
 
Z Á P I S N I C A 

  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa 21.septembra 2012 
                                      v zasadačke obecného úradu v Pružine  
 
 
Prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny  
Program:   tvorí prílohu zápisnice 
  
K bodu 1/
 

  

      Zasadnutie   obecného   zastupiteľstva    otvoril a viedol starosta obce p. Michal Ušiak,  
ktorý v úvode privítal  poslancov a hostí a oboznámil  ich  s programom  rokovania. 
 
       Starosta ospravedlnil neúčasť poslancov  Ing. Beňadika a p. Kozáka – nedostavili sa 
z pracovných dôvodov a neskorší príchod poslanca Ing. Kvaššaya, tiež z pracovných 
dôvodov. 
 
 
Hlasovanie o predloženom programe: za 6 poslancov     proti: 0         zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2
  

/   

        Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
  
Do  návrhovej  komisie navrhol: Ing. Jána Janigu  – predseda, za   členov:  PharmDr. 
Máriu Toporovú a Ing. Petra Kvaššaya. 
    
 O tomto návrhu dal  hlasovať: 
   
 Hlasovanie:     za: 6 poslancov                                       proti:0               zdrža sa: 0  
 
 Za overovateľov zápisnice navrhol: p.  Dušana Jance  a p. Antona Valáška 
 
   
 Za predložený návrh hlasovalo: 6 poslancov                proti: 0             zdržal sa: 0 
            
 

 
K bodu 3/  

Starosta obce informoval  prítomných o  plnení uznesenia z minulého zastupiteľstva 
 
     - listom upozornil  lesné spoločenstvo Čierny vrch  aj firmu, ktorá  robila protipožiarnu 
cestu, že  ťažké mechanizmy a vozidlá, ktoré  vozia materiál v časti Priedhorie – Horné 
Močiare jazdia rýchlo a nebezpečne a vyzval ich aj k úprave komunikácie do pôvodného 
stavu  
     - stretnutie poslancov a žiadateľov o odkúpenie časti pozemku KNC 767/2 /zastavaná 
plocha a nádvorie/  p. Jozefa Ligasa a manželky, p. Juraja Ligasa a p. Pavla Kostku sa 
uskutočnilo dňa 16.07.2012  
 
Starosta poslancov oboznámil o rokovaní obecnej rady a o materiáloch, ktoré boli 
prerokované.   
   
 



 
K bodu 4/ 

Starosta informoval, že konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011 bola overená 
audítorom bez výhrad. 
 
K tejto správe nemal nikto z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky, OZ túto zobralo na 
vedomie. Konsolidovaná účtovná závierka tvorí prílohu zápisnice. 
 
 

 
K bodu 5/ 

Starosta predložil poslancom na schválenie návrh  VZN obce Pružina č. 1/2012 
o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Tento materiál bol poslancom 
doručený vopred, taktiež o ňom rokovala na svojom zasadnutí obecná rada a finančná 
komisia, ktorá odporučila zapracovať pripomienky. Všetky pripomienky boli do 
predloženého návrhu zapracované a boli zverejnené na úradnej tabuli aj internetovej 
stránke. Obecná rada odporučila VZN č. 1/2012 schváliť. 
 
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 6 poslancov                               proti: 0                           zdržal sa: 0   
 
 

 
K bodu 6/ 

 Starosta predložil poslancom na schválenie návrh  VZN č. 2/2012 o trhovom 
poriadku. Toto VZN bolo taktiež prerokované na zasadnutí finančnej komisie, kde bolo 
doporučené doplniť trhové miesta v obci o parkovisko pri materskej škole a pri kultúrnom 
dome. 
Ing. Matušová požiadala v zmysle odporúčaní finančnej komisie o dopracovanie  
pripomienky - rozšírenie predajných dní na celý týždeň /vrátane sobôt a nediel/ v prípade 
predaja ovocia, zeleniny, zeleninovej a kvetinovej sadby, hydiny, rýb a obilia/. 
  
 
Diskusia k bodu: 

p. Jance  navrhol, aby boli vyznačené na parkovisku pred nákupným strediskom  COOP 

JEDNOTA parkovacie miesta a tiež aby bolo vyznačené aspoň jedno parkovacie miesto pre 

invalidov. 

