
Z á p i s n i c a 

Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zvolaného    podľa § 12, 

ods.1. Zák SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov 

konaného dňa 5. Decembra 2014 v sále kultúrneho domu v Pružine 

 

 

Na úvod ustanovujúceho  zasadnutia  OZ  odznela  štátna hymna Slovenskej republiky 

1. Otvorenie 

Starosta obce p. Michal Ušiak otvoril ustanovujúce zasadnutie OZ privítal novozvolených 

poslancov  a ostatných hostí. 

 

2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Dušana Jance, Petra Vrábla. Za zapisovateľa  

určil p. Evu Ďurišovú. 

Starosta určil návrhovú komisiu v zložení Ing. Jaroslav Beňadik, Ing. Ján Janiga a Stanislav 

Dolinka. 

 

3. Správa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb 
Predseda volebnej komisie Ing. Marta Belavá  oboznámila  prítomných s výsledkami volieb do 

orgánov  samosprávy v obci Pružina .. Novozvolenému starostovi p. Michalovi Ušiakovi  odovzdala 

Osvedčenie o zvolení. Zápisnica miestnej volebnej komisie tvorí prílohu zápisnice. 

 

4. Zloženie sľubu starostu obce 

Starosta obce Michal Ušiak  zložil zákonom predpísaný sľub starostu a potvrdil to svojim podpisom. 

Novozvolený starosta Michal Ušiak predniesol príhovor, ktorý tvorí prílohu  tejto zápisnice. 

V príhovore v prvom rade ďakuje občanom za zvolenie , prihovára sa novozvoleným 

poslancom a hovoril o investičných akciách, ktoré nás čakajú v budúcom roku. 
 

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Belavá Marta odovzdala zvoleným poslancom obecného 

zastupiteľstva p. Oľga Apoleniková, Ing. Jaroslav Beňadik, p. Stanislav Dolinka, p. Dušan Jance, p. 

Vladimír Hogaj, Mgr. Martin Jakubech,  Ing. Ján Janiga, Ing. Igor Krištofík, a p. Peter Vrábel  

Osvedčenia o zvolení, starosta obce prečítal sľub poslanca a všetci prítomní  novozvolení poslanci ho 

podpísali, čím zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

6. Schválenie programu  ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

Starosta  predložil poslancom na schválenie program ustanovujúceho zastupiteľstva.  Starosta 

dal hlasovať o programe zasadnutia : 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

Program ustanovujúceho zasadnutia bol schválený . 

 

7. Zriadenie obecnej rady, voľba jej členov, zástupcu starostu, poverenie 

poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ         

Starosta  informoval prítomných poslancov , že za zástupcu si určil Ing. Jaroslava Beňadika 

a tiež ho poveril zastupovaním podľa ustanovení § 12 ods. 2,3,5,6, zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení  zvolávať a viesť rokovania obecného zastupiteľstva. 

Do obecnej rady navrhuje Ing. Jaroslava Beňadika, Ing. Igora Krištofíka a Dušana Jance. 

Starosta dal o návrhu hlasovať:                                             

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

 



Obecná rada  v zložení Ing. Jaroslava Beňadika, Ing. Igora Krištofíka a Dušana Jance 

bola schválená . 

 

8. Zriadenie komisii 

Starosta obce navrhol zriadiť nasledovné komisie : finančnú, stavebnú, životného prostredia 

komisiu pre šport, kultúrnu a komisiu verejného záujmu. 

Za predsedov jednotlivých komisii starosta  navrhuje : 

 Za predsedu finančnej komisie navrhuje Ing. Igor Krištofíka 

O návrhu dal starosta hlasovať : 

Za – 8 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 1 poslanec 

 

 Za predsedu stavebnej komisie  navrhuje Dušana Jance 

O návrhu dal starosta hlasovať : 

Za – 8 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 1 poslanec 

 

 Za predsedu komisie športu navrhuje Petra Vrábla, za člena Stanislava Dolinku 

O návrhu dal starosta hlasovať : 

Za – 7 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 2 poslanci 

 

 Za predsedu komisie pre kultúru navrhuje p. Oľgu Apolenikovú 

p. Apoleniková navrhuje za predsedu Ing. Jána Janigu a ona bude členkou  kultúrnej komisie 

Ing. Ján Janiga  návrh p. Apolenikovej prijal. 

