
Z á p i s n í c a 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružina konaného dňa 11. Apríla 2014 

v zasadačke obecného úradu  

 

Prítomní : Podľa priloţenej  prezenčnej listiny 

Program : v prílohe 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 poslanca  Ing. Petra Kvaššaya  . 

 

Starosta dal hlasovať o programe zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti . 0                                Zdrţal sa : 0 

K bodu 2/ 

      Starosta obce predloţil návrh na zloţenie  návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

Do návrhovej komisie  navrhol : Ing. J. Beňadika, PhamDr. M. Toporovú   a Ing. J. 

Janigu. O tomto  návrhu dal hlasovať:    

           Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti . 0                                Zdržal sa : 0 

     Za overovateľov zápisnice navrhol : p. A. Valáška a p. D. Jance a zapisovateľku E. 

Ďurišovú.       O tomto  návrhu dal starosta hlasovať:    

           Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti . 0                                Zdržal sa : 0 

 

K bodu 3/ 

Záverečný účet obce Pruţina za rok 2013, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

obce za rok 2013a Hodnotiaca správ k programovému rozpočtu za r. 2013. Starosta  informoval, 

ţe dokumenty boli zverejnené na úradnej tabuli obce, ako i na internetovej stránke obce . 

Materiály boli prerokované na obecnej rade a finančnej komisii s odporučením prijať záverečný 

účet bez výhrad.  

Diskusia: 

- Ing. Matušová – kladne hodnotila hospodárenie obce v roku 2013, ktorá dosiahla  

prebytok hospodárenia v sume  60 000€.  Prebytok hospodárenia navrhla FK pouţiť 

v plnej výške na rekonštrukciu a údrţbu miestnych komunikácii. Taktieţ podotkla, ţe 

v roku 2013 bolo čerpanie na údrţbu ciest len na 31 %. Ing. Matušová poďakovala 

pracovníkom obecného úradu za ich prácu a taktieţ občanom za ich prístup k plneniu 

daňových povinností. 



 Upozornila na opakované porušovanie rozpočtových pravidiel -  akcie , ktoré nie sú 

plánované v rozpočte , treba  informovať  OZ  prípadne zvolať mimoriadne OZ a vykonať 

zmeny rozpočtu pred uskutočnením  započatej akcie. 

 Navrhla, aby pri údrţbe miestnej komunikácie  smerom Potôčky sa podieľali na 

financovaní p. O.Apoleniková a ZO SZZ 

 Finančná komisia odporučila schváliť záverečný účet  bez výhrad.  

 

- Ing. Belavá M. doplnila informácie aj o dlhovej sluţbe obce s tým, ţe obec eviduje dlhodobé 

záväzky voči Štátnemu fondu rozvoja bývania – v sume 914 927,09 €. Voči banke Prima 

eviduje obec úver s nesplateným zostatkom v sume 28 199,--  €  

Zmeny rozpočtu boli vyvolané jednak rekonštrukciou kultúrneho domu, rozpočtovými 

opatreniami na prenesené kompetencie  - základná škola. 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013 vzali poslanci na 

vedomie. 

Starosta dal hlasovať o prijatí záverečného účtu obce Pruţina za rok 2013 s výrokom bez 

výhrad.  

           Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti . 0                                Zdržal sa : 0 

 

K bodu 4/ 

 Starosta informoval o tom , ţe tento školský rok končí volebné obdobie riaditeľkám 

materskej a základnej školy, z tohto dôvodu navrhuje vyhlásenie voľby na riaditeľa ZŠ 

a MŠ. Vyhlásenie voľby bude zverejnené v týţdenníkoch OBZOR  a Povaţskobystrické 

novinky a taktieţ na webovej stránke obce Pruţina . Voľba na riaditeľku Základnej školy a na 

riaditeľku materskej školy  sa uskutoční  4.6.2014. 

