
 
Z Á P I S N I C A 

   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa 16.marca 2012 
                                      v zasadačke Obecného úradu v Pružine  
 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
Program:   tvorí prílohu zápisnice 
 
  
 
K bodu 1
 

  

      Zasadnutie   obecného   zastupiteľstva    otvoril a viedol p. Michal Ušiak, starosta obce, 
ktorý v úvode privítal  poslancov a hostí a oboznámil  ich  s programom  rokovania. 
Ospravedlnil p. Antona Valáška, ktorý je práceneschopný. 
 
O programe rokovania obecného zastupiteľstva  dal poslancom hlasovať: 
 
 
Hlasovanie: Za 8 poslancov             Proti: 0                Zdržal sa:0 
 
 
 
K bodu 2
  

/   

        Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
  
Do  návrhovej  komisie navrhol: Ing. Jaroslava Beňadika  – predseda, za   členov:  Ing. 
Jána Janigu a p. Jozefa Kozáka 
    
 O tomto návrhu dal  hlasovať: 
   
 Hlasovanie:    Za: 6 poslancov                            Proti: 0        Zdržali sa: 2 poslanci 
 
 Za overovateľov zápisnice navrhol: p.  Dušana Jance  a p. Stanislava Dolinku 
 
 O tomto návrhu dal starosta hlasovať:  
    
 Za predložený návrh hlasovalo: 6 poslancov       Proti: 0     Zdržali sa: 2 poslanci 
            
 

 

 
K bodu 3/  

Starosta obce informoval  prítomných o  plnení uznesenia z minulého zastupiteľstva –  ku 
výzvam na napojenie sa domácností na kanalizáciu uviedol, že do 31.12.2011  boli 
z obecného úradu zaslané výzvy do 79 domácností, ku dnešnému dňu prišli zmluvu 
o napojení na ČOV podpísať zástupcovia 9 domácností. Vo výzvach boli domácnosti, ktoré 
sa môžu na kanalizáciu napojiť vyzvané, aby tak urobili najneskôr do 30.6.2012. Ak tak 
neurobia, po tomto termíne pristúpi OÚ k sankciám. O ďalšom postupe bude starosta bude 
poslancov informovať na najbližšom OZ. 
 
Starosta poslancov informoval o materiáloch, ktoré boli prerokované na zasadnutí obecnej 
rady.   



   

 
K bodu 4/ 

Starosta informoval poslancov o správe nezávislého audítora  - Audit consluts, s.r.o., 
Považská Bystrica, Ing. Ľubica Smatanová, o overení konsolidovanej účtovnej závierky 
k 31.12.2010 Obce Pružina. 
 
K tejto správe nemal nikto z prítomných žiadne dotazy ani pripomienky a materiál bol vzatý 
na vedomie. 
 
 
Za hlasovalo : 8 poslancov                   Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
 

 
K bodu 5/ 

Starosta poslancov informoval o pripravovanej akcii – návrhu výstavby sochy sv. Jána 
Nepomuckého, ktorá by sa mala vybudovať v miestnej časti Priedhorie „Dolné Močiare“, na 
malom vŕšku, kde sa teraz nachádza stĺp s obrazom sv. Jána Nepomuckého. Záštitu nad 
touto akciou prevzal Ing. Ján Janiga, ktorého starosta vyzval, aby poslancov  informoval.  
 
Ing. Janiga poskytol poslancom  informácie o tom, ako by mala táto socha vyzerať – predložil 
vypracované štúdie. Socha pozostáva z dvoch hlavných častí, z podstavca a samotnej figúry 
svätca. Celková výške je 270 cm, výška figúry 130 cm, výška podstavca 140 cm, šírka 55 
cm. Použité budú materiály betón (socha podstavec), nehrdzavejúca oceľ (popisná tabuľa), 
pozlátená nehrdzavejúca oceľ (atribúty, detaily).  
 
Socha bude umiestnená na obecnom pozemku a bola by realizovaná ako drobná stavba. 
 
