
Z á p i s n i c a 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

z 1.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, zo dňa 11. marca 2011 

P r o g r a m :  tvorí prílohu zápisnice 

 Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Michal Ušiak. 
V úvode zasadnutia privítal prítomných, ospravedlnil poslankyňu  p. PharmDr. Toporovú za 
neúčasť a z neskoršieho príchodu p. Jozefa Kozáka z rodinných dôvodov a p. Stanislava 
Dolinku z pracovných povinností. Obaja poslanci prišli neskôr. I napriek tomu obecné 
zastupiteľstvo bolo uznášania  schopné, preto starosta predložil návrh programu zasadnutia, 
o ktorom dal vopred hlasovať.  

K bodu 1: 

Hlasovanie: Za predložený program: 6 poslancov, proti: 0  zdržal sa: 0.    

 Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov 
zápisnice. Do návrhovej komisie odporučil: p. Ing. J. Beňadika, p. Ing. Matušovú a p. Ing. 
Janigu. O tomto návrhu dal hlasovať. 

K bodu 2: 

Za predložený návrh hlasovalo: 6 poslancov,     proti: 0          zdržal sa: 0 

Za overovateľov zápisnice odporučil:   p. D. Jance a p. A. Valáška. Aj o tomto 
návrhu dal starosta hlasovať. 

Za predložený návrh hlasovalo: 6 poslancov,    proti: 0           zdržal sa: 0. 

 V tomto bode starosta informoval o stanovisku obecnej rady k voľbe 

K bodu 3:  

komisie na 
ochranu verejného záujmu

Predseda: Ing. Jaroslav Beňadik, členovia: Ing. Peter Kvaššay a za OÚ – p. Ida Kardošová.  
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať.  

. Obecná rada odporučila nasledovné zloženie tejto komisie:  

Za predložený návrh hlasovalo: 6 poslancov,  proti: 0        zdržal sa: 0 

Starosta zároveň vyzval predsedov komisií, ktorí boli schválení na ustanovujúcom zasadnutí 
OZ 10. 12. 2010, aby doplnili členov. Predsedovia komisií predložili uvedené návrhy: 

Komisia finančná

Hlasovanie:  Za: 6 poslancov             proti:       0                    zdržal sa: 0  

:  predseda: Ing. Anna Matušová členovia: Ing. Peter Kvaššay a Ing. 
Mária Jakubeková. 



Komisia stavebná

Hlasovanie:   Za: 6 poslancov            proti:       0                     zdržal sa: 0     

:  predseda: Dušan Jance, členovia: Václav Haviar a Milan Hlaváč. 

Komisia sociálnych vecí

Hlasovanie:   Za: 6  poslancov          proti:       0                     zdržal sa: 0     

: predseda: PharmDr. Mária Toporová, členovia: Tatiana 
Kvaššayová a Františka Jančeková 

Z dôvodu neprítomností poslancov- predsedov komisií sa neskôr hlasovalo o týchto 
komisiách: 

Komisia životného prostredia a cestovného ruchu:

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

 predseda: Jozef Kozák, členovia: 
Miroslav Križan a Roman Hija. 

Komisia školstva, kultúry a športu

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

: predseda: Stanislav Dolinka, členovia: Roman Hija 
a Ľubomír Mašata. 

 Starosta obce v zmysle predpisov predložil jeho majetkové priznanie za rok 2010 
pre informáciu poslancom. Toto zároveň odovzdal predsedovi komisie verejného záujmu 
Ing. Beňadikovi, ktorý odporučil ho prepracovať podľa elektronickej podoby uverejnenej na 
internete. Majetkové priznanie bude založené u mzdovej účtovníčky obce p. Idy Kardošovej. 

