
 
Z Á P I S N I C A 

   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa 02.decembra 2011 
                                      v zasadačke Obecného úradu v Pružine  
 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
Program:   tvorí prílohu zápisnice 
 
  
 
K bodu 1
 

  

      Zasadnutie   obecného   zastupiteľstva    otvoril a viedol starosta obce p. Michal Ušiak,  
ktorý privítal prítomných poslancov a hostí a oboznámil  ich  s programom  rokovania.    
 
O návrhu programu dal poslancom hlasovať:. 
 
 
Hlasovanie: Za 7 poslancov             Proti: 0                Zdržal sa:0 
 
 
 
K bodu 2
  

/   

        Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
  
Do  návrhovej  komisie navrhol: Ing. Petra Kvaššaya  – predseda, za   členov:  Ing. Jána 
Janigu a Ing. Annu Matušovú.  
    
 O tomto návrhu dal  hlasovať: 
   
 Hlasovanie:    Za: 7 poslancov                            Proti: 0        Zdržal sa: 0 
 
 Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Antona Valáška  a p. Dušana Jance  
 
 O tomto návrhu dal starosta hlasovať:  
    
 Za predložený návrh hlasovalo: 7 poslancov       Proti: 0     Zdržal sa: 0  
            
 

 

 
K bodu 3/  

Starosta obce informoval  prítomných o  plnení uznesenia z minulého zastupiteľstva 
a zároveň ich oboznámil o rokovaní obecnej rady a prejednávaných materiáloch. Zároveň 
poďakoval p. Dušanovi Jance za pomoc a spoluprácu pri odvoze odpadu z cintorína počas 
sviatku všetkých svätých.  
   
 
   

 
K bodu 4/ 

Starosta informoval poslancov o žiadosti  obce Horný Lieskov, zastúpenej starostom obce 
Ing. Andrejom Tordom o vypracovanie dodatku k VZN č. 1/2004 obce Pružina o určení 



spoločného školského obvodu a  rozšírení spoločného školského obvodu pre žiakov 1-4 
ročníka pre obec Horný Lieskov.   
 
Žiaci z Horného Lieskova doteraz navštevovali 1. až 4. ročník v ZŠ  Slopná. 
 
Starosta aj poslanci v diskusii k tomuto bodu uviedli, že zvýšenie počtu žiakov  bude pre 
našu školu prínos.  
 
Starosta dal o dodatku č. 1/2011 k VZN č. 1/2004 hlasovať: 
 
Za hlasovalo : 7 poslancov                   Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
 

 
K bodu 5/ 

Starosta predložil poslancom na schválenie VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2012. 
Finančná komisia odporučila na rok 2012 vzhľadom na zvýšené výdavky za komunálny 
odpad, zvýšiť poplatok z doterajších 20 € pre osobu s trvalým pobytom v obci na 21 €, 
a úľavu 2 € pri zaplatení za všetkých členov domácnosti do 31.03.2012 tzn., že výška 
poplatku  by bola   19  €  t.j. v rovnakej výške ako v roku 2011.   
 
Ďalšie poplatky navrhujú nasledovne: 
 

- pre študentov, ktorí študujú mimo bydliska a sú ubytovaní na internáte: 10,50 
€/osoba/rok s predložením požadovaných dokladov 

- občan, ktorý vlastní v obci nehnuteľnosť: 15 € 
- pre občanov v odľahlých častiach obce: 5 €/osoba/rok. 

 
Výška ostatných sadzieb, termín podania žiadostí o úľavy, ostávajú nezmenené. 
/Žiadosť o úľavu je potrebné predložiť do 31.01.2012 na Obecný úrad v Pružine!/ 
 
Starosta dal o VZN č. 3/2011 hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 7 poslancov                 Proti: 0              Zdržal sa: 0   
 
Poslanci tento návrh bez pripomienok schválili. 
 
Starosta informoval, že daň z pozemkov a daň zo stavieb na rok 2012 po dohode 
s finančnou komisiou navrhli nezvyšovať, nakoľko od 01.12.2012 bude platiť novela tohto 
zákona a z tohto dôvodu sa budú  musieť niektoré  sadzby upravovať až  v budúcom roku. 
 