Autorom diela bude p. Michal Janiga, ktorý ju bude realizovať ako svoju záverečnú prácu.  
 
Rozpočet na toto umelecké dielo je v sume 3.100 €. Ing. Janiga uviedol, že po dohode so 
starostom chcú osloviť niektorých sponzorov, počíta sa aj zo zbierkami a požiadal aj 
o podporu z obce, ktorá by na začiatok prispela sumou 500 €. 
 
Projekt by mal byť zrealizovaný do 24.júna 2012. 

 
Starosta na základe doporučenia  obecnej rady  vytvoril komisiu v zložení: Ing. Ján Janiga, 
PharmDr. Mária Toporová, p. Dušan Jance a starosta, ktorá by sa tomuto projektu venovala. 
 
Diskusia k bodu: 
 
- PharmDr. Toporová uviedla, že o  soche v tejto lokalite sa hovorilo už v minulosti, doteraz 

však   nebola realizovaná, s jej výstavbou súhlasia aj starší obyvatelia, bola by aj vstupnou 
bránou do Strážovských vrchov. 

- Ing. Janiga uviedol, že obec by sa týmto zviditeľnila, dostala by sa do novín. 
- p. Jance sa k výstavbe prikláňa, bol by to aj odkaz pre nasledujúce generácie. 
 
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 8 poslancov                 Proti: 0              Zdržal sa: 0   
 
 
 
 



 

 
K bodu 6/ 

 Starosta obce informoval poslancov o návrhu pozemkových úprav – komasácie 
/scelovanie pozemkov/ v katastrálnom území Briestenné. Ide o majetok približne 600 
účastníkov, z ktorých je väčšina neznámych.  Prvé stretnutie majiteľov pozemkov, ktorých sa 
komasácia týka už prebehlo v Kultúrnom dome v Pružine, kde im pracovníci z Obvodného 
pozemkového úradu   v Považskej Bystrici poskytli potrebné informácie.  

Diskusia: 

- Ing. Beňadik uviedol, že pri komasácii sa roztrieštené pozemky KN E vymieňajú za jeden  
pozemok KN C v celosti. 

- PharmDr. Toporová sa pýtala, že kto rozhoduje o tom, kto kde bude mať pozemok , a či 
sa to robí k spokojnosti vlastníkov  

- Ing. Beňadik uviedol, že v prípade, ak bude  komasácia  v tomto katastrálnom území 
schválená, bude  všetko zabezpečovať firma, ktorá bude všetky veci konzultovať 
s vlastníkmi pozemkov. 

- p. Jance sa spýtal, aké finančné výdavky bude mať s komasáciou  obec - starosta uviedol,   
že žiadne finančné výdavky  obec mať nebude, iba v prípade potreby poskytne priestory 
OÚ. 

O tomto návrhu dal starosta hlasovať:  
   
Hlasovanie: Za: 8 poslancov                 Proti: 0              Zdržal sa: 0   
 

 
K bodu 7   

Starosta predložil poslancom na schválenie  kúpu  nehnuteľnosti v katastrálnom území 
Pružina. Informoval, že sa jedná o nasledovné  pozemky v časti IBV Pružina – Klokočová: 
 

- parcela č. KN-C 2300/2 ostatné plochy o výmere 7435 m2 
- parcela č. KN-C 2300/196 TTP o výmere 10 m2   
- parcela č. KN-C 2300/201 TTP o výmere 95 m2 
- parcela č. KN-C 2300/202 ostatné plochy o výmere 4 m2 
- parcela č. KN-C 2300/204 ostatné plochy o výmere 1904 m2 
- parcela č. KN-C 2300/205 ostané plochy o výmere 1063 m2 
- parcela č. KN-C 2300/206 ostatné plochy o výmere 423 m2 
- parcela č. KN-C 2300/207 ostatné plochy o výmere 379 m2 
- parcela č. KN-C 2300/208 orná pôda o výmere 36 m2 
- parcela č. KN-C 2300/209 ostatné plochy o výmere 246 m2 
- parcela č. KN-C 2300/210 TTP o výmere 252 m2 
- parcela č. KN-C 2301/3 ostatné plochy o výmere 100 m2 
- parcela č. KN-C 356/2  zastavaná plocha o výmere 163 m2 