K bodu 4: 

 Starosta obce podal poslancom informáciu ohľadne rozhodnutia o neschválení dotácie 
z EF RR a MV RR SR na Revitalizáciu verejných priestranstiev, ktorá bola obci pôvodne 
schválená ešte v júni 2010 a čakalo sa len na podpis zmluvy. Dôvod neschválenia uvedený 
v rozhodnutí bol v zmysle vládneho auditu. Starosta si preto vyžiadal informáciu o vládnom 
audite, ktorú predložil aj poslancom k nahliadnutiu. Spolu s hlavným kontrolórom obce sa 
zúčastnili aj rokovania na MV RR SR ohľadne projektu, pričom dostali informáciu o tom, že 
by sa malo uskutočniť ešte 1 kolo tejto výzvy. Tento projekt však by už zastrešovalo 
Ministerstvo pôdohospodárstva. Neschválenie sa týka viacerých obcí na Slovensku, pričom 
starosta už je s niektorými starostami v kontakte a plánujú spoločne tlačovú besedu, kde sa 
chcú dožadovať  priznania dotácie, a to aj vzhľadom k tomu, že obce aj naša už investovali 
nemalé finančné prostriedky do projektov a prípravných prác. Naša obec konkrétne 
investovala do projektov cca 30 000 EUR, čo v čase krízy bolo pre obec náročné.  

K bodu 5: 

Diskusia k bodu: 

p. Štefan Jakubech, HK – informoval, že výzva by sa mala obnoviť a obec sa bude opäť 
uchádzať o dotáciu. Obecná rada odporučila splnomocniť starostu vymáhať investované 
financie vymáhať aj súdnou cestou. 



Ing. Ján Janiga – odporučil, aby starosta pokračoval v rokovaniach ohľadom vymáhania 
výdavkov obce súvisiace s projektom. 

Poslanci jednomyseľne  tento návrh obecnej rady podporili a splnomocnili starostu obce 
k vymáhaniu aj právnou cestou a koordinovaniu spoločného postupu s ostatnými 
poškodenými obcami. 

 Starosta obce informoval poslancov o prerokovanej Hodnotiacej správe 
k programovému rozpočtu Obce Pružina za r. 2010, ktorá bolo predmetom jednania aj 
poslednej obecnej rady.  

K bodu 6: 

P. Belavá stručne zhodnotila jednotlivé programy ich zámery a ciele, ktoré sú zapracované 
v správe. Zároveň predložila poslancom stručný prehľad plnenia finančného rozpočtu za rok 
2010 vrátane výdavkov ZŠ. Poslanci budú podrobnejšie oboznámení s plnením rozpočtu pri 
prerokovaní záverečného účtu obce za r. 2010 po vykonanom audite. 

 K uvedenému bodu starosta otvoril diskusiu. 

Štefan Jakubech, HK – pri hodnotiacej správe hovoril o vykonanej kontrole Správou 
finančnej kontroly Zvolen, ktorá bola vykonaná za 3 roky v januári 2011 s pozitívnymi 
výsledkami pre obec.  

Ing. Ján Janiga – vyjadril sa k výsledku finančnej kontroly pochvalne.  

Poslanci uvedenúsprávu zobrali na vedomie. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

K bodu 7 :

- 7. 1 Starosta predložil poslancom Protokol z vykonanej kontroly Správou 
finančnej kontroly Zvolen, o čom informoval aj hlavný kontrolór obce. Vykonanou 
kontrolou neboli zistené žiadne vážne pochybenia zo strany obce.  

   R ô z n e  

-  
- 7. 2 Zároveň informoval o zmenách v rozpočte z dôvodu schválených dotácií na rok 

2011 v zmysle listov z krajských úradov (školstvo, matrika, stavebný úrad, cestná 
doprava), ktoré tvoria prílohu zápisnice. 
Uvedené návrhy úprav poslanci vzali na vedomie. 
 

