SZZ Pruţina, 
v prípade potreby aj SHR p. Apoleníková a údrţbu chodníkov zabezpečí p. Dušan Jance, 
nakoľko sa nikto iný do súťaţe neprihlásil. 
 
- p. Jance poţiadal, aby pracovníci OÚ pripravili vyhlášku v miestnom rozhlase, kde 
upozorní občanov, aby neparkovali vozidlá na chodníkoch 
 
- starosta informoval poslancov, ţe riaditeľka MŠ má pripraviť návrh na  presun jednej 



triedy detí z MŠ do ZŠ 
 
- Ing. Matušová poţiadala starostu o predloţenie zoznamu domácností, ktoré môţu byť 
a nie sú napojené na kanalizáciu 
 
-  p. Jance poţiadal starostu o informáciu ohľadom pultov v trţnici – starosta informoval, 
ţe pulty do konca roka vyrobí Stolárstvo  Antona Valáška a  starosta dal vyrobiť 
v reklamnej agentúre tabuľu – označenie trţnice so znakom obce a budú tam umiestnené 
aj pokyny pre predajcov 
 
- p. Jance a Ing. Janiga  poďakovali Mgr. Bohuslavovi Kortmanovi a Jaskyniarkemu klubu 
Stráţovske vrchy za propagáciu obce Pruţina 
 
-  Ing. Matušová upozornila na havarijný stav cesty  v uličke, v ktorej býva 
 
- p. Dolinka upozornil na neporiadok okolo cesty od zákluk do Pruţiny a doporučil 
starostovi zorganizovať so starostami obcí v doline vyčistenie okolia cesty od 
komunálneho odpadu 
 
 
 Starosta informoval poslancov, ţe najbliţšie OZ bude  11.apríla  2014. 

 
 

  Predseda  návrhovej komisie Ing. Beňadik  predloţil návrh na uznesenie  
a starosta dal tomto návrhu hlasovať: 

 
za: 9 poslancov    proti:0   zdrţal sa:0  
 
 
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu v roku 2013  
a ukončil  zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 
 

Zapísala: Mikulová 

 
 

Overovatelia zápisnice:  p. Dušan Jance        ..................................... 
                                  
                                  p. Anton Valášek      ....................................           
    

 
 
 
 
 
  
                                                                                    Michal Ušiak  
                                                                                    starosta obce  
  

  




