
Zápisnica zo  

zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Pružine, dňa 30.9.2010 

 

 
 

Prítomní   : podľa prezenčnej listiny 

Program :  pozvánka tvorí prílohu zápisnice 

 

Bod  1/ Otvorenie -  starosta privítal prítomných poslancov a pracovníčky obce, oboznámil 

prítomných s programom o ktorom dal hlasovať. 

Hlasovanie :  za 8 proti   0  zdrţal  sa :   0 

 

Bod 2/  Starosta predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie v zloţení Ing. Kvaššay, p. Kuco, 

Ing. Paţitný 

 Starosta predloţil návrh na overovateľov zápisnice : p. Valášek Anton a  Jance Dušan 

Hlasovanie :  za 8 proti   0  zdrţal  sa :   0 

 

Bod 3/ Kontrola uznesenia : 

a.  starosta sa obrátil listom na Povodie Váhu ohľadom čistenia potoka, ale zároveň upozornil, 

ţe občania majú ohradené aţ ku korytu potoka. 

b.  parkovanie na chodníku- občania budú upozornení vyhláškami v miestnom rozhlase 

a v krátkom čase budú riešení príslušníkmi Polície  

c. sťaţnosť Jaroslava Jakúbecha na Vladimíra Jakúbecha č.451 na znečisťovanie pozemku – 

bola prešetrená ObÚ Ţivotného prostredia, ktorí nezistili opodstatnenosť sťaţnosti, nakoľko 

v čase kontroly bola zberná nádoba na zber výkalov od dobytka poloprázdna . 

 

Bod 4/  Starosta predloţil zloţenie inventarizačných komisií na obecnom úrade podľa rozpisu, ktorý 

je prílohou zápisnice. 

- p. Jance informoval, ţe v minulosti bola pripomienka na účasť v komisii na poţiarnej 

zbrojnici na p. Emanuela Haviara ako hospodára, aby bol prítomný pri inventarizácii na PZ . 

p. Ďurišová menovaného doplnila  do inv. komisie poţiarnej zbrojnice a odovzdala 

predsedom komisie menovacie dekréty. 

a. Ing. Zaťko upozornil , ţe na ZŠ.Š.Závodnika musí byť vykonaná aj inventarizácia kníh,  

upozornil, ţe Základná škola Š. Závodníka ma program za 5.000 €  pre kniţnicu a tento stále 

nie naplnený a vyuţívaní. Starostovi bolo uloţené, prešetriť stav kniţnice. 

 



Starosta dal hlasovať : 

 Hlasovanie :  za 8 proti   0  zdrţal  sa :   0 

 

Bod 5/ Starosta predloţil  

b.  Ţiadosť Viktora Kvaššaya Pruţina 129  o výmenu pozemkov za bytovkami a novým 

penziónom . Poslanci doporučili, aby sa obecný pozemok zatiaľ vyuţíval pre deti z bytoviek 

Starosta informoval o snahe odkúpiť susedný pozemok p. Kvaššayovej Agnesy. Poslanci do 

poručili odloţiť výmenu pozemku na ďalšie zastupiteľstvo. Starosta dal hlasovať o 

neschválení výmeny . Hlasovanie :  za 7 proti   0  zdrţal  sa :   1 

c. ţiadosť Milana Minarika na odkúpenie pozemku  parc.č. 10913 podiel obce 60 m
2
 – areál 

starých štátnych majetkov na Priedhorí,v uvedenej parc. nemá vlastnícky podiel. Poslanci 

odporučili najskôr usporiadať vlastnícke vzťahy a potom poţiadať o odpredaj OZ . 

d. ţiadosť riaditeľky MŠ o výučbu náboţenstva v MŠ, prihlásených je 19 detí. 

p. Jance – odporučil, či by sa nemohlo vyučovať deti v rámci Marianskych druţín, ktoré 

v obci pracujú. 

p. Kvaššay- sa pýtal či také ústretové stanovisko by bolo zaujaté aj k iným aktivitám. 

Doporučil podporiť z ohľadom na záujem zo strany rodičov. 

Poslanci hlasovali o ţiadosti, ale bez finančných nárokoch. 

Hlasovanie :  za 6 proti   0  zdrţal  sa :   2 

e. starosta informoval o spisovateľovi p. Latkovi z Martina, ktorý pripravuje publikáciu 

o Štefanovi Závodníkoví, ktorá zatiaľ obsahuje asi 40 strán. Starosta navštívi  Ing. Janigu, 

ktorý má diplomovú prácu o Š. Závodníkovi autora Rašovca. Obecné zastupiteľstvo 

odporučilo urobiť prieskum o záujme občanov o publikáciu a podľa toho určiť sumu 

príspevku min. 500€ a ďašiou podmienkou je, aby publikácia nebola všeobecná, ale aby 

zviditeľňovala Pruţinu. 