 
a tieto obec odkúpila od p. Viktora Kvaššaya a Ing. Mariána Vidomana za 1€ na základe 
kúpnej zmluvy a vkladu do katastra. Na Správe katastra v Považskej Bystrici bol vklad 
zapísaný dňa 12.11.2009. Pri výstavbe cesty sa zistilo, že kúpa nebola odsúhlasená v OZ, 
preto starosta obce predložil túto kúpu schváliť dodatočne.   
 



- poslanec p. Kozák požiadal starostu o vysvetlenie kto pozemkykupoval – kupovala obec 
zastúpená   starostom obce, odpovedal starosta 

 
-  Ing. Janiga uviedol, že to bola pre obec výhodná kúpa  
 
- Ing. Matušová sa spýtala starostu, prečo sa to predkladá tak oneskorene a zároveň 

upozornila, aby sa v budúcnosti takého veci nestávali  
 
 Starosta povedal, že sa jedná približne o 1,2 ha za cenu 1 €. 
 
Obecné zastupiteľstvo uvedené zobralo na vedomie. 
 
 

 
K bodu 8 

 
Starosta informoval poslancov o požiadavke z finančnej komisie o vypracovanie prehľadu 
investičných akcií, ktoré sa realizovali v  obci v roku 2011. Prehľad o týchto akciách bol 
poslancom doručený spolu s pozvánkou na dnešné OZ a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Diskusia k bodu: 

 
- Ing. Matušová uviedla, že jej v tejto tabuľke chýba kolónka, kde by bol uvedený názov 

dodávateľa akcie.  
- Starosta  odpovedal,  že všetky zmluvy, faktúry a objednávky sú dávno zverejnené na 

internetovej stránke obce a každý občan  tu zistí, kto je dodávateľom akcie a za akú cenu 
túto službu alebo tovar dodal, takže nič nie je tajné. Preto nemal potrebu do tejto tabuľky 
písať dodávateľov.  

 
- Ing. Kvaššay upozornil, že návštevník stránky obce má problém pri hľadaní zmlúv 

a faktúr, a dodávateľov a preto  navrhol, aby bol urobený transparentný krok, ktorý by mal 
návštevníka stránky jednoduchým spôsobom navigovať, ako sa k  informáciam  dostane. 

 
Starosta odpovedal, že všetky zmluvy a faktúry sú zverejnené podľa zákona.  

 
- Bc. Križanová uviedla, že nie všetci  dôchodcovia majú prístup na internet.  Uvítala by, 

keby sa tieto informácie zverejňovali na nástenke obce pred nákupným strediskom, ktorú 
dôchodci sledujú. 

  
    Starosta odpovedal, že všetky materiály sa zverejňujú aj na tejto tabuli. 
 

Ďalej starosta  informoval o plánovaných akciách na rok 2012: 
- rekonštrukcia MŠ, žiadosť bola podaná na Ekofond Bratislava 
- rekonštrukcia soc. zariadení TJ Strážov Pružina – žiadosť bola podaná na     

Ministerstvo financií Bratislava 
- náučný chodník na Strážov – žiadosť bola podaná v rámci Programu obnovy dediny 
- dobudovanie kanalizácie a vodovodu – dve žiadosti boli podané  na Environmentálny 

fond Bratislava.  
 

 

 
K bodu 9 

Ing. Beňadik – predseda komisie na ochranu verejného záujmu informoval obecné 
zastupiteľstvo o majetkovom priznaní za rok 2011, ktoré komisii predložil  starosta obce. 
Uviedol, že toto je totožné s majetkovým priznaním z roku 2010. 



 
Ďalej Ing. Beňadik informoval, že na základe podkladov Štatistického úradu SR v Bratislave 
dosiahla priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2011 
sumu 786 € a podľa § 4 zák. č. 154/2011 zák. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a na základe týchto 
skutočností by malo OZ prehodnotiť plat starostu. 
 