- 7. 3 Starosta tiež informoval o predloženom návrhu vedúcej ŠJ p. Bahnovej, ohľadom 
zvýšenia finančného limitu na stravné žiakov ZŠ a dospelých stravníkov a to 
dodatkom č. 2/2011 k VZN č. 1/2008, ktorým sa upravuje výška príspevkov v škole 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina a to z 1. Do 2. 
pásma v zmysle VZN Trenčianskeho samosprávneho kraja z 23. 2. 2011 a to aj 
s ohľadom na zvyšujúce sa ceny potravín a energií.  
Ku tomuto bodu starosta otvoril diskusiu: 
 



Ing. Anna Matušová – mala dotaz, že v ŠJ si môžu „prilepšiť“ aj stravovaním 
cudzích stravníkov.  
Ing. Ján Janiga – mal dotaz, či dokážeme uspokojiť všetky požiadavky na prijatie 
detí do MŠ, treba zvážiť prípadné presťahovanie predškolákov do ZŠ. 
Dušan Jance – nakoľko je členom školskej rady pri MŠ informoval, že opäť všetky  
požiadavky nebudú všetky uspokojené. Vedenie MŠ sa snaží riešiť predovšetkým 
umiestnenie detí, ktorých rodičia sú zamestnaní. 
Ing. Peter Kvaššay – navrhol vykonať audit v ZŠ ohľadom využitia priestorov 
a možnosti umiestnenia predškolákov v ZŠ aj s riešením výdaja stravy v týchto 
priestoroch.  
 
Aj vzhľadom na dotazy, starosta dal o návrhu dodatku č. 2 k  VZN č.1/2008 ohľadom 
zvýšenia limitu stravy a to od 1. 4. 2011 hlasovať. 
 
Za predožený návrh:   8 poslancov     proti: 0               zdržal sa: 0  
 

- 7. 4 Starosta obce predložil poslancom žiadosti na odpredaj obecných pozemkov a to 
nasledovne: 
Pozemok parc. Č. KNC 1503/10 –výmeera 47 m2  - žiadateľ Ing. Peter Belavý, trvale 
bytom Považská Bystrica, Lánska 928/7 
Pozemok KNC č. 1503/9  - výmera 10 m2 – žiadatelia Zuzana a Viktor Vrábloví, trvale 
bytom Pružina č. 505 
Pozemok KNE č. 1006 – výmera 148 m2 – žiadateľ Lucia Vlčková, trvale bytom 
Považská Bystrica, Rozkvet 2020/42. 
Zároveň starosta obce informoval stanovisko obecnej rady o doporučení uvedených 
pozemkov k odpredaju, vzhľadom na malé výmery a nevyužitie zo strany obce a to za 
dohodnutú predajnú cenu – 3,32 EUR/m2 vo všetkých prípadoch. 
 
Ku tomuto bodu starosta otvoril diskusiu: 
 
Ing. Ján Janiga – odporučil podporiť stanovisko obecnej rady a pozemky odpredať. 
Ing. Jaroslav Beňadik – informoval o tom, že obec mala uvedené pozemky 
delimitované s tým, aby občania v prípade záujmu mohli jednoduchšie získať 
pozemky od obce ako by ich získali do Slovenského pozemkového fondu.  
 
Starosta dal o predmetných pozemkoch a ich odpredaji v zmysle predloženého návrhu  
hlasovať. 
Za odpredaj a predložený návrh:  8 poslancov, Proti:  0 Zdržal sa:    0 
 
V tomto bode starosta zároveň informoval, že o všetky príjmy z predaja pozemkov 
bude navýšený kapitálový rozpočet a to v príjmoch a vo  výdavkoch na projekty 
súvisiace s rekonštrukciou starej farskej budove.  
 
 S týmto návrhom súhlasili všetci 8 poslanci bez pripomienok. 



 
K bodu 8:
 

  D i s k u s i a  

Ing. Janiga

Starosta -  informoval, že po rekonštrukcii ZŠ sa ešte zariadia jednotlivé špeciálne 
učebne vybavením, ktoré by sa mali inštalovať v priebehu asi 2 týždňov. Projekt už je 
ukončený. Starosta zároveň odporučil v ZŠ uskutočniť mimoriadne zasadnutie OZ len 
k využitiu priestorov v škole, vrátane knižnice.  

 – odporučil upozorniť riaditeľku ZŠ, aby našla spôsob ako maximálne 
využiť priestory v ZŠ, prípadne ju pozvať vopred na OZ. Zároveň upozornil, aby sa 
nezabudlo, že v r. 2012 bude 50. výročie založenia našej ZŠ a na toto sa dôstojne 
pripraviť. 