 
Starosta uviedol, že parkovisko pred Jednotou je vo vlastníctve COOP JEDNOTA Krupina 
a tieto miesta by  mal  vyznačiť vlastník pozemku  – OÚ listom vyzve vlastníka, aby 
parkovacie miesta vyznačil. 
 
 
 



p. Dolinka upozornil na komplikovanú dopravnú situáciu, ktorá je na tomto parkovisku aj na 
ceste, keď sú tam stánky s tovarom. Navrhol, aby pre stánky boli vytvorené  miesta po 
pravej strane /vedľa pozemku  p. Belavého/,  ako je stánok, kde sa predáva zelenina. 
Dopravnú situáciu by to odľahčilo. 

Ing. Janiga  upozornil, že dopravnú situáciu komplikujú aj autá zamestnancov okolitých 
firiem.  Doporučil, aby boli upozornení, že majú parkovať inde.  

Starosta dal o návrhu VZN č. 2/2012 s doplňujúcim návrhom Ing. Matúšovej o rozšírení 
predajných dní na celý týždeň hlasovať:   
   
Hlasovanie: Za: 6 poslancov                             proti: 0                           zdržal sa: 0   
 

 
K bodu 7   

Starosta predložil poslancom na schválenie návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach nájmu 
bytov určených na nájom pre obyvateľov obce Pružina. Návrh tohto VZN bol zverejnený na 
internetovej stránke a na úradnej tabuli obce. 
 
Ing. Janiga upozornil, aby všetci obyvatelia nájomných bytov mali v obci trvalý pobyt.  
Starosta uviedol, že toto je vo VZN zapracované. 
  
Iné pripomienky k návrhu VZN vznesené neboli. 
 
Starosta dal o prijatí tohto VZN  hlasovať: 
 
Za  hlasovalo: 6 poslancov                               proti: 0                          zdržal sa: 0 
 
 

 
K bodu 8 

 
Starosta informoval poslancov o návrhu na zmeny rozpočtu obce Pružina. Poslancov 
následne o zmenách informovala Ing. Belavá, ekonómka OÚ. Zmeny rozpočtu tvoria 
prílohu tejto zápisnice. 
 
Hlasovanie o zmenách rozpočtu: 
 
Za hlasovalo: 6 poslancov                                 proti: 0                          zdržal sa: 1 
 
 
Ing. Matušová požiadala, aby boli všetkým poslancom v predstihu zasielané aj zmeny 
rozpočtu.  
 
Starosta dal o návrhu Ing. Matušovej hlasovať: 
 
Za  hlasovalo: 7 poslancov                                proti: 0                         zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 9 

Starosta predložil poslancom návrh na zrušenie členstva v ZMOS z dôvodu vysokých 
poplatkov. 
 



Starosta dal o tomto hlasovať:  
 
Za zrušenie hlasovalo: 7 poslancov                    proti: 0                 zdržal sa: 0 
 
 
 

 
K bodu 10/ 

Starosta predložil poslancom na schválenie návrh na prevod správy majetku 
zhodnoteného z nenávratného finančného príspevku prostredníctvom projektu  „Pružina – 
rekonštrukcia ZŠ Štefana Závodníka, výmena okien a zateplenie objektu do správy 
Základnej školy Štefana Závodníka a hnuteľného majetku – počítače, tabule a projektora 
nadobudnuté z Ústavu informácii a prognóz školstva Bratislava, ktoré tvoria prílohu 
zápisnice. 
 
 Hlasovanie: 

  
 Za  hlasovalo: 7 poslancov                                 proti: 0                    zdržal sa: 0 
 

 
 

 
K bodu 11/  

Starosta obce predložil návrh obecnej rady na prehodnotenie platu starostu obce podľa 
zákona 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení 
neskorších predpisov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v sume  
1915 € (786 x 1,98 + 23%).  
 
Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k danému bodu: 
 
Ing. Matušová sa spýtala, či sú na navýšenie platu v rozpočte peniaze 
Ing. Kvaššay uviedol, že minulý rok sa poslancom z dôvodu zlej finančnej situácie odmeny 
nezvyšovali, preto by v tomto roku navrhol starostovi  plat o percentá nezvyšovať 
Ing. Janiga súhlasil so zvýšením o 3% ( z 20% na 23%) 
 
 
PharmDr.  Toporová navrhla zvýšenie o 22 %.  
  