Ďalej navrhol zvýšiť základný mesačný  plat o 5% - z doterajších 20 % na 25 %. 
 
Diskusia k bodu: 
 
- p. Kozák si myslí, že v súčasnej ekonomickej situácii by sa plat starostu a ani odmena 
poslancom zvyšovať nemali 

 
- Ing. Kvaššay navrhol, aby bol tento bod programu preložený na budúce OZ. 
 
- Ing. Matušová s návrhom  Ing. Kvaššaya súhlasila. 
 
Ing. Beňadik dal o  návrhu preložiť tento bod na nasledujúce OZ hlasovať:  
 
 
Za  hlasovalo: 7poslancov                       proti: 0             zdržal sa: 1 poslanec 
 
 

 
K bodu 10/ 

Starosta predložil poslancom na schválenie návrh zmien v rozpočte  na rok 2012, ktorý 
tvoril prílohu k pozvánke na OZ a tvorí aj prílohu zápisnice.   
 
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky starosta dal o návrhu 
hlasovať: 
  

  
Za schválenie  hlasovalo: 8 poslancov             proti: 0        zdržal sa: 0 
 

 
K bodu 11/ 

Starosta informoval poslancov o: 
  

-  možnosti obce vstúpiť ako člen do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región 
Horné Považie“ so sídlom v Považskej Bystrici. Región Horné Považie je oblastná 
organizácia cestovného ruchu založená podľa § 14 zák. č. 91/2010 Z. z  o podpore 
cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a propagáciu cestovného 
ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území jej zakladateľov 
a členov. Členský poplatok činí O,10 €/1 občan. 

 
      Starosta dal o návrhu hlasovať: 

 
 Za hlasovalo: 8 poslancov             Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
 - žiadosť firmy Bripet – Mäsiarstvo, Ján Briestenský, Pružina o prenájom starej       

školskej jedálne, ktorú by firma využívala ako sklad.  
     Starosta uviedol, že obecná rada doporučila prenájmom budovy tejto firme s  nájmom 

vo výške 20 € mesačne, s tým, že obec uzatvorí nájomnú zmluvu do 31.12.2014, /t.j. 
do konca volebného obdobia  starostu/ a s výpovednou  dobou 3 mesiace. Nájom by 



sa uzatvoril od 01.04.2012. 
 

Diskusia: 
- p. Kozák sa spýtal, či mäsiari nebudú mať v tejto budove problém s hygienou,  
- Ing. Belavá sa spýtala, či bude obec financovať napr. zapojenie elektrickej energie, 

nakoľko budova je odpojená  - starosta uviedol, že v zmluve bude všetko ošetrené 
tak, že všetky náklady s prevádzkou bude znášať nájomca, obec nebude mať žiadne 
náklady 

- p. Jance upozornil, že  okolo budovy je podmáčaný terén, môže vzniknúť problém 
znečistenia chodníkov a cesty  -  pri výjazde aut z dvora na cestu v strede obce, treba   
upozorniť na to nájomcu  

- Ing. Matušová poprosila starostu, aby v budúcnosti v takýchto prípadoch  bol 
žiadateľ - podnikateľ  pozvaný na OZ, aby sám oboznámil poslancov so zámermi, 
ktoré s budovou má a aby odpovedal na ich otázky. 

 
              
          Starosta dal o prenájme starej školskej jedálne hlasovať: 
          
          Za hlasovalo: 8 poslancov                proti: 0                 zdržal sa:0 
 
    

- kontrole z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Bratislava, ktorá 
prebehla dňa 15.3.2012 a kontrolovala plnenie zmluvy o poskytnutí - NFP projekt 
Základná škola Štefana Závodníka, výmena okien a zateplenie. Kontrola prebehla na 
OÚ, kde bolo  kontrolované financovanie projektu, vrátane kontroly všetkých 
účtovných dokladov súvisiacich s projektom a kontrola prebehla aj na mieste  
v Základnej škole Štefana Závodníka v Pružine. Podľa vyjadrení kontrola dopadla 
dobre, bude doručený zápis, o ktorom bude starosta poslancov informovať na ďalšom 
OZ.  