 
Ing. Kvaššay – súhlasí s prieskumom v ZŠ tak, aby bol z toho konkrétny výstup ako 
sa budú využívať priestory, ktoré sa doporučil aj  prenajímať.  
 
Dušan Jance
– upozornil na zatekajúcu strechu v MŠ, ktorá si žiada rekonštrukciu. Zároveň 
odporučil uvažovať o predĺžení krovu aj ponad jedáleň a tieto priestory využiť pre 1 
triedu, pretože za posledné roky sa neuspokojuje každoročne cca 12 žiadostí a tým 
nám môže klesať aj počet detí v ZŚ. Túto situáciu treba riešiť. 

  

Starosta – informoval o podanej žiadosti na MF SR v rámci individuálnych potrieb 
obcí, kde sme žiadali na údržbu vykurovania v MŠ.  
 

- P. Jance V ďalšom príspevku upozornil na nutnú opravu ozvučenia v Dome smútku, 
nakoľko na posledných obradoch toto nefungovalo. Zároveň požiadal aj o opravu 
miestneho rozhlasu na dolnom konci a rozšírenie v časti pri Kavalcových 
a Haviarových. Tiež vyzval poslancov k brigáde pri odpočívadle Dolné Močiare ešte 
pred jarnou sezónou, s čím poslanci súhlasili. 
 

- Mal tiež dotaz na označenie ulíc v obci. Starosta podal vysvetlenie, že s týmto sa 
uvažuje už dlhšiu dobu, avšak  pre obec aj občanov je tento proces veľmi nákladný.  
  
Marta Belavá
– mala dotaz k tomu, že pokiaľ bude zasadnutie OZ v škole, treba riešiť aj problém 
financovania ŠKD a knižnice. Odporučila rokovať aj so starostami priľahlých obcí, 
ktorých deti navštevujú ŠKD v ZŠ a to aj z dôvodu, že na tieto deti plynú dane na 
samosprávu do obcí, kde majú trvalý pobyt. ŠKD sa financuje v rámci originálnych 
kompetencií z rozpočtu obce.  

  

- V ďalšom príspevku p. Belavá navrhla hľadať kronikára obce, nakoľko táto činnosť sa 
už dlhšiu dobu opäť nevykonáva. Privítala pripomienku p. Janigu ohľadom rozvoja 
cestovného ruchu zo strany obce, k čomu by boli nápomocní aj turisti.  
 Starosta osloví niektorých občanov, ktorí by mali o kronikára záujem.  
 



Ing. Matušová

Starosta – podal informáciu, že knižnica zatiaľ nie je v prevádzke, problém je 
s pracovnou silou, kde musí byť kvalifikovaná knihovníčka a ide aj o jej financovanie. 
On už niektoré kvalifikované pracovníčky oslovil. Obec dorieši s vedením školy. 

 – informovala sa ohľadom fungovania školskej knižnice. Je škodou, že 
ľudia tieto služby nemôžu využívať. Toto odporučila doriešiť. 

 
Jozef Kozák

- 1/ Informoval sa o možnosti prechodu pre chodcov pred MŠ a pri cukrárni z  
bezpečnostných dôvodov. 

 – mal niekoľko dotazov. 

Starosta – na uvedený podnet odpovedal v tom smere, že už rokoval ohľadom 
prechodov, avšak je to zložitejšie – treba špeciálne osvetlenie pri 1 prechode je to cca 
2 000 EUR a v súčasnosti je to pre obec finančne náročné. Môže sa to riešiť v rámci 
projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia.  
 

- 2/ Mal dotaz ohľadom neriešenia zrezania stromov na pozemku Šťastných pri p. 
Kronerovej – sťažnosti občanov – E. Kvaššayovej, L. Gabrišovej, M. Kronerovej 
a Sádeckých.  
Starosta – tento problém  už v minulosti viackrát riešil písomne a upozorneniami. On 
ako starosta obce nemá právo dať zrezať stromy na cudzom pozemku, môže vydať len 
povolenie na ich zrezanie. Odporučil obrátiť sa na občiansko-súdne konanie.  
 