Starosta dal o pozmeňujúcom návrhu PharmDr. Toporovej hlasovať:  
 
 
Za hlasovali:  4 poslanci                                proti: 0                 zdržali  sa:3 poslanci 
 
   
Plat starostu obce Pružina bol schválený vo výške 1900 €. Výpočet: priemerná mesačná 
mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2011 predstavuje sumu 786 € x 1,98 
násobok pre obec Pružina od 1001 do 3000 obyvateľov + schválených 22 % (plat starostu 
sa môže zvýšiť až o 70%). 
 
 

 
K bodu 12/ 

Starosta odovzdal predsedom inventarizačných komisií poverenie k vykonaniu 
inventarizácie majetku a záväzkov obce ku dňu 31.10.2012. 
 



Predsedom komisií budú inventarizačné hárky doručené do  07.11.2012. Termín na 
odovzdanie inventarizácie je stanovený do  30.11.2012. 

 
Starosta informoval poslancov o zmene v zložení  likvidačnej komisii, v ktorej člena komisie 
p. Jána Berhana, ktorý odišiel do dôchodku nahradil p. Vojtech Kvaššay. 
 
O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
     
 Za hlasovalo:  7 poslancov                                proti:0                   zdržal sa:  0 
 

 
 
 

 
K bodu 13/ 

 
• Starosta predložil na schválenie OZ na základe pripomienok audítorky vypracovanú 

novú kúpnu zmluvu – predaj budovy starej školskej jedálne číslo súpisné 119 s firmou Ján 
Briestenský - Bripet, kde bol nesprávne uvedený názov firmy a nebola schválená výška 
splátok  a ani záložné právo na predávaný majetok.  
  
Starosta navrhol mesačné splátky po 1000 €, splatné najneskôr do 20.12.2012.  
 
Diskusia k bodu: 
 

• Ing. Matušová navrhla zrušiť uznesenie OZ č. 1/2012 v bode A/5 zo dňa 
16.03.2012 ohľadom    prenájmu školskej jedálne, keďže bol následne odsúhlasený predaj 
tejto budovy.  

 
                 -  ďalej odporúča, aby sa predišlo tlačovým nezrovnalostiam v písomnostiach  
obce je   potrebné uvádzať osobné údaje, obchodné mená a adresy tak, aby zaručovali 
správnosť a overenie totožnosti.  
 

• Ing. Kvaššay navrhol, aby každú zmluvu, ktorou sa predáva majetok obce overil 
právnik. 

  
 Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 
   
   Za hlasovalo: 7 poslancov                 Proti: 0                     Zdržal sa: 0 
 
 

• Starosta poslancov informoval o žiadosti  ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina č. 
412 o schválenie finančných prostriedkov na projekt „Zlepšenie životného prostredia v obci  
kde žijeme a pôsobíme“ vo výške 391,50 €. Táto suma sa týka úhrady materiálu na  
oplotenie detského ihriska /nákup pletiva, stĺpikov, cementu a piesku/, a ktorú treba uhradiť 
firme Krovmont Dušan Jance. 

 
    Starosta dal o príspevku vo výške 391,50 € hlasovať: 
 
   Za hlasovalo: 7 poslancov                Proti: 0                      Zdržal sa: 0 
 
    ZO SZOPK  pri SEV PONIKLEC, Pružina zdokladuje Obecnému úradu účel použitia        

finančných prostriedkov.  
 
 



 
• Starosta predložil poslancom žiadosti o odkúpenie pozemkov: 

 
       -  žiadosť p. Petra Gazdíka, Pružina č. 1012 o odkúpenie časti pozemku KN C 1503/1 
zastavaná plocha a nádvorie. Poslanci požiadali, aby k uvedenej žiadosti vypracovala 
stanovisko stavebná komisia a touto žiadosťou sa budú opätovne zaoberať na 
nasledujúcom zasadnutí. 
 
       - žiadosť p. Jozefa Ligasa a manželky Oľgy, p. Juraja Ligasa, Pružina č. 182 a p. Pavla 
Kostku, Pružina č. 183 o odkúpenie časti pozemku KN C 767. Poslanci navrhli preložiť 
rokovanie o predaji na nasledujúce zasadnutie. 
 