      Pre obec vyplýva ďalšia povinnosť –  v období nasledujúcich 5 rokov predkladať 
monitorovaciu  správu. Toto môže zabezpečiť dodávateľska firma EUROCLUSTER, 
s.r.o., Bratislava, ktorá vyhrala výberové konanie na rekonštrukciu ZŠ Š. Závodníka 
v Pružine. Na jednu takúto správu sú náklady približne 5OO €. Starosta dal hlasovať 
o tom, či poslanci súhlasia aby firma EUROSLUSTER tieto monitorovacie správy 
spracovávala. Na tieto správy bude s touto firmou vypracovaný dodatok k zmluve. 
Nakoľko sa jedná o roky 2012 až 2017 starosta predložil tento návrh dodatku na 
schválenie OZ. 

 
 Poslanci s týmto návrhom  jednohlasne súhlasili: 
 
    Za hlasovalo: 8  poslancov                 proti:0                      zdržal sa: 0 

 
 

- Ing. Beňadik informoval poslancov, že v tomto roku končia nájomné zmluvy na 
prenájom  pozemkov v poľovných revíroch a navrhuje, aby starosta zastupoval obec 
pri rokovaniach s tromi poľovnými združeniami – Sádecké vrchy, Strážovské pohorie 
a Poľ. združenie Malenica vo veci výkonu práva poľovníctva na ďalších 10 rokov 

 
O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 

 
     Za hlasovalo:  8 poslancov      proti: O zdržal sa:  0 
 
 
-  predložil na schválenie OZ „Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska“, 

ktoré bolo vybudované v rámci projektu: „Zlepšenie životného prostredia v obci 



Pružina, kde žijeme a pôsobíme“ a nachádza sa v oddychovej zóne v časti 
Majtánovce – Potôčky, ktoré je potrebné ohradiť a k tomu je potrebné, aby obecné 
zastupiteľstvo schválilo tento prevádzkový poriadok. Materiál bol poslancom 
doručený vopred. 

 
-  Ing. Kvaššay navrhol do § 2 sankcie – doplniť, aby bola právnickej a fyzickej osobe, 

ktorá poruší ustanovenie prevádzkového poriadku vydaného týmto poriadkom 
možnosť podľa  § 13 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky nie 30 ale 1000 €. 
 

      Starosta dal o prevádzkovom poriadku s pozmeňujúcim návrhom Ing. Kvaššaya    
hlasovať: 

 
      Za hlasovalo 8 poslancov        proti: 0                      zdržal sa: 0 

 
       Starosta zároveň poďakoval Bc. Križanovej za prácu, ktorú spolu s dôchodcami    pri  

skrášľovaní tejto časti obce odviedli.  
- Bc. Križanová pozvala všetkých prítomných na slávnostné otvorenie dňa 22.4.2012. 
- Ing. Janiga sa k poďakovaniu pripojil a uviedol, aby sme si takýchto ľudí v obci vážili 

 
- informoval poslancov, že v zmysle § 25 ods. 5 z. č. 596/2003 Z.z. o štátnej  správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov obec deleguje za členov Rady školy pri Základnej škole  
Štefana Závodníka v Pružine: 
                                           - Mgr. Kristínu Priedhorskú 

                                                - p. Ľubicu Jance,  
                                                - p. Stanislava Dolinku,  
                                                - p. Rudolfa Tomášika,  

 
 O tomto návrhu dal hlasovať: 

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

 
 

-  žiadosti ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina o poskytnutie finančných prostriedkov 
z projektu Považie na projekt „Zlepšenie životného prostredia v obci Pružina kde 
žijeme a pôsobíme na oplotenie detského ihriska v sume 15O €, ktoré by sa použili 
na šuter, stĺpiky, pletivo a drôt. 