Starosta dal o vyhlásení voľby  na riaditeľa ZŠ a MŠ na deň 4.6.2014 hlasovať:  

           Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti . 0                                Zdržal sa : 0 

K bodu 5/ 

 Starosta informoval , ţe prevádzkový poriadok KD bol zaslaný poslancom  a bude sa 

pri prenajímaní KD  postupovať v zmysle tohto poriadku. Prenajímať sa bude   

občanom na svadby, oslavy či kary a občania si zabezpečia  sami cateringové sluţby 

napr.  u. Jakubecha Martina, p.Ivana Krúpu alebo p. Kvaššaya Viktora. 

Diskusia: 

 p. Jance D. – navrhol, aby  sa vytvoril kalendár akcií – podujatí v kultúrnom dome, 

osloviť organizácie, ZŠ a taktieţ  zapracovať  termíny podujatí organizované obcou. 

 Ing. Matušová upozornila na chyby v prevádzkovom poriadku bod II.  

Starosta obce doplnil a opravil chyby v bode II.  a dal o prevádzkovom poriadku 

kultúrneho domu hlasovať : 

           Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti . 0                                Zdrţal sa : 0 

 



K bodu 6/ 

 Starosta predloţil na schválenie zastavovacie štúdie na IBV pre našich občanov. Jedná sa o 2 

štúdie a to zastavovacia štúdia pre p. Briestenskú Beátu Pruţina lokaita Pod Briestenným  

a Koleka Ľubomíra, Rajec v lokatite Pruţina Potôčky. Informoval poslancov o pripravovanej 

i tretej zastavovacej štúdii p.Pašku Ivana v časti  Kostkovce, ktorý ju zatiaľ nepredloţil. 

 p. Dolinka  konštatoval,  ţe vlastní pozemok na Bobote  v Priedhorí, ale potreboval prikúpiť 

ešte časť iných pozemkov a vlastníci vedľajších pozemkov odmietli predať .  

 Ing. Janiga informoval , ţe bola vypracovaná štúdia v minulosti a boli tam plánované rodinné 

domy , starosta navrhol , ţe by sa mal spracovať nový územný plán obce. 

 p. Jance D. mal pripomienku , či je doriešená kanalizácia  pri pozemku  p. Briestenskej , 

starosta informoval ,ţe je plánovaná vedľa potoka. 

Starosta dal o zastavovacej štúdii p. B. Briestenskej hlasovať:  

            

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti : 0                                Zdržal sa : 0 

Starosta dal o zastavovacej štúdii p.Koleka  Ľubomíra hlasovať: 

           Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti : 0                                Zdržal sa : 0 

 

K bodu 7/ 

  

 Starosta informoval poslancov o ţiadosti okresného súdu a to, ţe je nutné zvoliť 

prísediaceho na Okresný súd v Povaţskej Bystrici, pretoţe Mgr. Anne Haviarovej 

končí funkčné obdobie. Obecná rada doporučila schváliť Mgr. Annu Haviarovú aj na 

ďalšie obdobie . Mgr. Haviarová súhlasila  s návrhom. Starosta obce dal o návrhu 

prísediaceho na  Okresnom súde v Povaţskej Bystrici hlasovať:  

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti . 0                                Zdržal sa : 0 

K bodu 8/ 

 Starosta predloţil zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom 

záujme Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva obce Jedná sa o pozemky pod 

ČOV o celkovej výmere 1160 m
2
. Obecná rada doporučuje schváliť.                                           

Starosta dal o zmluve o bezodplatnom prevode hlasovať 

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti . 0                                Zdržal sa : 0 

K bodu 9/ 

 Majetkové priznanie predloţili starosta obce, riaditeľka Základnej školy a riaditeľka 

Materskej školy komisii zriadenej pri obecnom úrade. 

 Ing. Beňadik informoval poslancov, ţe majetkové priznania starostu obce, riaditeliek 

ZŠ a MŠ boli podané v termíne a obsahovali všetky náleţitosti. 



Poslanci  majetkové priznania vzali na vedomie. 