 

 
K bodu 6 

 Starosta obce informoval poslancov o návrhu rozpočtu na rok 2012 s výhľadom na 
roky 2013 a 2014. Návrh rozpočtu bol včas zverejnený na úradnej tabuli, internetovej stránke 
obce a doručený bol  všetkým poslancom OZ. Podklady pripravila Ing. Belavá a návrh 
rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii.  
Zároveň poďakoval predsedníčke Ing. Matušovej za prípravu návrhu rozpočtu.  
Informoval, že návrh bol prejednaný aj v obecnej rade 30.11.2011, ktorá odporučila rozpočet 
schváliť. Starosta tiež informoval poslancov o stanovisku hlavného kontrolóra obce Ing. 
Zaťka, ktorý odporučil návrh schváliť.  
Prítomných informoval o žiadosti Bc. Križanovej za SEV Poniklec o dotáciu na r. 2012 
v sume cca 600 €. OR odporučila schváliť dotáciu v sume 200 €. V závere tohto bodu: Návrh 



rozpočtu sa upravuje o 200 € ako príspevok pre SEV Poniklec a to z kapitoly Obecný úrad – 
tarifné platy. 
 
Ďalej starosta informoval o žiadosti ZO SZOPK pri SEV Poniklec, stredisko environmentálnej 
výchovy Považská Bystrica, ktorý žiadali o bezplatný prenájom miestnosti na ich činnosť 
v Klube dôchodcov pri Obecnom úrade v Pružine /v kultúrnom dome/. Poslanci bezplatný 
prenájom zamietli a navrhujú nájom vo výške 3 € mesačne. 
 
 Starosta dal preto o týchto návrhoch hlasovať:  
 
Hlasovanie: Za: 7 poslancov                 Proti: 0              Zdržal sa: 0   
 
 Ing. Belavá stručne informovala o návrhu  rozpočtu s tým, že pri jeho príprave sa 
vychádzalo zo skutočného plnenia rozpočtu v r. 2011, zohľadňovali sa záväzky vyplývajúce 
z dlhovej služby /ŠFRB – byty, Dexia banka/, zo všeobecne záväzných nariadení /dane, 
poplatky, príspevky/, zo zmlúv. Rozpočet sa navrhuje ako vyrovnaný a to v sume 2 010 709 
€, ktorý zahŕňa aj príjmy a výdavky ZŠ na prenesené i originálne kompetencie-ŠKD, na 
nákup kníh pre knižnicu, i vlastné príjmy ZŠ. Rozdelený je na bežný, kapitálový a finančné 
operácie. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume 71 930 €, ktorým sa bude kryť 
schodkový rozpočet v kapitálových výdavkoch a to v sume 28 674 € a v sume 43 256 € sa 
budú kryť finančné operácie /splátky úveru ŠFRB a Dexii banke/. Návrh rozpočtu je skôr 
opatrný a počíta sa v ňom s finančnou podporou ŠR a fondov EÚ /v prípade výstavby 
kanalizácie, rekonštrukcie verejného osvetlenia, rekonštrukcie starej farskej budovy, 
sociálnych zariadení TJ, budovanie náučného chodníka – Potôčky, ihriska pri MŠ, 
rekonštrukcii miestnych komunikácií/.  
 
 Ing. Matušová doplnila informácie zo zasadnutí FK, ktoré boli 2-krát a to 4. 
a 11.11.2011. Pri návrhu rozpočtu sa najskôr vychádzalo z plánovaných príjmov 
a informovala o návrhu niektorých zmien pri poplatkoch a nájmoch, zohľadňujúce podporu 
domácich podnikateľov, resp. zvýšené výdavky obce /napr. pri ZS alebo KD/. V návrhu 
rozpočtu sa pamätalo na jubilantov, výročia svadieb /nad 50 r./, návštevy detí ZŤP ku Dňu 
detí. Ing. Matušová pripomienkovala niektoré plánované navýšené výdavky na mzdy, ktoré 
by sa dali použiť na naliehavejšie problémy obce. Starosta informoval, že v priebehu r. 2012 
je možné tieto presuny schváliť podľa naliehavosti problémov obce.  
Taktiež informovala o doručení žiadosti SEV Poniklec oneskorene, čo sa už nedalo 
zapracovať do návrhu rozpočtu. Zároveň poďakovala Bc. Križanovej za projekt, ktorý 
realizovala v časti Potôčky a bude slúžiť našim občanom i návštevníkom. 
 
Diskusia: 
  
Ing. Matušová – vyzvala poslancov, ak budú mať návrhy pre budúcoročný rozpočet, aby 
tieto postupne predkladali a aby sa mohlo zvažovať, čo sa bude v obci ďalej realizovať.                     
 