 
     Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 
 
     Za hlasovalo: 8 poslancov       proti: 0                         zdržal sa:0 
 

-   liste Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici 
o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode 
Považská Bystrica, ktorý platí od 16.03.2012 od 13,00 hod. do odvolania. 

 
 
          
 
 
 
 

K bodu 12/ 



      -    Ing. Janiga upozornil na problémy v oblasti cestovného ruchu – v tejto oblasti sú 
v našej obci rezervy – treba pomôcť hlavne v oblasti informácií – chýbajú v Pružine 
ale aj v okolí informačné tabule, kde sa návštevníci dozvedia informácie 
o možnostiach, ktoré v našej obci majú – chodí sem veľa turistov, treba pomôcť 
cyklistom – vyznačiť cyklotrasy. Navrhol starostovi zvolať stretnutie starostov 
z okolitých dedín – Zliechov, Mojtín, Čičmany a Pružina a dohodnúť spoluprácu. 
Starosta prisľúbil, že sa spojí so starostami týchto obcí do 30.6.2012 a o výsledku 
rokovaní bude OZ informovať. 

 
      - Ing. Belavá doplnila, že by bolo vhodné zriadiť aj komisiu v obci na riešenie  

problémov v oblasti rozvoja cestovného ruchu. 

 
        -  p. Jozef Kvaššay upozornil poslancov na problémy, ktoré majú obyvatelia domov 

v okolí kultúrneho domu počas diskoték. Viackrát sa sťažoval starostovi a teraz sa 
rozhodol ísť informovať OZ – veľký počet mládeže, veľa áut parkujúcich počas noci 
v okolí kultúrneho domu, obyvatelia domov sa v prípade potreby nedostanú autom 
z dvora, alkohol, hluk, neporiadok, problémy v prípade požiaru 

              - ďalej upozornil na tečúcu vodu od ZŠ na cestu    
               - a ďalej upozornil na  nebezpečnú dopravnú situáciu na ceste pri jeho dome a na 

celej    bočnej ulici, informoval sa v kompetencii koho je dopravné značenie 
miestnych komunikácii 

           - p. Dolinka sa spýtal starostu, kto zabezpečuje vývoz smetí v obci – starosta uviedol,  
že túto službu od 01.01.2012 zabezpečuje pre obec fy MEGAWASTE Pov. Bystrica 
a v prípade problémov  s vývozom treba kontaktovať jeho alebo pracovníkov OÚ 

          - p. Kozák – upozornil, na problémy v  bočných uličkách, kde sa v zimných mesiacoch 
auto na vývoz  odpadu nedostane a potom  znášajú popolnice k ceste aktivační 
pracovníci,  bolo by dobré aby ich aj po vývoze opäť odniesli späť k domom  

       - p. Jance  - v súvislosti s diskotékami, ktoré  sú organizované v kultúrnom dome 
upozornil, že tam  nie sú vyznačené únikové východy, upozornil, že diskoték sa  
zúčastňuje veľa ľudí,  upozornil na neporiadok, hlučnosť  a iné problémy,  navrhol 
prizvať p. Martina Kubiša a s ním priamo riešiť tieto problémy. 

 
         -  Ing. Kvaššay uviedol, že už v minulosti navrhol od organizátora vyberať zálohu 30 €, 

na čistotu po diskotéke v kultúrnom dome a okolí. Táto by bola organizátorovi, 
v prípade, že bude čistota dodržaná, vrátená späť. Či sa bude táto záloha vyberať 
nebolo doteraz v OZ odsúhlasené. 

-  Ing. Matušová  uviedla, že na finančnej komisii  dňa 24.2.2012 rokovali  aj 
o kultúrnom dome -  komisia si vyžiadala prehľad nákladov a výnosov za rok 2011, 
z ktorého vyplýva, že náklady značne prevyšujú výnosy z prenájmu. Náklady  sú vo 
výške 3655,52 € a výnosy vo výške 1585,05 €.  Náklady sú vysoké najmä na 
energiu – elektrinu a vodu. Doporučila, aby sa viedla evidencia spotreby energií pri 
kultúrnych akciách, aby nájom pokrýval náklady. Ďalej uviedla, že na  prevádzku  
kultúrneho domu sa vynakladajú vysoké finančné náklady a bude potrebné prijať 
opatrenia a riešiť problém  vykurovania a výmenu okien . 