 Starosta predloţil   prehodnotenie platu starostu  na základe zákona č.253/1994 Z.z. O 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov, na základe zmeny priemernej mesačnej mzdy v národnom 

hospodárstve za rok 2013  na 824,- €, podľa počtu obyvateľov do 3000 je koeficient 

1,98 násobok  priemernej mzdy pracovníka národného hospodárstva za rok 2013 je 

1632,- € + 22% zvýšenie základného platu – 359,- € , funkčný plat starostu  činí  

spolu 1991,- €. 

Starosta dal  o návrhu platu hlasovať 

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti : 0                                Zdržal sa : 0 

K bodu 10/ 

 Starosta obce oboznámil poslancov s navrhovanými zmenami rozpočtu obce k  

 11.4.2014, ktoré spracovala Ing. Belavá, ktorá v krátkosti oboznámila s dôvodmi zmien  

v rozpočte.  

 Ing. Matušová – k čerpaniu finančných prostriedkov , ktoré nie sú plánované 

v rozpočte sú porušením  rozpočtových pravidiel. Jedná sa napr. o materskú školu, 

taktieţ podotkla, ţe sa malo konať mimoriadne  zasadnutie ohľadne prevádzkového  

poriadku v kultúrnom dome. 

 Starosta vysvetlil  poslancom , ţe sa jednalo o havarijný stav radiátorov v zimnom 

vykurovacom období a elektroinštalácie v materskej škole, ktorý bolo treba riešiť 

okamţite.  

 Ing. Janiga  konštatoval, ţe treba pri takýchto havarijných stavoch netreba zvolať 

mimoriadne zasadnutie 

 Ing. Belavá navrhla či  by sa nemohla zvýšiť kompetencia starostu  a limit na zmeny 

rozpočtu aby sa pri menších sumách nemuselo zvolávať  zasadnutie OZ. 

Starosta  obce dal o návrhu zmien rozpočtu  k 11.4.2014 hlasovať 

          Hlasovanie :  Za 6 poslancov                 proti : 1                                Zdržal sa : 1 

 

K bodu 11/ 

 Starosta obce predloţil návrh odmeny  pre kronikárku obce Mgr. Máriu Šebákovú za 

roky 2011-2012 vo výške 100,-- €, obecná rada doporučila návrh schváliť. Kronika 

obce je ručne  písaná poslanci môţu poţiadať o nahliadnutie. 

Starosta dal o návrhu  odmeny kronikárke obce hlasovať. 

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti : 0                                Zdržal sa : 0 

 

K bodu 12/ 



Starosta predloţil: 

- ţiadosť riaditeľky materskej školy o spôsobe úhrady za pranie posteľnej bielizne 

z prostriedkov  rodičovského zdruţenia. Rodičia  platia mesačne príspevok za MŠ 5,-- 

€ a z rodičovského zdruţenia navrhujú  príspevok 10 €. Obecná rada doporučila tento 

poplatok  vo výške 10 € / mesiac hradiť z prostriedkov rodičovského zdruţenia. 
Starosta obce dal o návrhu hlasovať : 

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti : 0                                Zdržal sa : 0 

K bodu 13/ 

 ţiadosť Urbárskej obce PS Pruţina na prenájom parcely KNC č.2598/6 zastavaná plocha za 

účelom rekonštrukcie cesty z Chmeliska do Ritky . Urbárska obec poţiadala o finančné 

prostriedky z európskych fondov EÚ. Obecná rada doporučila symbolický prenájom 1,-- € za 

rok. Starosta navrhol prenájom parcely na 10 rokov. 

Starosta dal o dlhodobom prenájme parcely KNC č. 2598/6  hlasovať: 

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti : 0                                Zdržal sa : 0 

 Ţiadosť PPPS SK s.r.o. Prievozská 2/A Bratislava o prenájom parcely KNE č.10530/1 

o výmere 25 098 m
2
 na  poľnohospodárske účely. Obecná rada nedoporučuje schváliť 

prenájom , pretoţe obec si  sama chce poţiadať o dotáciu na Poľnohospodársku platobnú 

agentúru v Trenčíne. Vypracovaním  ţiadosti  poveruje Ing. Beňadika J. a starostu obce. 