Ing. Matušová  sa  spýtala starostu,  že  v rozpočte  v položke   tarifné platy    je pre obecný 
úrad navýšenie týchto  platov o 2 100 €. Žiadala aj vysvetlenie od p. Kardošovej, ale doteraz 
jej to nebolo vysvetlené. Suma 2 100 € je podľa nej vysoká. 
 
Ing. Matušová navrhla, aby časť z týchto peňazí bola použitá na odmeny pre učiteľky v MŠ, 
ak napr. nacvičia s deťmi program  a tie potom vystúpia na akciách organizovaných v obci. 
Napríklad tento rok v programe pri príležitosti dňa matiek deti z MŠ nevystupovali  a ľuďom 
ich vystúpenie chýbalo.   



p. Jance je členom rady MŠ a  konkrétne na toto sa učiteliek pýtal. Odpovedali, že neboli 
oslovené, preto nevystupovali. 

Ing. Janiga doporučil túto sumu nechať ako rezervu a aby boli tieto peniaze v priebehu  roka 
využité na veci, ktoré bude potrebné akútne riešiť. 
 

p. Jance doporučil časť z tejto sumy použiť aj na činnosť TJ, ďalej sa pýtal na vývoz 
veľkorozmerových kontajnerov, či došlo k navýšeniu množstva odpadu. Starosta uviedol, že 
aktuálne  informácie nemá, ale p. Cvengroš ich má spracované a budú poslancom zaslané. 
Upozornil, že kontajnery na dolnom konci – na ceste na Chmelisko sú stále plné aj keď tam 
odpad triedi aktivačný pracovník.  S týmto je potrebné niečo robiť, lebo v obci pribúdajú 
obyvatelia, obec sa rozrastá a z toho vyplýva, že aj odpadu je viac. Doporučuje, aby sa tieto 
kontajnery ohradili, určili sa otváracie hodiny  a tým by sa zabránilo, aby tam odpad vozili 
cudzí ľudia a robili neporiadok.   
 
Starosta uviedol, že sa uvažuje o oplotení, ale problém je, že pozemok nepatrí obci, preto 
ho obec zatiaľ nemôže ohrádzať. Najskôr sa musí pozemok vysporiadať. Ďalej uviedol, že 
v pláne je vybudovanie zberného dvora za ČOV. K tejto téme sa vrátia na budúcom OZ. 
  

p. Jance sa spýtal starostu, či obec neuvažuje o kúpe nejakého vozidla, ktoré by pomohlo 
hlavne pri presune aktivačných pracovníkov, pracovných nástrojov a mohlo by sa využiť aj 
pri narábaní s odpadmi. Starosta konštatoval, že súčasná finančná situáciu to neumožňuje, 
ale hľadá riešenie cez firmu VK SOK Pov. Bystrica. 
 
Starosta dal preto o týchto návrhoch hlasovať:  
 
Hlasovanie: Za: 7 poslancov                 Proti: 0              Zdržal sa: 0   
 
 
 Ing. Belavá informovala poslancov aj o návrhu  programového rozpočtu na r. 2012. 
Tento návrh bol poslancom doručený a zverejnený bol na internetovej stránke obce. 
Programy vychádzajú  z finančného rozpočtu. Obsahuje 8 programov, z ktorých každý má 
niekoľko podprogramov so zámermi a ukazovateľmi. Rozpočet bol doplnený pre rok 2012 
o výdavky knižnice, ktoré je otvorená nielen pre žiakov, ale aj verejnosť v budove základnej 
školy. Programový rozpočet sa polročne monitoruje a po skončení roka sa hodnotí a je 
súčasťou ročnej účtovnej závierky.  
 
     K návrhu programového rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce 
návrhy.  
 
 Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 
 
Za schválenie hlasovalo: 7 poslancov             proti: 0        zdržal sa: 0 
 
 

 
K bodu 7   

Starosta predložil poslancom návrh odmien poslancom a členom komisií za II. polrok r. 
2011, s ktorým sa poslanci oboznámili. 
 
Ing. Kvaššay navrhol, aby odmeny poslancom boli vyplácané formou paušálnych výdavkov 



/napr. ako stravné alebo jednorazová dotácia na telefón, ktorý poslanec používa/ a tým by 
došlo k úspore na odvodoch, ktoré sa platia z odmien do zdravotnej a sociálnej poisťovne.  
 
Starosta uviedol, že nemá informácie, že by sa mohli odmeny vyplácať touto formou, ale túto 
informáciu overí a bude poslancov informovať na najbližšom OZ.  
 