 



-  Ing. Belavá uviedla, že výnosy ovplyvňuje aj skutočnosť, že sa obmedzili predaje   
v kultúrnom dome,  minulosti každý piatok tu prebiehali predajné akcie  a z týchto bol 
ďalší zisk, tieto sa v súčasnosti uskutočňujú  v minimálnom počte, v zimnom období 
vôbec. 

OZ doporučilo starostovi informovať  organizátora diskoték p. Martina Kubiša  
o problémoch, ktoré boli riešené na dnešnom zasadnutí, prípadne ho pozvať na 
budúce zasadnutie.   

       
       -  p. Dolinka, informoval o pokračovaní príprav osláv 50. výročia organizovaného futbalu 

v Pružine       
        

     -  p. Kozák upozornil, že dopravnú značku „Zákaz vjazdu“, ktorá je umiestnená na bráne 
pred ZŠ Š. Závodníka v Pružine väčšina rodičov nerešpektuje  a autá jazdia až ku 
škole.  

 
      -  p. Jance požiadal starostu, aby upozornil obyvateľov – vodičov, na nebezpečné      

parkovanie áut na chodníkoch.   
 

  
- p. Jance sa spýtal starostu, či sa plánuje rekonštrukcia a rozšírenie  rozhlasu v obci. 

Rozhlas na veľa miestach občania nepočujú, v niektorých lokalitách vôbec nie je 
napr. na dolnom konci – ku Šťastným. Navrhol riešenie po elektrických stĺpoch. 

 
-  Starosta uviedol, že v súčasnosti sa z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie 

s rozšírením nepočíta a ak je na rozhlase porucha  túto treba zapísať do zošita na 
OÚ a keď príde opravár bude toto riešiť. 

 
 
- Ing. Matušová poskytla OZ informácie o zabezpečení zimnej údržby miestnych 

komunikácii. Starosta uviedol, že obec na túto službu uzatvorila zmluvu so ZO SZZ 
Pružina. Z dôvodu, že poskytli nižšiu cenu za 1 hodinu výkonu ako bola v druhej 
ponuke.  Ďalej uviedla, že na finančnej komisii poukázala na niektoré nedostatky, 
ktoré zistila vo  faktúre  a na  zmluve. Upozornila, že je potrebné doplniť rozpis na 
zázname prevádzky vozidla.  
 
Starosta oznámil, že všetky nedostatky, na ktoré FK upozornila, boli odstránené. 
 
p. Šebák Ján obhajoval údržbu počas zimy a k rozpisu na zázname prevádzky 
vozidla uviedol, že tento v obci nie je možné robiť nakoľko tu nie sú označené 
a pomenované ulice.  
 
Poslanci v diskusii vyjadrili s priebehom zimnej údržby v obci nespokojnosť, k čomu 
sa vyjadril aj pán Šebák, pričom aj tak nevysvetlil dôvody, pre ktoré poslanci 
vyjadrovali svoju nespokojnosť s údržbou.  
 

- Ing. Janiga požiadal, aby v boli v jarných mesiacoch natreté stĺpy s erbom Pružiny, 
ďalej upozornil, že je potrebné umyť a natrieť všetky zástavky v obci. 

   Starosta informoval, že s nátermi sa začne v apríli 2012. 
  

- p. Kozák sa informoval akou formou sa prijímajú aktivační pracovníci – starosta 
uviedol, že  záujemca musí byť evidovaný nezamestnaný a musí byť poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi. 