Anton Valášek – má vedomosť, že p. Emil Kvaššay by mal tento pozemok zameniť 
so Šťastnými a potom by bolo asi jednoduchšie zrezanie stromov, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť susedov a ich majetok.  
3/ Zároveň sa p. Kozák informoval ohľadom zmeny a pripomienok k cestovnému 
poriadku a tiež zmene názvu zastávky „Matušík“ namiesto Matušov. K tomuto 
starosta informoval, že vzhľadom na zdĺhavý proces pri vybavovaní zmeny do takejto 
úpravy nepôjde, odporučil p. Kozákovi, aby takúto zmenu inicioval aj sám.  
 
4/ p. Kozák sa Informoval sa ohľadom kontajnerov na ekopaky - kde v obci sú 
umiestnené. Starosta informoval o miestach zberu.  
 
Ing. Janiga

- 1/ kriticky sa vyjadril na adresu niektorých občanov, ktorí hádžu do 
veľkorozmerových kontajnerov takmer všetko. Odporučil nalepiť na ne leták 
s informáciou, čo do kontajnera nepatrí.  

  

-  2/ Zároveň sa obrátil na p. starostu ohľadom náteru šindľa na zvonici na Priedhorí, 
k čomu starosta prisľúbil, že toto zabezpečí.  
 

- 3/ V rámci zvyšujúcej nezamestnanosti upozornil, že by sa mohli občania motivovať aj 
prenájmami domov pre rekreantov a návštevníkov obce. Odporučil, aby starosta 
vstúpil do rokovania so starostami obcí Mojtín, Zliechov a Čičmany ohľadom rozvoja 
agroturistiky a cestovného ruchu aj s prípadným umiestnením orientačných tabúľ 



a vzájomnou spoluprácou zviditeľniť náš región. Sám by bol nápomocný pri tejto 
činnosti. Odporučil založiť tzv. S-4 (Strážovskú 4).  
 
 Starosta informoval, že o označovaní a orientačných mapách rokovala už aj 
MAS Naše Považie, v rámci ktorého by sme mohli čerpať aj finančné prostriedky, čo 
je rozpracované. 
 

- 4/ Pán Janiga mal dotaz aj ohľadom vývozu odpadových vôd, ktoré treba doriešiť, 
pretože na tento systém doplácajú poctiví občania. Žiadal zmapovať, ktorí občania sú 
už napojení na kanalizáciu a ktorí sa napojiť môžu a predložiť na budúcom zasadnutí. 
 

- 5/ Taktiež upozornil na parkovanie áut na chodníkoch, ale aj na ceste smerom na 
Priedhorie, kde je cesta úzka a nesprávne parkovanie obmedzuje  bezpečnosť 
ostatných vodičov. Požiadal o upozornenie pre týchto majiteľov áut.  
 
Ing. Peter Kvaššay
1/ – odporučil, aby sa niektoré vyhlášky publikované v miestnom rozhlase umiestnili 
aj na webovú stránku obce. (napr. o vypaľovaní trávy , o odpadoch a iné).  Zároveň sa 
informoval ohľadom poskytnutia príspevku Nemocnici v Považskej Bystrici, 
publikovanému v novinách.  

  

 Starosta informoval, že obec viackrát vyhlasovala zákaz vypaľovania trávy 
a napriek tomu boli požiare, naposledy v Čelkovej Lehote, kde hasili aj naši hasiči. 
Obec pripraví vyhlášky aj o voľne pobehujúcich psoch v obci.  
Informoval, že nemocnici obec neposkytla žiadny finančný príspevok, len  
obkladačky, ktoré obec v minulosti nespotrebovala pri dobudovaní zdravotného 
strediska. Zároveň starosta poďakoval všetkým poslancom, ktorí boli nápomocní 
pri obecnej zabíjačke a to: Dušanovi Jance, Ing.Anne Matšovej a  Stanislavovi 
Dolinkovi. 
 