 
Starosta dal o návrhu odmien poslancom a členom komisií  hlasovať: 
 
Za schválenie hlasovalo: 7 poslancov             proti: 0        zdržal sa: 0 
 
 

 
K bodu 8 

 
Starosta preložil poslancom návrh výšky nájmov, prenájmov a poplatkov, na základe 
odporúčania finančnej komisie, ktorá na svojich zasadnutiach v dňoch 4. a 11. novembra 
2011 navrhla zvýšenie niektorých poplatkov podľa prílohy.   
 
Ďalej  doporučila vyberať poplatky za zapožičanie stolov a stoličky pre obyvateľov za 
poplatok. Tieto poplatky sa v minulosti vyberali preto boli  navrhnuté sadzby: 

-  za zapožičanie stola vyberať poplatok 0,50 € za kus,  
-  za drevenú stoličku: 0,30 € za kus  
-  za čalúnenú stoličku: 0,50 € za kus. 

 
Ing. Janiga navrhol, aby sa zvýšil poplatok v zmysle VZN č. 8/2009 o prevádzkovaní 
verejnej kanalizácie, ktorým sa určujú podmienky odvádzania odpadových vôd   z doterajších 
12 € na 14 € na osobu za rok a za 1 m3 z doterajších 0,50 € na 0,65 €. Obecná rada 
uvedené zvýšenie doporučila schváliť.  
 
Starosta informoval poslancov o novej nájomnej zmluve, ktorú uzatvorila obec Pružina s Ing. 
Alicou Mičekovou, na výstavbu a prevádzkovanie fotovoltaickej elektrárne a jej príslušenstva 
na streche budovy Základnej školy Štefana Závodníka v Pružine. Nájom bude príjmom obce.    
 
Starosta dal o doplňujúcich návrhoch hlasovať: 
 
Za schválenie hlasovalo: 7 poslancov             proti: 0        zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 9 

Poslancom bol predložený návrh na vyradenie majetku za rok 2011 za obec v celkovej 
výške 5.729,81 €. Zoznam vyradeného majetku tvorí prílohu  tejto zápisnice. 
 
Diskusia k bodu: 
   
p. Jance navrhol, aby bol zoznam majetku na vyradenie zverejnený na internetovej stránke 
obce  a prípadný záujemci o tento majetok  by si ho mohli za symbolickú cenu odkúpiť. 
 
Ing. Belavá  požiadala starostu, aby bola menovaná likvidačná  komisia, ktorá určí ako sa 
naloží s vyradeným majetkom. 
 
Starosta menoval za predsedu likvidačnej komisie Ing. Jána Janigu a za členov: p. Evu 
Ďurišovú a p. Miroslava Cvengroša. 
 
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 



 
Za schválenie hlasovalo: 7 poslancov             proti: 0        zdržal sa: 1 poslanec 
 
 

 
K bodu 10/ 

Starosta poslancov informoval o: 
 

- liste Základnej školy Štefana Závodníka v Pružine, ktorá  opätovne požiadala 
Obecný úrad o navýšenie rozpočtu na  originálne kompetencie – školský klub detí 
o sumu 2 200 €, ktoré potrebujú na pokrytie osobných nákladov 1 triedy ŠKD za 
obdobie október – december 2011.  Finančné prostriedky, ktoré dostáva základná 
škola podľa zákona 597/2003 Z.z. na mzdy a prevádzku školy, nemožno v žiadnom 
prípade použiť na financovanie miezd a prevádzkových nákladov spojených 
s činnosťou školských zariadení. V  septembri 2011 obecné zastupiteľstvo schválilo 
navýšenie rozpočtu len o sumu 2 000 € /žiadali 4000 €/     

 
Z dôvodu zlej finančnej situácie obce – obec nemá finančné prostriedky na    
dofinancovanie,  obecná rada  doporučila schváliť príspevok vo výške 1.000 €. 
V rozpočte budú tieto finančné prostriedky presunuté z kapitoly OÚ tarifné platy.  

 
Starosta dal o návrhu hlasovať: 
 

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

-  žiadosti Základnej školy  o presun normatívnych financií v Základnej škole Štefana 
Závodníka  a to maximálne v sume 10 000 € z tovarov do ostatných osobných 
nákladov /OON/ - Ing. Belavá doplnila, že v novembri 2011 zriaďovateľ - Obec 
Pružina žiadala o navýšenie rozpočtu o 8.100 € pre základnú školu formou 
dohodovacieho konania cez KŠU Trenčín. V prípade, že bude táto žiadosť schválená 
v plnej výške, nebude potrebné tieto financie  presúvať  z tovarov do ostatných 
osobných nákladov.    