Starosta dal hlasovať  

Hlasovanie :  za 8 proti   0  zdrţal  sa :   0 

f. Základná škola Š.Závodníka   predložila správu o  počte tried , žiakov  a učiteľov. Na I. 

stupeň -  117 ţiakov a II. Stupeň  - 161 ţiakov, naplnenosť niektorých tried je nízka a OZ 

doporučuje do budúcna zníţenie  počtu tried. 

 Poslanci sú si vedomí, ţe v I.ročníku potrebujú ţiaci viac osobitného prístupu a súhlasia   

s niţším počtom ţiakov.  Ing. Kvaššay hovoril o umelo vytvorených triedach.. Ďalej 

požiadala o navýšenie príspevku pre školský klub, nakoľko boli vytvorené 2 oddelenia.  

Rozpočet na ŠKD  v r.2010 bol schválený vo výške 9 960 €, poţiadavka na dofinancovanie 

je  o 2 030 €. Vzhľadom na to , ţe obec má niţší príjem s podielových dani s ktorých je 



financovaný aj ŠKD  v súčasnej dobe obec nemá dostatok prostriedkov na dofinancovanie. 

Starosta dal  o neschválení  ţiadosti na navýšenie príspevku hlasovať. 

Hlasovanie :  za proti   8  zdrţal  sa :   1 

g. Starosta predloţil návrh na ročné odmeny poslancov a členov komisií, a dal o návrhu  

hlasovať. 

Hlasovanie :  za 9 proti   0  zdrţal  sa :   0 

h. Bc. Belavá predloţila  „KONSOLIDOVANÚ UĆTOVNÚ ZÁVIERKU  za rok 2009 

overenú auditorom, ktorú mali k nahliadnutiu Starosta dal hlasovať a OZ závierku schválilo. 

Hlasovanie :  za 9 proti   0  zdrţal  sa :   0 

i. Starosta poţiadal o preplatenie 20 dní zostávajúcej dovolenky za rok 2009 a 2010, 

nečerpaná dovolenka za uvedené obdobie je  37 dní.    OZ preplatenie vo výške 20dní 

schválilo. 

Hlasovanie :  za 9 proti   0  zdrţal  sa :   0 

 

Bod  6/    Diskusia 

 

1. Starosta poďakoval poslancom za spoluprácu vo volebnom období 2006 – 2010 a zároveň 

oznámil,  ţe bude kandidovať v komunálnych voľbách 27.11.2010 na funkciu starostu 

v koalícií Smer, KDH a SDKÚ.  

 

2. Ing. Kvaššay  odporučil zvolať nové zastupiteľstvo čo najskôr. 

- Ohľadom starých stromov na pozemku Šťastných, ktoré ohrozujú susedné pozemky  

Kvaššayovej Emílie a Gabrišových sťaţnosti sa opakujú. Starosta informoval, ţe 

uvedenou sťaţnosťou sa zaoberal, ale nemôţe nariadiť zrezanie stromov na súkromnom 

pozemku, môţe  dať súhlas po predloţení ţiadosti o zrezanie stromov. Ing. Beňadik by 

odporučil o podanie na Okresný súd, alebo na zmierovacie konanie, ktoré predchádza 

súdnemu jednaniu a strany by sa mohli dohodnúť- vykonáva JUDr. Divko. 

 

3. Bc. Belavá navrhla zvolať ešte jedno zastupiteľstvo na ktorom, by sa schválil pripravený 

rozpočet. Po voľbách bude veľmi malo času, aby nové zastupiteľstvo schválilo rozpočet 

a v tom prípade by musela obec fungovať v rozpočtovom provizoriu.  

- Informovala o nedoplatkoch elektriny na prevádzku čističky – k dnešnému dňu je 

uzatvorených  pribliţne 30 zmlúv a príjem  do rozpočtu je veľmi nízky,  

- Obec zamestnáva od 1.7.2010  -  31.03.2011  troch nezamestnaných z ÚPSVaR  

výdavky s tým spojené neboli plánované v rozpočte. Na základe týchto skutočnosti boli 



predloţené zmeny v rozpočte na rok 2010  - tvoria prílohu zápisnice. 

- Informovala o zasadnutí finančnej komisií, ktorá nariadila vymáhať nedoplatky za vývoz 

PDO , dane z nehnuteľnosti , MMDS a za nájom viacúčelového  ihriska. 