- 1/ Mal dotaz na otáčanie autobusu v zimných mesiacoch smerom na Briestenné, keď 
nie je upravená cesta.  Doporučil  upraviť plochu pri bývalej cestárskej chate, aby 
vodiči nemuseli cúvať až na horný koniec.  

Stanislav Dolinka:  

- 2/ V ďalšom príspevku mal dotaz od občanov, prečo sa nepokračovalo v rozšírení 
vodovodu smerom na Briestenné pre občanov Šťastných, Gazdíkových 
a Briestenských. 

- 3/ Zároveň sa p. Dolinka obrátil na starostu ohľadom úpravy priestranstiev pri hlavnej 
ceste po celej doline, aby iniciovali aj s ostatnými starostami na SSC odstránenie 
krovia k väčšej bezpečnosti. 
       Starosta podal vysvetlenie, že projekty na vodovod boli riešené aj pre uvedené 
RD, avšak v čase predĺženia potrubia títo občania nemali o vodovod záujem. Teraz to 
už je náročnejšie v tomto pokračovať. 
Pokiaľ ide o úpravu pri hlavnej ceste, každoročne túto problematiku rieši a opätovne 
sa obráti na SSC s podporným listom. 



– 1/  upozornila, že sociálne zariadenie  v KD v obci sú v dezolátnom stave a žiadajú 
si rekonštrukciu. Ich stav nesvedčí o našej kultúrnosti a v prípade kultúrnych akcií 
nie sú našou dobrou vizitkou. Zároveň vyslovila pochvalu aj za občanov za obecnú 
zabíjačku, avšak na škodu veci je to, že kuchynka je nedostatočne vybavená 
/nefunkčné sporáky, chýbajúca mikrovlnka/. 

Ing. Anna Matušová  

-   2/ Iniciovala zorganizovať v teplejších mesiacoch ples. 
 Starosta sa ku tomto vyjadril v tom smere, že je si vedomý týchto nedostatkov, 
ale obec v súčasnosti na takéto investície nemá financie. Za prioritné v KD považuje 
rekonštrukciu elektroinštalácie. 
 
Ku tomuto príspevku sa vyjadril p. Dušan Jance s tým, že treba osloviť firmy 
s ponukou a postupne ísť do rekonštrukcie podľa finančných možností obce.  
Zároveň p. Ing. Kvaššay sa vyjadril, že v minulosti športovci zorganizovali ples, avšak 
bol pomerne malý záujem zo strany občanov. Ing. Beňadik dodal, že v obci nie je 
tradícia organizovania plesov, ako v iných obciach.  
 Starosta zároveň informoval, že vzhľadom na nevhodné vykurovanie v KD je 
problém s organizovaním akcií v zimných mesiacoch, odporučil v budúcnosti aj 
detský karneval uskutočniť v priestoroch ZŠ. V najbližšom čase by sa malo byť v KD 
divadlo zo Stupného  
 P. Dušan Jance odporučil hľadať vhodné termíny na kultúrne podujatia, pretože 
niekedy sa prelínajú a potom je nižšia účasť.  
 

- 3/ V ďalších príspevkoch Ing. Matušová doplnila pripomienky občanov ohľadom 
kalendárov, ktoré obec zabezpečila, aby sa tam doplnili aj mená.  
 Starosta informoval, že v tomto roku uvažuje o viacstranovom kalendári aj 
s menami s tým, že si tam jednotlivé firmy môžu umiestniť aj reklamy, ale by sa 
finančnej spolupodieľali na zostavení kalendára obce. Zároveň vyzval poslancov 
pokiaľ budú mať vhodné fotografie, že tieto môžu poskytnúť.  
 
4/ Ing.  Matušová mala dotaz  ohľadom pridelenia obvodov jednotlivým poslancom 
a tiež požiadala, že by bolo vhodné pripraviť predbežný kalendár zasadnutí OZ, aby sa 
ich občania v prípade záujmu mohli zúčastniť. 