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

 
 

- návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pružina  na obdobie od  
01.01.2012 do 30.06.2012, ktorý predložil hlavný kontrolór Ing. Rudolf Zaťko, ktorý je 
v súčasnosti PN a preto sa tohto zasadnutia nemohol zúčastniť. Zároveň požiadal 
poslancov, ak chcú môžu tento návrh doplniť. 

 
 Za schválenie hlasovalo: 6 poslancov          proti: 0       zdržal sa: 0 
 

-  návrhu na doplnenie komisií pri obecnom zastupiteľstve v Pružine o zamestnancov 
Obecného úradu v Pružine nasledovne: 

 
• Komisia ochrany verejného záujmu a komisia školstva, kultúry a športu:    

p.Kardošová Ida 
• Komisia sociálnych vecí: p. Mikulová Daniela 
• Komisia životného prostredia a cestovné ruchu: p.Ďurišová Eva 
• Komisia finančná: Ing. Belavá Marta 
• Komisia stavebná: p. Cvengroš Miroslav 
 

 



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

-  vypracovanom geometrickom pláne Ing. Bohuslavom Priedhorským, ktorý bol 
potrebný   k odpredaju časti  z obecnej záhrady p. Viktorovi Kvaššayovi. Jedna kópia 
geometrického plánu bola odovzdaná p. Kvaššayovi, ktorý sa však do dnešného dňa 
nevyjadril.  Tento bod bude zaradený do programu OZ až po doručení jeho 
vyjadrenia.   

 

- Ing. Janiga  informoval prítomných o zoznamoch domácností, ktoré mu boli 
predložené z OÚ na základe požiadaviek z minulého OZ. Jedná sa o zoznam 
domácností, ktoré sú napojené na ČOV a platia poplatok v zmysle VZN č. 8/2009 
a zoznam domácností, ktoré môžu byť napojené na kanalizáciu a do dnešného dňa 
nie sú napojené. Z dôvodu, že na prevádzku ČOV  obec značne dopláca a  sú v tejto 
oblasti najväčšie rezervy, opätovne doporučil, aby boli všetky domácnosti, ktoré sa 
môžu na kanalizáciu napojiť, písomne vyzvané, aby sa pripojili a to v termíne 
najneskôr do 30.6.2012.  
 

      Tieto výzvy doporučil zaslať do 31.12.2011.  
 

      Ďalej navrhol, aby bolo VZN č. 8/2009  o prevádzkovaní verejnej kanalizácie, ktorým   
sa určujú podmienky odvádzania odpadových vôd do ďalšieho OZ  dopracované  
a aby boli presne stanovené postihy pre občanov, ktorí ich budú porušovať. Navrhol, 
aby OÚ spolupracoval aj s komisiou životného prostredia, a aby sa určili presné 
pravidlá dodatkom VZN. 
 

- Ing. Matušová k tejto problematike uviedla, že už na zasadnutí finančnej komisie 
v apríli 2011 doporučili, aby boli do domácnosti doručené písomné výzvy, čo sa 
nezrealizovalo a do dnešného dňa neboli vo väčšom počte podpísané ďalšie zmluvy 
o pripojení  domácností  
 
Starosta dal o návrhu Ing. Janigu hlasovať: 

 
            Za hlasovalo: 7 poslancov                            Proti: 0                  Zdržal sa: 0 
 
       
 

K bodu 10/ 

- Ing. Belavá predložila návrh zmien v rozpočte obce na r. 2011, ktorý tvorí prílohu 
zápisnice. Zmeny sú predovšetkým z dôvodu zreálnenia rozpočtu, v dôsledku     
rozpočtovaných a neprijatých dotácií. Úpravy rozpočtu do 1000 € sú v kompetencii 
starostu obce.  K predloženému návrhu zmien rozpočtu neboli vznesené 
pripomienky, preto dal starosta o tomto návrhu hlasovať: 
 

          Za hlasovalo: 7 poslancov                            Proti: 0                  Zdržal sa: 0 
           

- p. Oľga Haviarová   sa informovala o výške rozpočtu pre DHZ v Pružine. Uviedla, že 
mladí hasiči sa v priebehu roka zúčastňovali súťaží, veľkú časť nákladov, či už 
dopravu alebo stravu si hradili vo vlastnej réžii. Do budúcnosti by privítali väčšiu 
pomoc. Starosta uviedol, že suma v rozpočte pre DHZ je taká, ako v minulom roku. 
Finančná situácia obce je zlá, tak nemá z čoho rozpočet navyšovať.  Veľa vecí 
pomáha starosta financovať sponzorsky, napr. v budúcom roku plánuje dať ušiť nové 
rovnošaty.  