Starosta dal o neschválení ţiadosti o prenájom parcely KNE č. 10530/1 pre PPPS s.r.o.  hlasovať : 

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti : 0                                Zdržal sa : 0 

 Ţiadosť p. Viktora Kvaššaya   o výmenu pozemkov za Penziónom pod Stráţovom a pri areáli 

materskej školy. Jedná sa o výmenu obecných pozemkov KNC č. 664/2 o výmere 1698 m
2
 a 

pozemok KNC č.663/6 o výmere 724 m
2
 časť obecnej záhrady a p. Kvaššay ponúka za to 

KNC 659/3 o výmere 426 m
2
, KNC 659/4 o výmere 110 m

2 
 a KNC č.660/1 o výmere 446 m

2
, 

ktoré budú pričlenené k areálu materskej škole rozdiel  t.j  1440 m
2 

 doplatí.  Za 1  m
2
 je 

stanovená trhová cena 16 €.  Prístupová cesta  k obecnej záhrade zostane majetkom obce 

a výmera obecnej záhrady  po výmene zostane ešte 3997 m
2
. Obecná rada doporučuje výmenu 

pozemkov s doplatkom. 

 p. Kvaššay Viktor  predloţil svoj zámer  s vybudovaním športového areálu za  Penziónom pod 

Stráţovom. Ponúka na výmenu parcely vedľa materskej školy  a rozdiel v metroch 1440 m
2
,  

doplatí a to  v sume 23040,- €, . 

 Starosta doplnil, ţe rozšírenie areálu materskej školy by bolo vhodné, nakoľko sa plánuje  

rekonštrukcia materskej školy a tým sa zmenší pozemok okolo MŠ. Parcely sa pripoja k areálu 

materskej školy  a v rámci projektu  sa tam vybuduje detské ihrisko . 

Diskusia: 

 p. Dolinka konštatoval, ţe sa v obci nerobí nič pre starých ľudí 

 Starosta  informoval, ţe v obci máme  8 opatrovateliek, ktoré opatrujú v obci 12 starých ľudí. 

Obec Pruţinu ročne táto sluţba stojí pribliţne 20.000€, domov dôchodcov sa nedá budovať  

z vlastných prostriedkov , nakoľko obec nemá dostatok finančných prostriedkov. 



 Ing.  Beňadik  ešte uviedol, ţe keď bude vypísaná výzva z prostriedkov EÚ obec je pripravená  

podať ţiadosť a má vytvorené aj podmienky a to na obecnej záhrade, kde je vybudovaná 

prístupová cesta s inţinierskymi sieťami.    

 p. Kozák J. mal dotaz, či sa na pozemku ktorý chce p. Kvaššay od obce uţ nezačali  stavebné 

práce, a dáva sa to schváliť len dodatočne, ako sa to stalo v minulosti pri vybudovaní  

slnečných kolektorov. 

 p. Kvaššay V. –  prípravné práce začal  na svojom pozemku a na prístupovej ceste. Na obecnej 

parcele zatiaľ nebuduje . 

 občan p. Ďuriš Ján - navrhol  pri kúpiť parcely  aj za bytovkou č. 1040,  lebo  za bytovkou 

nemajú ţiadny priestor, a mohlo by sa tam plánovať a výstavba domova dôchodcov.  

 starosta obce – tieto parcely sa uţ prejednávali. Poslanci boli aj na tvare miesta  a konštatovali 

, ţe  boli by nevýhodné pre obec nakoľko je tam ochranné pásmo vody. 