Starosta obce dáva o návrhu p. O. Apolenikovej , aby predseda  kultúrnej komisie bol Ing. 

Ján Janiga , člen Oľga Apoleniková 

Za – 7 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržali sa hlasovania – 2 poslanci 
 

 Za predsedu komisie verejného záujmu navrhuje  Ing. Jaroslava Beňadika a  členov  Mgr. 

Martina Jakubecha a p. Idu Kardošovú 

O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 

Za – 7 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 2 poslanci 

 

 

 Za predsedu  komisie životného prostredia starosta zatiaľ nenavrhol ani jedného 

poslanca. Návrh predsedu komisie bude určený na prvom zastupiteľstve v roku 2015. 

Členov do jednotlivých komisii si predsedovia doplnia a zasadnutie obecného zastupiteľstva  

budú informovať na budúcom  zasadnutí. 

 

9. Určenie platu starostu 

 p. Kardošová informovala  ustanovujúce obecné zastupiteľstvo o zložení platu 

starostu, ktorý sa počíta z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za minulý rok 

a násobí sa koeficientom 1,98 ( koeficient je určený podľa počtu obyvateľov v obci). 

Výpočet platu starostu : priemerná mzda v roku 2013           824 € x 1,98  =  1631,52 € 

Základný plat starostu obce – 1632 € 

Zvýšenie základného platu v tomto roku  (22%)    359 € 

Funkčný plat starostu obce  - 1991 € 

 

 p. Dolinka konštatoval, že starosta v menšej obci má vyšší plat a preto navrhuje zvýšiť 

základný plat    mininálne na 30 % 

 Ing. Janiga navrhuje zvýšiť  základný plat   zvýšiť na 35 % 



 Poslanci sa nakoniec dohodli zvýšiť základný plat na  na 33 %,  t.j funkčný plat 

starostu  je vo výške 2171 €. 

Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

 

 Starosta obce poveril výkonom sobášiaceho  na volebné obdobie 2014 – 2018   

nasledovných poslancov Ing. Igora Krištofíka  a Ing. Jaroslava Beňadika 

Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 

Za – 7 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržali sa hlasovania – 2 poslanci 
 

 

10. Diskusia 

 p. Kardošová požiadala poslancov podpísanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, 

podpísanie mlčanlivosti. 

 p. Jance Dušan  konštatoval, že volebná kampaň v našej obci bola  veľmi korektná . 

 

p. starosta  ukončil diskusiu a požiadal predsedu návrhovej komisie o predloženie 

uznesenia 
11. Návrh uznesenia 

Predseda návrhovej komisie - Ing.. Ing. Beňadik Jaroslav  predložil návrh uznesenie 

č.42,43,44,45,46,47 zo dňa 5.12.2014 a starosta obce dal o návrhu uznesenia   hlasovať: 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 
 

Záver 

Na záver ustanovujúceho zasadnutia  starosta obce poďakoval  poslancom, hl. kontrolórovi 

a a hosťom za účasť a zasadnutiu ukončil. 
 

 

 

 

Zapísala: Eva Ďurišová 

Overovatelia  zápisnice: Dušan Jance 

                                        Peter Vrábel 

 

                                                                                                                    Michal   U š i a k 

                                                                                                                       starosta obce          
 



Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa 5. Decembra 2014 v sále 

kultúrneho domu 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. 

Poslancom predložil  na schválenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

O programe dal hlasovať : 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

 

       Starosta  predložil na schválenie návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov 

zápisnice. Návrhová komisia v zložení : predseda Ing. Jaroslav Beňadik, členovia -  Ing. Ján 

Janiga, Stanislav Dolinka.  Overovatelia zápisnice : Dušan Jance a Peter Vrábel. 