- 5/ Ohľadom zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ bola nesprávne uvedená jej 
pripomienka o predstavovaní poslancov a zápisnica bola uverejnená neskoro. 
Požiadala, aby sa v budúcnosti zápisnice zverejňovali skôr. 

- 6/ Ohľadom odmeňovania poslancov informovala, že platí novela od r 2011 
a  z odmeny sa bude platiť aj zdravotné poistenie – 4 %, čím sa odmena zníži. Preto 
požiadala o prípadné zohľadnenie tejto skutočnosti a tiež sa informovala ohľadom 
termínu vyplácania odmien, či budú štvrťročne alebo polročne, nakoľko to na 
ustanovujúcom zasadnutí nebolo riešené, ani odmeňovanie členov komisií. 

- 7/ Tiež sa  informovala ohľadom zabezpečenia sčítania ľudu,  domov  a bytov zo 
strany obce. Mala by záujem o prácu sčítacieho komisára, v prípade aj ďalší poslanci, 
k čomu sa však nevyjadrili. 



- 8/ Informovala sa o právomoci starostu obce rozhodovať o finančných operáciách do 
určitej hodnoty bez zvolania zasadnutia OZ. 

- 9/ Taktiež sa informovala ohľadne vízie so zamestnávaním  občanov v obci (napr.  
v bývalej Cremile). 

- 10/ Mala tiež dotaz ohľadne vývozu košov pri autobusových zastávkach, kto je za to 
zodpovedný a aké práce vykonávajú naši VPP. 
 
 K týmto dotazom sa postupne vyjadril starosta obce s tým, že môže pripraviť 
návrh plánu zasadnutí, ale ten sa môže zmeniť podľa potreby. Na internetovej stránke 
občanov o zasadnutiach bude vopred informovať.  

Pokiaľ ide o zadelenie obvodov toto nepovažuje za potrebné. Požiadal 
poslancov, aby v prípade, že sa občania obrátia na hociktorého z nich, občana 
vypočuli, prípadne odporučili na starostu alebo podnety podali na zasadnutí OZ. 
          Ohľadom  odmeňovania poslancov, toto bolo schválené po novele zákona 
o obec. zriadení v jeseni 2010 v OZ, pričom poslanec OZ mal  schválenú odmenu 15,- 
EUR za l zasadnutie. Odmeňovanie bolo zaužívané vyplácať polročne a mieni v tom 
pokračovať aj naďalej. Zároveň vyzval poslancov ak majú iný návrh na odmeňovanie, 
toto môžu predložiť. Pri odmeňovaní bude zohľadňovať aktivitu poslancov, členstvo 
v obecnej rade a funkciu predsedu komisie. 

 Pokiaľ ide o sčítanie ľudu, obec by mala mať 5 obvodov a o sčítacích 
komisároch sa zatiaľ nerozhodovalo. P. Kardošová je zodpovedná za prípravu sčítania 
a zúčastnila sa zatiaľ 2 školení.  
 Pokiaľ ide o jeho právomoc pri rozhodovaní výdavkov, toto mu bolo schválené 
na 1 000 EUR  v minulosti,  k čomu poslanci nemali pripomienky. 
 V budove bývalej Cremily mala začať prevádzku ešte v m. r. firma RAVITA 
Prešov, ale nakoľko je to súkromná spoločnosť, je to záležitosť tejto firmy.  
 Pokiaľ ide o poriadok pri zastávkach, za to zodpovedajú naši verejno-prospešní 
pracovníci, ako i za ostatný poriadok v obci a na cintoríne.   
 
Stanislav Dolinka
1/ – informoval sa, či starosta má vedomosť o zmene výboru TJ Strážov Pružina, 
nakoľko sa s takýmto dotazom na neho obrátil p. Jozef  Šebák. P. Dolinka tieež hrával 
futbal a zorganizoval mužstvo /veteránov/, ale vie, že nie je to jednoduché. 