       - žiadosť p. Rastislava Škrtela, Pružina č. 701 o zmenu územného plánu obce – 
parcela KNC č. 1720/6, z dôvodu výstavby rodinného domu. Tieto pozemky sú 
nevysporiadané, vypracovanie zmeny územného plánu je finančne náročné. V prípade 
ďalších záujemcov sa môže o tejto zmene uvažovať.  
 
      Starosta dal o návrhu na zmenu územného plánu obce hlasovať: 
 
       Za hlasovali: 0                                proti: 7                        zdržal sa: 0 
 
  
 

• Riaditeľka ZŠ Š. Závodníka Mgr. Darina Michálková predložila poslancom 
“Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach za školský rok 
2011/2012“. Správa je spracovaná v zmysle vyhlášky MŠ SR 9/2006 Z.z. a tvorí prílohu 
zápisnice.  

  
Starosta dal o prijatí tejto správy hlasovať: 
 
Za prijatie hlasovalo:  7                        proti:0                          zdržal sa: 0 
 
Riaditeľka ZŠ ďalej informovala o situácii v školskom klube detí, kde sú  od septembra 
zriadené dve oddelenia, ktoré navštevuje 38 detí. Personálne obsadenie je v súčasnej dobe 
riešené formou dohody o vykonaní práce a absolventskou praxou z ÚPSVaR.  
 
 
Mgr. Michálková, riaditeľka ZŠ  poslancov zároveň informovala o príprave osláv 50. výročia 
založenia základnej školy v Pružine. Oslavy sa uskutočnia 20. októbra 2012. Pri tejto 
príležitosti pripravujú aj vydanie brožúry o Základnej škole Štefana Závodníka v Pružine, 
ktorá bude mať formát A-5 a približne 60 strán.  
 
Diskusia k bodu: 
 
- Ing. Kvaššay  navrhol, že všetci pozvaní učitelia by mali dostať spomienkový predmet – 
hrnček, pero alebo  tričko s logom školy.   
 
- Ing. Janiga súhlasí, aby bola vydaná brožúra, ktorá  pomôže propagovať aj školu aj obec. 
 
Pani riaditeľka zároveň požiadala o finančný príspevok, ktorý bude použitý na úhradu 
nákladov spojených s prípravu a konaním osláv. 
 
 
 
 



Starosta navrhol finančný príspevok vo výške 1000 €  a dal o tomto návrhu hlasovať. 
 
Za hlasovalo:7 poslancov                   proti:                                 zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 14 

• p. Dolinka sa spýtal starostu, či  plánuje  novú čakáreň na hornom konci  
          - starosta uviedol, že  s vybudovaním novej drevenej čakárne na hornom konci  bude 

počítať v rozpočte na budúci rok. 
          - ďalej požiadal starostu o doplnenie verejného osvetlenia pri rodinnom dome p. 

Petra Jakubecha.    
 
• PharmDr. Toporová tiež upozornila  na zlý stav čakárne na Priedhorí a tiež požiadala 

o zapracovanie tejto požiadavky do rozpočtu na budúci rok. 
          - upozornila na havarijný stav budovy starého obchodu na Priedhorí, kde padá   

materiál zo strechy a je tu nebezpečenstvo úrazu – starosta listom upozorní majiteľa 
budovy.  

 
• Ing. Janiga  srdečne poďakoval všetkým, čo sa akýmkoľvek  spôsobom zapojili do 

prípravy osláv odhalenia sochy sv. Jána Nepomuckého. 
           - ocenil prácu Mgr. Kortmana, predsedu Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy, 

ktorý  dlhé roky propaguje našu obec. 
   
• Ing. Matušová  požiadala  o zmenu v rokovacom poriadku, aby materiály boli 

poslancom zasielané 7 dní pred zasadnutím OZ z dôvodu, že materiálov, o ktorých sa 
rokuje je veľa a poslanci nemajú dostatok času,  aby si ich naštudovali. 

 
    Starosta dal o návrhu Ing. Matušovej hlasovať: 
 
    Za: 7 poslancov                           proti: 0                        zdržal sa:0 
 
• Bc. Križanová upozornila na havarijný stav cesty v časti obce Majtánovce 
            - poďakovala poslancom za schválenie finančného príspevku pre ZO SZOPK  

Poniklec 
            - poďakovala p. Antonovi Valáškovi za materiálnu pomoc pri budovaní detského 

ihriska a tiež komisii životného prostredia.  
 