Starosta dal hlasovať o výmene parciel  a doplatku   v sume 23.040€  na základe ţiadosti V. Kvaššaya: 

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti : 0                                Zdržal sa : 0 

 

 Starosta informoval  o výsledkoch inventarizácie za rok 2013 a predloţil inventarizačný zápis. 

Poslanci  informácíu  vzali na vedomie. 

 Starosta predloţil ţiadosť p. Jána Belavého z minulého zasadnutia OZ .Jedná sa o výmenu 

parciel lesný pozemok KNE č. 6401 o výmere 7590 m
2 

– v Jasenovej a pozemok  smerom na 

Podstráţie –cesta, parcelu  KNE č.5274 o výmere 440 m
2
 za obecnú parcelu KNE .889 – orná 

pôda o výmere 7779 m
2
 - pod Chmeliskom . Starosta informoval, ţe obecná rada doporučuje 

výmenu parciel.  

 p. Belavý Ján – poslancov podrobne oboznámil , kde sa jeho parcely nachádzajú a ponúka viac 

štvorcových metrov ako má obecná parcela .  Taktieţ podotkol  , ţe obci daroval svoj podiel 

v parcele pod zberný dvor.  

 p. Dušan Jance navrhol , aby  sa uskutočnil výjazd do terénu  na  jednotlivé parcely a  aby to 

bolo  prerokované na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

 Starosta obce dal o návrhu Jance. Dušan hlasovať, aby bola uskutočnená terénna obhliadka 

parciel za prítomnosti aj p. J. Belavého. 

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti : 0                                Zdržal sa : 0 

 Starosta obce predloţil ţiadosť  Ing. Vlniešku o výmenu  parciel  a to trvalo trávnatý porast 

smerom  do Mlyníšť. 

 Ing. Vlnieška poslancom bliţšie  vysvetlil a názorne ukázal na mape, o ktoré parcely by sa 

jednalo. 

 Starosta obce navrhol, aby sa ţiadosť p. Vlniešku  presunula na nasledujúce zasadnutie OZ, 

s tým, ţe  tam bude tieţ vykonaná terénna obhliadka  . 



Starosta dal o návrhu  aby bola vykonaná  terénna obhliadku hlasovať: 

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti : 0                                Zdržal sa : 0 

 

Starosta predloţil na zasadnutí aj ţiadosť Daniela Belavého o prenájom  šatne v kultúrnom dome na 

fitnes centrum pre ţeny. 

 p. Belavý  Daniel  – bliţšie oboznámil poslancov  o prenájme šatne v KD na fitnes centrum 

pre ţeny. Stroje umiestni len v jednej polovici  šatne. Taktieţ prisľúbil členom klubu 

dôchodcov 1 x vstup  zdarma. Ponúka za prenájom nebytového priestoru – šatne  čiastku 50,-- 

€ za mesiac. 

 p. Jance Dušan – poukázal na to, ţe napr. Belavá Alena – Masáţny salón  platí prenájom 23 € 

mesačne plus energie a je tam 1 x v týţdni. Tieţ sa spýtal  p. Belavého či má zmapovaný 

záujem o túto sluţbu. A podotkol aj na bezpečnosť. 

 p. Belavy Daniel – chce  vytvoriť v obci  pre ţeny fitness centrum, pretoţe  mnohé ţeny 

chodia do fitness centra v Povaţskej Bystrici. 

 Starosta navrhol  skúšobnú prevádzku fitness centra a to do 31.12.2014 , s tým, ţe na 

poslednom zasadnutí OZ sa prehodnotí ďalšie trvanie  prevádzky. Upozornil  p. Belavého, ţe  

šatňa musí byť prístupná na všetky kultúrne  akcie, pritom si musí byť vedomý, ţe za svoj 

majetok   si zodpovedá sám, aj keď  šatňa sa bude vyuţívať na iné účely. Taktieţ starosta  

a poslanci  navrhli  mesačný nájom 60,-- € , s tým ţe musí dodrţiavať prevádzkový poriadok 

kultúrneho domu a zdrţiavať sa len v určených hodinách, ktoré sa presne stanovia v nájomnej 

zmluve. Zároveň sa bude vyuţívať aj sociálne zariadenia. 