Starosta  dal o návrhu hlasovať : 

Za zapisovateľku určil p. Evu Ďurišovú. 

 

K bodu 2/ 

 

Starosta  predložil na schválenie  rozpočet obce Pružina  na rok 2015 s výhľadom na roky 

2016 a 2017  ako i  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu, ako i programový 

rozpočet na rok 2015. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli i na internetovej 

stránke obce a bol doručený poslancom vopred. Návrh je spracovaný  na základe 

očakávaného plnenia rozpočtu roku 2014. 

Poslanci boli vopred oboznámení s podrobným návrhom rozpočtu, preto starosta otvoril k 

tomuto bodu diskusiu:: 

 Ing. Krištofík Igor -  konštatoval, že pre základnú  školu  bude výhodnejšie vybudovať 

ihrisko – asfalt , tartanove ihrisko si vyžaduje pevný podklad podľa predpisu  – asfalt alebo 

betón. 

      

 p. Jance Dušan  - súhlasí s Ing. Krištofíkom  vybudovať ihrisko – asfalt alebo betón, 
     ďalej poznamenal, že každý projekt má svoj postup : 

1. Osadenie obrubníkov plus lôžko, ktoré je už prevedené 
2. Zhotovenie pevného podkladu asfalt alebo betón, ktorý je už možné využívať na korčuľovanie 
3. Do budúcna treba združiť finančné prostriedky  spoločne zo základnou školu 

 Predložil návrh rozpočet na výmenu krytiny resp. strechy na budove obecného úradu. 

Konštatuje, že predbežný rozpočet na výmenu krytiny by bol  25 000 €, ako je 

plánované v rozpočte obce na budúci rok.  Navrhuje  rekonštrukciu strechy  - rozpočet   

predbežný je 33 000 € s tým, že do budúcna sa môže využívať aj podkrovie. 

 p. Apoleniková  - navrhuje  najprv prizvať statika či je možné  robiť zásahy do budovy     

, až po jeho vyjadrení sa rozhodnúť pre výmenu krytiny alebo rekonštrukciu strechy 

budovy obecného úradu 

 Ing. Rudolf Zaťko – navrhol , aby sa prizvala p. riaditeľka Základnej školy – keď sa bude  

rokovať o ihrisku. 

 Starosta obce informoval  možnosti  získať grant z SPP na zateplenie MŠ 

 



 p. Peter Vrábel požiadal o navýšenie rozpočtu na TJ Strážov z 4 400 € na 5 000€.  

Rozpočet na TJ treba spravodlivo rozdeliť medzi všetky oddiely TJ a to nielen oddielu 

futbalovému. 

 Ing. Krištofík doplnil, že nielen  financie z obce má TJ, ale aj 5 000 € poukázala firma 

Continental z 2,5 % z daní . 

 Ing. Janiga – navrhol prispieť na obelisk L.Škultéty,Gabriš-večný vojak pri kostole – 

starosta má žiadosť Farského úradu, bude sa riešiť v roku 2015. 

 

Starosta  dal o návrhu p. Vrábla  zvýšiť rozpočet na TJ Strážov zo 4 400 € na 5 000 €  

hlasovať : 

Za – 2 poslanci, Proti – 6 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 1 poslanec 

Návrh p. Vrábla nebol schválený, v rozpočte  zostáva na TJ 4 400€. 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky k rozpočtu. Starosta ukončil diskusiu k finančnému  

rozpočtu  obce a dal o návrhu rozpočtu obce na rok 2015 hlasovať : 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov. 

Poslanci zároveň zobrali na vedomie rozpočet na roky 2016 a 2017, ako i  stanovisko  

hlavného kontrolóra k finančnému rozpočtu obce. 

 

K bodu 3/ 

Starosta  predložil na schválenie návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1 o poskytnutí 

dotácii z rozpočtu obce.  Týka sa to tých, ktorí požiadali písomne obec o dotáciu a to 

Rodičovské združenie pri ZŠ Š.Závodníka Pružina, ZO SZOPK, klub dôchodcov, jaskyniari. 