          Starosta uviedol, že miestne komunikácie  v obci sú v zlom stave,  ale v súčasnej 

finančnej situácii obec na ich opravu peniaze nemá. Informoval, že dal vypracovať dvom  
firmám posudky o cenách asfaltu za m2.  Na budúcom OZ bude poslancov informovať. 

 
• Ing. Kvaššay  upozornil, že v budúcom roku nastane zmena vo financovaní krúžkov v 

školách 
             - upozornil na vysokú trávu v potoku pri moste pri dome p. Tomášika – pôsobí to 

neesteticky. Požiadal, aby trávu pokosili  aktivační pracovníci. Starosta informoval, že 
sa zúčastnil rokovaní na Povodí Váhu v Nimnici a prisľúbili mu,  že vyčistia koryto potoka 
Pružinka 

                 - požiadal o doplnenie reproduktora na  miestnom rozhlase na rázcestí pri ich  
dome, rozhlas vôbec nepočujú 

 
•  Ing. Belavá informovala poslancov o cyklotúre „Po stopách Štefana Závodníka“, ktorú 

uskutočnili 9.septembra 2012. 
 
• p. Jance poďakoval starostovi za poskytnutie dlažby a pomoc aktivačných 



pracovníkov, ktorí   pracovali pri kaplnke na hornom konci 
               - upozornil na skládku chladničiek a televízorov pred starou požiarnou zbrojnicou 
                 - požiadal, aby aktivační pracovníci natreli zábradlie pri ceste /nad potokom/ pri  

zástavke na dolnom konci a pri Valáškových na hornom konci 
                - spýtal sa starostu, či sa aj  tento rok uskutoční stretnutie detí so sv.  Mikulášom     

- starosta uviedol, že táto akcia sa uskutoční 6. decembra 2012. 
 
• Ing. Matušová upozornila  na kritický situáciu na miestnej komunikácii v uličke, v ktorej 

býva 
  - ďalej sa pýtala starostu, či sa plánuje rekonštrukcia sociálnych zariadení 

v kultúrnom dome, ktoré sú v dezolátnom stave a žiadajú rekonštrukciu 
Starosta sa vyjadril, že je si vedomý nedostatkov v kultúrom dome, ale obec 
v súčasnosti na takého investície nemá financie. Za prioritné v kultúrnom dome považuje 
rekonštrukciu elektroinštalácie. 

 
• Ing. Matušová  upozornila, že je potrebné v zásadách o odmeňovaní poslancov doplniť: 

- výšku mesačnej odmeny zástupcu starostu obce 
- úväzok hlavného kontrolóra 
- zosúladiť odmeňovanie zástupcu starostu obce – v zásadách je určené vyplácanie 

mesačnej odmeny starostu obce a je potrebné  doplniť, či bude odmeňovaný aj ako 
člen obecnej rady. 

 
Starosta doporučil, aby sa Ing. Matušová ohľadom týchto vecí  kontaktovala s mzdovou 
účtovníčka OÚ  p. Idou Kardošovou. 

 
 -   požiadala o doplnenie e-mailových adries poslancov na internetovej stránke obce. 

 
• p. Valášek upozornil na voľne sa pohybujúcich psov v obci, hlavne keď idú deti zo školy. 

Požiadal  pripraviť vyhlášku v miestnom rozhlase a upozorniť majiteľov psov. 
            
     Starosta informoval poslancov, že najbližšie OZ bude 14.decembra 2012. 

 
 

 
  Predseda  návrhovej komisie Ing. Janiga  predložil návrh na uznesenie č. 3/2012  

K bodu 13 

a starosta dal tomto návrhu hlasovať: 
 
 

za:  7 poslancov                                   proti: 0 poslancov             zdržal sa: 0  
 
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 
zastupiteľstva.  

.  
Zapísala: Mikulová 

 
Overovatelia zápisnice:  p. Dušan Jance        ..................................... 

                                  
                                     p. Anton Valášek      ....................................           
    

 
 
  
                                                                                    Michal Ušiak  
                                                                                    starosta obce  
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