Starosta dal o prenájme  nebytových priestorov – šatňa v kultúrnom dome  - fitness centrum a výške 

nájomného 60 €/mesiac hlasovať : 

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti : 0                                Zdržal sa : 0 

 Starosta obce predloţil ţiadosť p. Prostínáka Jána o uvoľnenie z funkcie strojníka v ZO DHZ. 

Poslanci  uvedenú skutočnosť vzali na vedomie. 

K bodu 14/ 

 Starosta informoval  poslancov , ţe bola  vykonaná kontrola  hasičskej techniky Krajských 

riaditeľstvom HaZZ Trenčín,  kontrola dopadla úspešne, taktieţ informoval , ţe máme 16 

zásahu schopných hasičov. 

 Starosta informoval, ţe v miestnej časti Ritka – Mesciská sa realizoval znovu archeologický 

prieskum, ktorý viedla  Lucia Kováčová a bude vypracovaný posudok, ktorý  starosta predloţí 

poslancom. 

 Starosta informoval , ţe budova  Poľovníckeho zdruţenia Sádecké vrchy Pruţina je na predaj, 

je moţnosť kúpiť ju. Na základe znalerckého posudku je stanovená cena na 34.000€.Poslanci 

odmietli kúpu tejto budovy. 



 Starosta  poţiadal poslancov o schválenie  Zmluvy o odovzdaní a prevzatí do správy č. 

2014/1. Obec zveruje do správy Základnej školy Štefana Závodnika  hnuteľný majetok  vo 

výške 5 966,72 € nadobudnutého bezodplatne v rámci projektu. 

Starosta dal o  schválení  Zmluvy o odovzdaní a prevzatí do správy č.2014/1 hlasovať: 

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti : 0                                Zdržal sa : 0 

 Ing. Belavá poţiadala poslancov o znovu schválenie ,aby rozpočet na roky 2014,2015, 2016 sa 

zostavil bez uplatnenia programovej štruktúry. 

Starosta  dal o tomto hlasovať:  

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti : 0                                Zdržal sa : 0 

 Ing. Matušová – navrhuje, aby finančné prostriedky z prebytku hospodárenia – rezervný fond  

boli pouţité na údrţbu miestnych komunikácii , taktieţ zostatok finančných  prostriedkov  

z rezervného fondu z minulého roku v sume 11 700,-- €.. Poţiadala starostu , aby sa  určili 

miestne komunikácie, ktoré sa budú opravovať. 

 Ing. Belavá  - poznamenala, ţe  finančné prostriedky  z rezervného fondu sa môţu pouţiť len 

na rekonštrukciu miestnych komunikáciu a na údrţbu len v tom prípade, ak ide o havarijný 

stav. 

 Starosta obce zabezpečí  odborný posudok na jednotlivé  miestne komunikácie a na základe  

tohto  by sa zaţalo s rekonštrukciou jednotlivých miestnych komunikácii.  Rekonštrukcia je 

plánovaná  v letných mesiacoch. 

 Ing. Beňadik – upozornil na čierne skládky a to vo Filipovej a z Priedhoria  smerom na horný 

koniec.  Starosta obce zabezpečí likvidáciu  čiernych skládiek. 

 p.Dolinka S.  poukázal tieţ na odpad po celej doline. 

 Ing. Janiga  konštatoval, ţe sa robí málo osvety ako predchádzať čiernym skládkam, je  to 

celoslovenský problém. 

 Starosta  obce poţiadal  poslancov o predĺţenie platnosti  programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce a to do 31.12.2014. 

Starosta dal hlasovať  o predlţení  platnosti programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do 

31.12.2014.          