 Ing. Belavá oboznámila poslancov  s VZN č. 1 kto môže požiadať o dotáciu, komu 

môže byť poskytnutá dotácia a musí byť účelová. Dotáciu musia  žiadatelia vyúčtovať 

vždy do 30. 11. kalendárneho roka. 

Starosta dal o návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 hlasovať:   

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

 

 

K bodu 4/ 

Starosta predložil na schválenie VZN č.2/2014  o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania 

pitnej vody na iné účely  v čase nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok  na území obce Pružina. Poslancom bližšie vysvetlil obsah VZN  a dal o návrhu 

VZN č.2/2014 hlasovať: 

 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

 

 

K bodu 5/ 

 

Starosta predložil na schválenie VZN č. 3/2014 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry 

na území obce Pružina. Informoval poslancov, že  sa uskutočnila petícia proti prevádzkovaniu 

hazardných hier v obci Pružina. Petíciu podpísalo 482  občanov t.j. 30% oprávnených 

občanov . Petícia je teda platná . 

Starosta dal o návrhu VZN č. 3/2014 hlasovať: 

 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

Prevádzkovanie hazardných hier v obci Pružina sa od 1.1.2014 ruší. 



K bodu 6/ 

Starosta predložil na schválenie VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina. Informoval poslancov 

o zmenách vo VZN  a to, že sa zosúladila  sadzba za poschodie podnikateľom aj občanom.  

Starosta predložil návrh na zvýšenie poplatku za komunálny odpad  a to na rok 2015   na 23 € 

občan s trvalým pobytom v obci.  Ak občania uhradia poplatok do 31.3.2015  za celú 

domácnosť naraz, poplatok navrhuje 21 €. 

 p. Apoleniková navrhuje poplatok na rok 2015 23 €, ale kto uhradí  do konca marca 

poplatok za komunálny odpad navrhuje výšku poplatku  20 € ako bol v tomto roku. 

 Ing. Beňadik mal pripomienku, nabádať ľudí, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a vieme že 

sa tu zdržujú, aby sa prehlásili na trvalý pobyt v našej obci 

 p. Jance D. – súhlasí s návrhom   p. Apolenikovej  a konštatuje, že oplotením zberného 

dvora  došlo k poklesu odpadu vo veľkorozmerových kontajneroch. Zberný dvor  mal 

byť skôr ohradený,  čím by sa ušetrili finančné prostriedky za odvoz komunálneho 

odpadu., ďalej poznamenal  že obec dopláca cca 10000 € za vývoz odpadu a občania 

musia zlepšiť  separáciu odpadu, opačnom prípade sa navýši poplatok  za vývoz 

odpadu. 

 Ing. Beňadik pripomenul, že vysporiadanie pozemkov pod zberný dvor  bolo veľmi 

náročné a zdĺhavé. 

 Poslanci navrhli zvýšiť ročný poplatok za komunálny odpad občanom, ktorí v obci 

vlastnia  nehnuteľnosť, ale nemajú trvalý pobyt v obci – výšku poplatku navrhujú  20 

€. 

Starosta dal o návrhu poslancov -  zvýšiť poplatok za  vlastníctvo nehnuteľnosti v obci, 

občanom , ktorí nemajú trvalý pobyt  v obci  na 20 € hlasovať : 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

 

 Návrh poslancov zvýšiť poplatok za komunálne  odpady za vlastníctvo nehnuteľnosti 

bude zapracovaný do VZN č 4/2014. 