             Ďalej p. Haviarová informovala OZ o výrube stromu /gaštan/   na cintoríne, ktorý 
rástol na mieste, kde má zaplatené hrobové miesto,  a k výrubu ktorého obec vydala 
súhlas.  Všetky náklady na výrub aj odpratanie konárov si musela zabezpečiť na 
vlastné náklady.            

       -   Ing. Kvaššay a Ing. Janiga upozornili na komplikovanú dopravnú situáciu na ceste       
od pamätníka padlých po kultúrny dom. Zvlášť, keď je v obci nejaká akcia. Do 
budúcnosti by bolo vhodné vyznačiť na tejto ceste „jednosmerku“.   

 
        -  Ing. Kvaššay poďakoval všetkým, čo sa nejakým spôsobom podieľali na vybudovaní 

parkoviska pri zdravotnom stredisku. Navrhol, aby tam bola na bránu umiestnená 
značka „zákaz parkovania“ a aby bolo vyhradené miesto pre sanitku.        

      
           Starosta uviedol, že s umiestnením tejto značky sa  počíta a zároveň tam   budú   

vyznačené miesta na parkovanie pre lekárky a pracovníčky lekárne.       
        

     -  p. Kozák informoval, že ho oslovili rodičia detí a vyjadrili nespokojnosť s detskou 
lekárkou  MUDr. Ivorovou.  Starosta odpovedal, že riešenie tohto problému nie je 
v jeho kompetencii. S týmito podnetmi sa musia rodičia obrátiť na Úrad pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou.        

 
      -     p. Jance požiadal starostu, aby zabezpečil dovoz štrku na zimné posýpanie.  

 
Starosta informoval, že  toto je zabezpečené a v najbližších dňoch bude štrk na 
určené miesta dovezený. 

 
- p. Jance sa spýtal starostu, či sa plánuje vydanie  kalendára, v ktorom by sa 

prezentovali firmy, ktoré pôsobia na území obce.  
 
      Starosta oznámil, že kalendár na rok 2012 je už vytlačený a prvýkrát aj s menami.  

Malé kalendáre zatiaľ objednané neboli, ale ak by v rozpočte ostali nejaké finančné 
prostriedky, ešte by ich doobjednal. Takže s takýmto kalendárom na budúci rok sa 
nepočíta.  Po dohode s podnikateľmi sa môže  pripraviť na rok 2013. 

  
- Ing. Janiga doporučil, aby boli upozornení vodiči áut, aby neparkovali na chodníkoch 

a na krajoch vozovky, nakoľko cez zimu potom nemôže prechádzať odhrnáč snehu.  
 
- Ing. Belavá požiadala, aby príspevok pri narodení dieťaťa bol zvýšený zo 67 € na 70 

€ na jedno dieťa. 
 
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 
 

     Za hlasovalo: 7 poslancov                      Proti: 0                  Zdržal sa: 0   
 
- starosta pozval poslancov na „Stretnutie s Mikulášom“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 

04.12.2011 o 16,00 hod. v parku pred kultúrnym domom. 
 
 
 
 

K bodu 11  
 
 Predseda  návrhovej komisie Ing. Kvaššay  predložil návrh na uznesenie č. 5/2011  



 a starosta dal o návrhu hlasovať: 
 
 

     Za:  7 poslancov                                   Proti: 0 poslancov           Zdržal sa: 0  
 
 
 
Na záver starosta obce rozdal poslancom kalendáre, ktoré by mali doručiť do   
domácností vo svojich obvodoch, zároveň poďakoval prítomným  za účasť a spoluprácu 
v priebehu celého roka a zaželal všetkým pokojné a požehnané vianočné sviatky.  
Ukončil zasadnutie   obecného zastupiteľstva . 
 
 
.  
Zapísala: Mikulová 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  p. Anton Valášek, 
                                          p. Dušan Jance   
    

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
                                                                                     Michal Ušiak  
                                                                                     starosta obce  
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