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti : 0                                Zdržal sa : 0 

 p. Dolinka – pripomienky k rekonštrukcii verejného osvetlenia a k oprave miestneho rozhlasu  

do časti obce Briestenné,  

 k zástavke na hornom konci, prečo sa  buduje  z kameňa, keď ostatné sú drevené, či sú 

vysporiadané miestne komunikácie na hornom konci, 

 navrhol, rekonštrukciu budovy  telovýchovnej jednoty 

 či sa neuvaţuje o kamerovom systéme v obci 

 

Starosta informoval, ţe : 



o finančné prostriedky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci  sú schválené , len čakáme 

na schválenie procesu verejného obstarávania z ministerstva hospodárstva,  

o kamerový systém  obci  nám zabezpečí firma , ktorá bude robiť rekonštrukciu verejného 

osvetlenia  ,  

o zastávka na hornom konci bude z kameňa, miestne komunikácie na hornom konci má 

obec na liste vlastníctva,  

o rekonštrukcia  budovy telovýchovnej jednoty je plánovaná v roku 2015, tento rok je 

prioritou budova materskej školy. 

 

 p. Jance  informoval poslancov o návrhu autobusovej zastávky na Priedhorí  ,   túto 

nafotil obci Šuja  

 pripomienku k trţnici , aby sa dokončila zámková dlaţba. Dlaţba by stála  cca 1690 € 

(trţnica 1280 € + prístrešok 350€ ) a v rozpočte je plánované na tento rok  

preinvestovať 2000 €. 
 

 p. starosta  - informoval , ţe plánuje  obnoviť pamätnú tabuľu bývalému starostovi 

Pruţina    p. Kardošovi, ktorý zahynul v II. Svetovej vojne 

 p. Valášek – obnoviť resp.  zabezpečiť opravu pomníku, kde je pochovaný. Starosta 

prisľúbil, ţe zistí u kamenára p. Sádeckého,  koľko by stála  oprava a bude  poslancov 

informovať na budúcom zasadnutí. 

 Ing. Janiga poďakoval  p. starostovi za vyčistenie pozemkov pri ceste v Dolných 

Močiaroch  

 Navrhol ,  aby sa vypracoval štatút , zaviedla sa  pamätná kniha zaslúţilých občanov 

a pamätné predmety. Uvaţovať o vypísaní odmeny za podanie informácie  pri 

krádeţiach. 

 Starosta – štatút obce sa môţe spracovať, taktieţ sa môţe uvaţovať o vypísanie 

odmeny za podanie informácie o zlodejoch. 

 p. Jance Dušan - pripomienka k ţiadosti p. Belavého Petra o rozšírenie vodovodu  v dolnej 

časti Chmeliska, ktorú podal na  tunajší obecný úrad a do dnešného  dňa nedostal k ţiadosti 

vyjadrenie. 

 Pripomienkoval cestu k poţiarnej zbrojnici,  je v zlom stave po  oprave vodovodu,  veľké jamy  

pozasýpal a treba  naplánovať opravu cesty PVS  a.s. Povaţská Bystrica. 

 Poţiadal  o zriadenie  nového odberného miesta pre odber elektrickej energie  a to medzi 

skálim , kde sa konali zábavy, v júni tam turistický oddiel plánuje  junáles. 

Starosta sa vyjadril k pripomienkam 

o k ţiadosti  p. Belavého  -  vodovod sa riešil k rodinnému domu p. Kuca J. ml. , ostatné domy 

v tejto časti  majú vodu. Je dlhodobý problém s úhradami za spotrebovanú vodu v časti 

Chmelisko. 

o Cesta k poţiarnej zbrojnici bude  preasfaltovaná  a   moţnosť  zriadenia  nového odberného 

miesta  pri tanečnom parku pod Briestenným  preverí u SSE Ţilina.     

 

 Občan p. Šebák Ján – poţiadal poslancov o zrušenie výherných automatov v obci.  Občania  

prehrajú veľa  peňazi, ktoré v rodinách chýbajú.  

o Starosta prisľúbil , ţe zistí ako postupovať pri zrušení automatov v obci, či bude stačiť  prijať 

uznesenie alebo vypísať referendum. Informovať poslancov bude na budúcom zasadnutí OZ. 