 

Starosta dal hlasovať o návrhu poplatku za komunálny  odpad   na rok 2015 – občan s trvalým 

pobytom v obci výška ročného poplatku 23 €, ak uhradí poplatok do 31.3.2015 za celú 

domácnosť naraz výška poplatku 21 €. O návrhu dal hlasovať : 

Za – 3 poslancov, Proti – 6 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

Návrh starostu obce  neschválili 

 Návrh p. Apolenikovej bude zapracovaný do VZN č.4/2014 

Starosta dal o návrhu VZN č. 4/2014  a príslušnými zmenami hlasovať: 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

 



K bodu 7/ 

Starosta predložil návrh zmeny zásad odmeňovania poslancov a členov komisií obecného 

zastupiteľstva v Pružine. Starosta navrhuje zmeny v zásadách a to v tom, že odmeny  za budú 

vyplácať 1- krát ročne nasledovne:  za zasadnutie obecného zastupiteľstva  navrhuje zvýšiť 

z 12 € na 15 € za jedno zasadnutie, za zasadnutie komisie 12€. O návrhu zmeny zásad 

odmeňovania poslancov a členov komisií dal hlasovať : 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

K bodu 8/ 

Starosta predložil návrh na  schválenie  nájmov za nebytové priestory obce  na rok 2015 a to:  

   

 

  Nájomca Mesačný nájom       Ročný nájom 
Schválený nájom 

       mesačný 

1. kaderníctvo Lenka 26,-- 312,00 € 26 € 

2 Posilňovňa KD 20,00 € 240 € 
10€ + 

energie 

3 Fitnes  KD 
prehodnotiť na základe spotr.energie 

  

60 € 

4 Dr. Ivorová – detská ambul. 35,00 € 420,00 € 35€ 

5 Dr.Omelková- ambul. dospel. 50,00 € 600,00 € 50€ 

6 Belmedika - lekáreň 55,00 € 660,00 € 55€ 

7 
Pohoda - Alena Belavá-   

masážny salón 
20,00 € 240,00 € 

20€ 

8 firma Mia – obchod H.koniec 5,00 € 60,00 € 5 

9 Organizácia SEV - Poniklec 5,00 € 60,00 € 5 

 

Starosta navrhol nájmy ponechať na rovnakej výške ako v tomto roku.  

 p. Ďurišová informovala o spotrebe elektrickej energie v kultúrnom dome. Posilňovňa 

uhradí za nájom za rok 240 € do dnešného dňa spotrebovala el. energie za 214 € - 

podružné meranie. V roku 2015 by bolo vhodné  platiť nájom plus energie, ktoré by 

boli fakturované podľa skutočne spotrebovanej energie. 

              Fitnes centrum uhradí za nájom v tomto roku 360 € spotrebovanej energie do 

dnešného dňa je za 209  € . 

             Klub dôchodcov v tomto roku neplatil nájom v budúcom roku navrhujeme 5 € 

mesačne 

 p. Jance Dušan konštatuje, že v zimnom období sa neoplatí vykurovanie pre klub 

dôchodcov či fitnes centrum  je to neefektívne, pretože sa vykuruje polovica KD. 

Navrhuje ponúknuť Klubu dôchodcov v zimnom období  miestnosť na obecnom 

úrade. 

 Poslanci navrhujú  nájom  za nebytové priestory na zdravotnom stredisku a na 

obecnom úrade  ponechať na úrovni roku 2014. 



     Nájom za posilňovňu navrhujú 10 € plus energie, za fitnes centrum zostáva      60 € . 

O nájme sa                    bude rokovať na budúcom zastupiteľstve, ak p. Belavý Daniel 

požiada o prenájom nebytového priestoru – šatne na rok 2015.  

      Klub dôchodcov navrhujú 5 €. 

 

Starosta dal o týchto návrhoch hlasovať 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

K bodu 9/ 

Starosta predložil  návrh zmien rozpočtu  a informoval  poslancov akých zmien sa to týka. 

Navrhované zmeny rozpočtu obce sú prílohou zápisnice. 

 p. Belavá požiadala poslancov, aby zvýšili starostovi limit na presun finančných 

prostriedkov medzi položkami a vždy na najbližšom OZ by boli poslanci o presunoch 

v rozpočte informovaní. 

Poslanci sa dohodli, že limit stanovia na budúcom zastupiteľstve. 

Starosta dal o návrhu zmien rozpočtu hlasovať: 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

 

 Starosta predložil  poslancom na schválenie  návrhy na vyradenie majetku z evidencie 

na základe návrhov čiastkových inventarizačných komisii. Návrhy na vyradenie  sú 

prílohou zápisnice. 