 
  -  p. Jance poďakoval: 

•  p. dekanovi Mgr. Gavendovi – za zabezpečenie, že v zimných mesiacoch bol                
odhrnutý sneh v okolí kostola 

•  p. Romanovi Hijovi – za zorganizovanie fašiangov v obci 
•  starostovi – za zapožičanie auta, pri jarnom upratovaní cesty 

 
- spýtal  sa starostu, či plánuje na Žofiu, na hody program s dychovou hudbou –  má 

možnosť objednať skupinu Mošteňanka – hody budú tento rok v nedeľu 20. mája 
 

    - upozornil na rôznych predajcov, čo prichádzajú do obce predávať rôzny tovar a 
reprodukoval aj sťažnosť p. Pavla Kardoša, /Zelovoc/  – potreba podporovať 
domácich predajcov /platia obci dane a všetky poplatky/ – kontrolór by mal 
kontrolovať, či má podnikateľ oprávnenie na predaj, či má registračnú pokladňu, 
váhu a všetky náležitosti.  

 
  - doporučil, aby bolo  miesto, kde sa nachádzajú stánky skultúrnené - miesto je 

potrebné   doviesť makadam, urobiť oporný múr – tržnicu skultúrniť 
 
  -  doporučil starostovi, aby listom vyzval vlastníkov drevenice pri Kukučiarových, kde 

po zime  spadla strecha – hrozí nebezpečenstvo úrazu a kazí to dojem v obci 
 
 - informoval o záujme nových obyvateľov obce v IBV Pružina – Klokočová  

o umiestnenie ich detí v ŠKD  v ZŠ v Pružine aj v ranných hodinách – starosta 
uviedol, že do dnešného dňa škola nedoručila písomnú žiadosť ohľadom 
rozšírenia ŠKD. 

 
 -  ďalej doporučil vyzvať p. Pavla Priedhorského, Pružina č. 113, aby sa napojil na 

kanalizáciu, nakoľko voda vyteká na komunikáciu v strede obce a v zime 
ohrozovala bezpečnosť na ceste – je ochotný dať mu na to materiál na splátky. 

  
       Starosta povedal, že aj p. Priedhorský bol vyzvaný na napojenie na kanalizáciu do   

konca júna, ak tak neurobí bude to riešiť. 
 

      - navrhol rokovať s p. Hapšudom, zástupcom komposesorátu Briestenné     
o využívaní priestoru „medzi skálím“ na posedenia v lete 

 
-      Ing. Matušová požiadala starostu, aby boli poslancom e-mailovou poštou   

zasielané zápisnice z rokovania obecnej rady, aby mali informácie, o čom OR  
rokovala 

 
-     Ing. Janiga navrhol pri vyberaní poplatku za vyhlášku kontrolovať živnostenské 

listy a pokladňu. Odporučil toto zaradiť do plánu úloh hlavného kontrolóra. 
 

-      p. Dolinka upozornil na poškodený rigol pri Františkovi Šanobovi na hornom konci 
 

     -   p. Ďuriš sa spýtal starostu ako obec pokračuje v budovaní zberného dvora – 
starosta uviedol, že v súčasnom období rokuje s majiteľmi pozemkov 

 
 - p. Apoleníková, SHR Pružina informovala OZ o probléme, ktorý riešila s Bc.  

Križanovou – ohľadom prechodu oviec v okolí  oddychovej zóny Potôčky. 
      - pozvala všetkých prítomných na tradičné posedenie „Na salaši pri guláši“, ktoré 

sa uskutoční tento rok  dňa 21.7.2012. 
 

      -    Starosta informoval poslancov, že najbližšie OZ bude 22.júna 2012. 



  
 
 

K bodu 13 
 
 Predseda  návrhovej komisie Ing. Beňadik  predložil návrh na uznesenie č. 1/2012  
 a starosta dal o návrhu hlasovať: 
 
 

     Za:  7 poslancov                                   Proti: 0 poslancov           Zdržal sa: 0  
 
 
 
   Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného    
zastupiteľstva.  
 
 
 
 
 
 
  
Zapísala: Mikulová 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  p. Stanislav Dolinka .................................... 
                                         
                                          p. Dušan Jance        ....................................           
    

 
 
  
 
 
 
  
                                                                                     Michal Ušiak  
                                                                                     starosta obce  
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