 



 Ing. Matušová  informovala  zasadnutie, ţe obec má uţ 2000 obyvateľov a navrhla , 

aby  sa dvetisícemu občanovi  odovzdal finančný dar v hodnote 50,-- € a takisto urobil 

aj zápis do pamätnej knihy 

 Pripomienku k vydaniu novej ročenky , ţe nevedela ani ju do dnešného dňa nemá,  

konštatovala, ţe poslanci by mali mať určené od akého súpisného čísla majú roznášať 

či kalendáre alebo ročenky,   

 Mala dotaz kto je členom  farskej rady. 
 

o Starosta prisľúbil , ţe zabezpečí odovzdanie dvetisícemu občanovi Pruţiny,  informoval , ţe 

ročeniek bolo 900 ks a niektorí poslanci ich aj rozniesli.   

o Starosta informoval , ţe vo farskej rade sú členovia Ing. Beňadik Jaroslav, Michal Ušiak, Ing. 

Janiga Ján, Jance Dušan, Valášková Helena. 

o Ing. Beňadik doplnil, ţe farská rada bola zaloţená za vdp. Hanuliaka  a to z dôvodu návštevy 

p. biskupa  - konala sa v našej farnosti  vizitácia. Členovia  zakladajúcej farskej rady boli p. 

Viktor Kvaššay, Ing. Beňadik Jaroslav, p. Cvengrošová Emília, Cvengroš Ľ.    a Ing.  Janiga  

Ján. 

o p. Valášek  informoval ,ţe aj naši občania znečisťujú  okolie štátnej cesty v doline, 

vyhadzovaním vriec odpadu. 

o upozornil  na vyčistenia a znovu osadenie ţľabov  pri odbočke na Priedhorie,  

 

 p. Kozák – mal dotaz k prijímaniu detí do materskej školy,  

o starosta  informoval , ţe ţiadosti podávajú riaditeľke materskej školy a rada školy rozhoduje 

o prijatí či neprijatí  dieťaťa  do MŠ.  Riaditeľka vydá rozhodnutia a rodič sa má právo 

odvolať.  Pri odvolaní rodiča  toto rieši aj so starostom obce. Je pravidlom, ţe sa   umiestňujú 

deti pracujúcich rodičov. 

 

 Starosta  informoval poslancov : 

 stretnutí, ktoré sa uskutoční 14.4.2014 za účelom realizácie projektu Turistický 

chodník a detské ihrisko v rámci projektu Obnovy dediny,   

 súd  s p. Ligasom  stále ešte trvá,   

 zrezaní  nebezpečných líp okolo cintorína  a v materskej škole. Drevo  z líp je uloţené za 

cintorínom a pri materskej škole. 

 dokončení ihriska Ovál pri základnej škole – uvaţuje sa nad umelou trávou alebo  

asfaltom, prikloní sa k lacnejšej variante. 

 Pozval poslancov  na oslavy  Dňa zeme, ktoré sa uskutočnia   27.4.2014 v oddychovej zóne 

Potôčky.  

 

Nakoľko poslanci nemali iné pripomienky vyzval Ing. Beňadika k predloţeniu návrhu uznesenia 

zo zasadnutia OZ, o ktorom dal hlasovať. 

          Hlasovanie :  Za 8 poslancov                 proti : 0                                Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. V závere starosta poďakoval prítomným za účasť na 

zasadnutí aj podnetné návrhy v diskusii a rokovanie ukončil. Starosta informoval poslancov, že 

ďalšie zasadnutie OZ bude 4. Júla 2014.. 



 

Zapísala: Eva Ďurišová  

Overovatelia zápisnice: Dušan Jance  

                                          Anton Valášek  

                                                                                                                         

 

                                                                                                                         Michal U š i a k  

                                                                                                                          starosta obce 