  

 
 Starosta sa vyjadril s tým, že nemá takú vedomosť o zmene výboru. Obec 
napomáha príspevkom a prostredníctvom sponzorov a obce sa platí aj správca TJ. 
Predsedom bol a je stále p. Roman Hija, ale o prípadných zmenách si rozhoduje len 
výbor TJ. Obec nezasahuje. 
 
p. Peter Šebák – zúčastnil sa tiež rokovania OZ a diskutoval k činnosti TJ Strážov 
Pružina. V minulosti sám inicioval oživenie spolupráce vo všetkých oddieloch. Zo 
začiatku cítil určité zanietenie členov, avšak nakoniec v tom zostal sám, ľudia nemali 
záujem pomáhať, aj keď oslovil viacerých sponzorov, mnohí pomohli, ale je v tom 
potrebné pokračovať. Konštatoval, že máme v TJ dosť kvalitných hráčov, len sa im 



treba venovať a podporiť ich aj zo strany rodičov. Dala by sa hrať určite aj vyššia 
súťaž. Treba komunikovať. Vyzval poslancov k príprave osláv 50. výročia 
organizovaného futbalu v obci, čo by malo byť v r. 2012, nakoľko väčšina poslancov 
boli aj sú  aktívni členovia a  k TJ sa hlásia. Vidí, že keď sa robia väčšie akcie – 
turistické Výstup na Strážov, stolný tenis, ľudia pomôžu. 
Dušan Jance – je tiež členom TJ Strážov, odboru turistiky, preto pomáha hlavne 
v tomto odbore. V m.r. turisti vybudovali nové odpočívadlo v Riedkej a brigádovali. 
Na iné aktivity mu čas nezostáva, ale rád pomôže.  
Ing. Ján Janiga – na príspevky reagoval v tom smere, že cíti, že bol v minulosti 
vedome odstavený od TJ, hoci ho futbal baví, nemieni sa vrátiť do TJ.  
Ing. Matušová – na uvedené príspevky reagovala s tým, že pokiaľ majú občania 
záujem tak pomôžu aj z vlastnej iniciatívy. Tiež ju nikto neoslovil na karneval 
a zabíjačku a prišla pomôcť. Všetko vidí v komunikácii. 
 
Dušan Jance

 V diskusii k tomuto bodu vystúpili viacerí poslanci s tým, že chcú podporiť 
domácich predajcov. Predaj navrhli len v predajný deň, teda v piatok a konkrétne na 
predaj mäsa navrhli zvýšiť poplatok od 30-50 EUR.  

 – predložil sťažnosť fi BRIPET – mäsiarstvo Pružina z dôvodu, že obec 
povoľuje stánkové predaje mäsa a občania potom napríklad hydinu v miestnom 
mäsiarstve už nekupujú. Treba podporiť domácich podnikateľov, pretože na nich sa 
obracajú zo školy a na obecné akcie k sponzorstvu, nie na stánkových predajcov. 
Domáci platia dane a prispievajú do rozpočtu obce oveľa viac ako cudzí.  Navrhol 
obmedziť predaj a zvýšiť poplatok. 

O poplatku v sume 30 EUR za 1 vyhlášku  dal starosta hlasovať. 
 
Za predložený návrh: 7 poslancov      Proti: 0            Zdržal sa: 1. 
 Zmena v podmienkach predaja bude od 14. marca 2011 s tým, že v pondelok sa 
ešte môže predaj vyhlásiť a oboznámia sa predajcovia o zmene podmienok. 
  
 Nakoľko do diskusie sa už neprihlásil nikto, starosta ju ukončil. Zároveň 
vyzval Ing. Beňadika k predloženiu návrhu na uznesenie. 
 
 O predloženom návrhu uznesenia z 1. Zasadnutia OZ dal starosta hlasovať. 
 
Za predložený návrh: 8  poslancov           Proti:   0                         Zdržal sa: 0. 
 
 V závere zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 
ukončil. 
 
Zapísala: Marta Belavá 
 
Overovatelia zápisnice: Dušan Jance 
                                         Anton  Valášek                                  Michal  U š i a k 
                                                                                                    starosta obce 