Starosta  dal o návrhu  na vyradenie majetku  v hodnote 4 894,20 € z evidencie hlasovať : 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

 

 Starosta predložil na schválenie Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 

obce, oboznámil poslancov s týmito zásadami, ako i s kompetenciami. Zásady boli 

poslancom vopred doručené.  

Starosta dal o návrhu zásad hlasovať: 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

 

 Starosta predložil na schválenie Dodatok č. 2 k VZN č.1/2013 o výške príspevkov na 

školské zariadenia, ktorý bol zverejnený aj doručený poslancom vopred. 

 Starosta dal o návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2013 hlasovať: 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

 

Starosta otvoril  diskusiu : 

 

 Ing. Krištofík kritizoval postoj p. Križanovej k otváraniu  oddychovej zóny – detského 

ihriska. Detské ihrisko  je zamknuté, neprístupné verejnosti a deťom. 

 



p. Apoleniková sa tiež  stotožňuje s názorom  Ing. Krištofíka,  navrhuje, aby sa ihrisko 

otvorilo. 

 

Starosta prisľúbil, že urobí nápravu, aby ihrisko bolo otvorené a prístupné verejnosti. 

 p. Jance Dušan – poďakoval občanom za účasť v komunálnych voľbách  a kladne 

hodnotí korektnú volebnú kampaň v našej obci 

 mal opäť pripomienku k nezrealizovaniu rozšírenia miestneho rozhlasu k obecným 

bytovkám a na dolnom konci 

            - pripomienka k výstavbe cesty v časti obce - 100 domov-  kedy sa začne s budovaním 

cesty – tlmočil pripomienky občanov z tejto časti obce 

      - Navrhuje stretnutia s občanmi v budúcom roku 

Starosta k rozšírenie obecného rozhlasu k obecným bytovkám  informoval, že oslovil  p. 

Hlušku a rozšírenie sa uskutoční v najbližšom možnom termíne sa zrealizuje. 

Starosta informoval, že s výstavbou komunikácie sa začne budúci týždeň – položenie 

obrubníkov a spevnenie makadamom. Asfaltovanie  sa bude robiť v budúcom roku. 

 

 

 Ing. Janiga navrhuje vydávať spravodajský mesačník o dianí v obci 

 

 p. Apoleniková predložila  žiadosť  na odhŕňanie snehu v obci Pružina. 

 

p. Apoleniková požiadala o predlženie termínu úhrady dane z nehnuteľnosti príp. odpustenie 

časti dane z nehnuteľnosti  za rok 2014, z dôvodu , že doteraz jej nebola poskytnutá dotácia 

na pôdu. 

Je v súdnom spore s p. Harvánkom tak finančné prostriedky  dostane až po rozhodnutí súdu.  

 

Starosta obce  informoval, že odpustiť daň z nehnuteľnosti nemôže, ale daň z nehnuteľnosti 

môže uhradiť neskôr. 

P,. Apoleniková prisľúbila že daň  čo najskôr uhradí. 

 

 

Starosta obce pozval poslancov na  Stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční 7.12.2014 

o 15.30 hod, a tiež  na Vianočný koncert Šláger rádia, kde vystúpi viacero skupín. Koncert sa 

uskutoční 14.12.2014 o 15.00 hod. v kultúrnom dome. 

 

Poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta preto ukončil diskusiu. 

 

K bodu 10/ 

Predseda návrhovej komisie Ing. Beňadik predložil na schválenie uznesenia č. 

 

Starosta dal o schválení uznesenia č. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 hlasovať: 

 

Za – 9 poslancov, Proti – 0 poslancov,  Zdržal sa hlasovania – 0 poslancov 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu11/ 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a diskusiu. Poprial k nastávajúcim vianočným sviatkom 

rodinnú pohodu a veľa úspechov v roku 2015. Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapísala: Eva Ďurišová                      

 

Overovatelia zápisnice: 

                                                                                                      Michal   U š i a k  
Dušan Jance    
                                                                                                                            starosta obce 
Peter Vrábel  
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