 

4. Ing. Beňadik informoval, ţe v rámci šetrenia prostriedkov, by poštu, ktorá sa posiela na 

Obvodný úrad v Povaţskej Bystrici doporučene , nosil osobne, čím by sa na poštovnom 

ušetrilo. 

- Hovoril o potrebe vybudovať  autobusovú zástavku v Briestennom a na hornom konci 

pri bufete.- starosta hneď informoval, ţe aj uvedené zástavky sa pripravujú. 

- Na zhromaţdení starostu s občanmi p. Anton Sádecký hovoril o vlastníckych vzťahoch 

na miestnu komunikáciu pri jeho RD. Po preskúmaní sa zistilo, ţe nemá pravdu a 

vlastnícke vzťahy sú iné. P. Sádeckého navštívia starosta a Ing. Beňadik aj s dokladmi 

o vlastníctve. Obec nezabrala p. Sádeckému  ţiadny pozemok. 

 

5. P. Kuco upozornil pri ceste na Chmelisku , ţe treba orezať konáre a  na odbočke z hlavnej 

by malo byť umiestnené zrkadlo. Orezanie bude realizované v priebehu prvého októbrového 

týţdňa 

- Starosta informoval, ţe je zvolané jednanie s Dopravným inšpektorátom  ohľadom 

prechodu pre chodcov pri MŠ a aj ohľadom umiestnenia zároveň zrkadla na dolnom 

konci. 

 

6. Ing. Paţitný hovoril o jame na hlavnej ceste ktorá je označená kuţelom, ktorý je umiestnení 

pri RD č. 494 na Priedhorí, ktorý mal byť odstránený do týţdňa a zatiaľ sa neodstránil. 

Starosta bol na danom mieste so zástupcami SSC Povaţská Bystrica a má prísľub na jeho 

odstránenie diery v komunikácií. 

 

7. P. Kuco navrhol po odporúčaní obecnej rady starostovi obce za celé volebné obdobie  

odmenu vo výške 50% z mesačného platu. 

 Poslanci hlasovali o uvedenom návrhu  a odmenu schválili. 

Hlasovanie :  za 9 proti   0  zdrţal  sa :   0 

 

8. Poslanci sa vrátili ku kontrole uznesenia ohľadom čistenia potoka.  Prístup k potokom je 

zákonom  stanovený na 4 m. V obci je celý potok ohradený aţ na hranicu a v prípade 

potreby nie je ţiadny prístup ku korytu. 

 



9. P. Valášek oznámil poruchu rozhlasu. Starosta informoval, ţe rozhlas sa opravuje pravidelne, 

keď je nahlásených viac porúch. Zároveň informoval o oprave verejného osvetlenia, ktorá 

má byť v sobotu /9.10.2010 / 

 

 

10. P. Jance – informoval o snahe zriadiť detské ihrisko v dolnej časti obce. Priestranstvo , ktoré 

svojpomocne vyčistil a upravil, teraz nie sú majitelia ochotní prenajať obci, ale len predať . 

Poţadujú za 1m2 sumu 3,32 € / 100,- SK/Poslanci v súčasnom období nedoporučujú 

pozemok odkúpiť. 

 

11. Multifunkčné ihrisko – Prevádzku má na starosti p. Cvengroš Miroslav, ktorý má dbať na 

presné dodrţiavanie poriadku. V súčasnosti sú k dispozícií 3 kľúče, ale treba vymeniť 

zámky a mali by byť len 2 kľuče a to 1 -  ZŠ a 2 - obecný úrad. 

 

12. Starosta informoval o odovzdávaní kandidátnych listín na poslancov obecného 

zastupiteľstva a starostu, ktoré treba odovzdať zapisovateľke miestnej komisie p. 

Kardošovej, členov do miestnej volebnej komisie  - starostovi do 03.10.2010 do 24,00 hod. 

 

 

     Vzhľadom na to , ţe do diskusie sa uţ nik nehlásil, starosta diskusiu ukončil a poţiadal 

predsedu   návrhovej komisie p. Jozefa Kuca , aby predloţil návrh na uznesenie.  

- P. Kuco predloţil návrh na uznesenie a dal hlasovať 

- Hlasovanie :  za 9 proti   0  zdrţal  sa :   0 

 

Bod 6  Starosta poďakoval za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva  ukončil. 

 

 

                      

 

                                                                                                Michal Ušiak 

                                                                                                starosta obce  

Overovatelia zápisnice : p. Valášek Anton a  Jance Dušan 

 

 

Zapisovateľ: 

Ida Kardošová 


