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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, 

konaného dňa 05.04.2013  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 a oboznámil ich s programom rokovania. O návrhu dal starosta 

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. Jána Janigu, PharmDr. Máriu Toporovú, Ing. 

Jaroslava  Beňadika  

O tomto návrhu dal hlasovať: 

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

Za overovateľov zápisnice navrhol p. Dušana Jance a p. Antona Valáška 

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

K bodu 3  

Starosta obce informoval o: 

- zabezpečení fotografky, ktorá bude fotografovať poslancov OZ do galérie poslancov, 

ktorá bude umiestnená v priestoroch obecného úradu, 

- udelení finančnej odmeny 50,- € pre Bc. Mateja Petroviča, ktorý získal 1. miesto vyhláse-

nej súťaže o dobrovoľníka Trenčianskeho kraja v kategórii: Ekológia (ochrana a obnova 

životného prostredia a verejných priestorov) . 

- ďalej informoval o plnení uznesenia z minulého zastupiteľstva a oboznámil s rokovaním 

obecnej rady. 

- Leták komisie životného prostredia o triedení domového odpadu, pripravený a spolu 

s letákom Ing. Kvaššaya, budú doručené do každej domácnosti.. 

- Starosta oslovil JUDr. Kubovičovú pri určení vlastníctva KNC č.767 zastavaná plocha 

miestna komunikácia. Vzhľadom, na to že na minulom zastupiteľstve sa nepredali 
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parcely p. Ligasovi a Kostkovi, napadli osvedčenie z roku 2004 právnym zástupcom 

JUDr. Divkom. 

Na OR boli prerokované jednotlivé body dnešného zastupiteľstva  

K bodu 4 

Návrh VZN obce Pružina č. 1/2013 o podmienkach  a spôsobe financovania materskej školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina, návrh príspevku na deti 

v CVČ. 

Návrh VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli i na internetovej stránke. Návrh VZN tvorí 

prílohu zápisnice. 

Diskusia: 

- Ing. Matušová – informovala o návrhu, ktorý bol na finančnej komisii prerokovaný 

a doporučený. 

- Ing. Zaťko – informoval že  počet detí v ŠKD sa v priebehu roka mení, či sa to zohľadní 

v rozpočte. 

- Starosta uviedol, že termín do 15.09. je stanovený a spravodlivý. 

Poslanci k výške príspevkov nemali žiadne pripomienky.  

Starosta dal o Návrhu VZN obce Pružina č. 1/2013 hlasovať : 

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

Starosta informoval o návrhu na príspevky  pre Centrá voľného času nasledovne:  dieťa od 6 

-15 rokov 80,- € na dieťa, od 15- 25  rokov 60,- € osobu. Treba dokladovať dochádzku 

žiakov na záujmové vzdelávanie vždy pozadu za predchádzajúci štvrťrok. V prípade dotácie 

na IV. štvrťrok, táto dotácia bude poukázaná najneskôr 20. 12. Zálohovo a dochádzka bude 

dodatočne predložená do 10. 1. nasledujúceho kalendárneho roka. Nepoužité finančné prost-

riedky a v prípade neúčasti je potrebné poukázať na účet obce najneskôr do 30. 12.  Kalendár-

neho roka s písomným avízom o platbe. V prípade, že dieťa prestane záujmové vzdelávanie 

navštevovať, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť obci.  Dotácie sa budú poskytovať opráv-

neným žiadateľom v  pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Do diskusie sa nik neprihlásil a tak dal starosta hlasovať.  

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

K bodu 5 

Záverečný účet obce Pružina za rok 2012, hodnotiaca správa k programovému rozpočtu , sta-

novisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012.  

Dokumenty boli zverejnené na úradnej tabuli obce 18. 3. 2013, ako i na internetovej stránke 

obce a prerokované na OR a finančnej komisii s odporučením prijať záverečný účet bez 

výhrad. Takéto stanovisko dal aj hlavný  kontrolór obce, ktoré  bolo predložené. 
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Diskusia: 

- Ing. Matušová – pozitívne hodnotenie rozpočtu, ktorý má čistý   prebytok hospodárenia 

v sume 73 266,50 € po započítaní finančných operácií.  Výsledok ovplyvnila dotácia 

z projektu na Rekonštrukciu  ZŠ Š. Závodníka vo výške : 65 627,14 €. Finančná komisia 

odporučila schváliť bez výhrad. 

- Ing. Belavá doplnila informácie aj  o dlhovej službe  obce s tým, že obec eviduje 

dlhodobé záväzky voči Štátnemu fondu rozvoja bývania – za budovanie 2 bytových jed-

notiek v sume 951 256,92 €, pričom v roku 2012 splatila 34 961,32 €. Voči banke Prima 

eviduje obec úver s nesplateným zostatkom v sume 40 199,70 € za spoluúčasť na projekte 

rekonštrukcie základnej školy, pričom úver sa pravidelne mesačne spláca v zmysle zmlu-

vy po 1 000,- €. 

 

Starosta dal o záverečnom účte obce Pružina za rok 2012 bez výhrad. Hodnotiacu správu 

k programovému rozpočtu a stanovisko  hlavného kontrolóra poslanci vzali na vedomie. 

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

K bodu 6 

Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie za rok 2012. 

Starosta – informoval, že zápis bol prerokovaný v obecnej rade a vo  finančnej komisii. 

Finančná komisia odporučila  výmenu predsedov inventarizačných komisií v budúcom roku. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak starosta dal hlasovať . 

 

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

K bodu 7 

Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2012. 

Starosta informoval, že obecná rada a finančná komisia boli oboznámení s výsledkom 

hospodárenia za rok 2012, ktorý predstavoval 124 037,64 €  a to v bežnom a kapitálovom roz-

počte, pričom v tejto sume je aj zostatok nevyčerpanej dotácie základnej školy v sume 

8 132,94 €. Po započítaní finančných operácií /splácanie úverov/, čistý prebytok hospodárenia 

obce za rok 2012 činí 73 266,50 €.  Celá táto suma sa presunie do rezervného fondu . Vzhľa-

dom na pripravovanú rekonštrukciu kultúrneho domu, starosta požiadal presunúť financie do 

rezervného fondu v sume 20 000,- € a to na rekonštrukciu sociálnych zariadení a okná 

a dvere. Neskôr prostriedky rezervného fondu použiť aj  na rekonštrukciu MŠ, ako  spolu-

účasť a na  dokončenie školského ihriska. Ďalšie financovanie sa bude riešiť postupne, podľa 

presnejších údajov. 

Ing. Beňadik hovoril o potrebe dobudovania športového ihriska. 

 

Starosta dal o návrhu hlasovať: 

Hlasovanie : Za  8 poslancov              Proti : 0               Zdržal sa : 0 
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K bodu 8 

Návrh na predloženie žiadosti o vybudovanie zberného dvora v obci, likvidácia divokých 

skládok.  

 

Starosta  informoval o príprave návrhu územného plánu do júnového zasadnutia môžu aj 

poslanci podať návrhy, ktoré by sa mohli zrealizovať. Do 30.09.2013 možno podať projekt na 

vybudovanie zberného dvora, ale zatiaľ pozemok nie je celý vysporiadaný. Projekt sa 

pripravuje aj na likvidáciu divokej skládky na ceste z Priedhoria na horný koniec. Na podanie 

projektu vybudovania zberného dvora by sme oslovili firmu, ktorá má skúsenosti s podávaním 

žiadosti oNFP. Na projektoch by sa obec podielala 5 % spoluúčasťou. 

 

- Ing. Kvaššay - informoval, že cestuje  do Palárikova, kde sa pozrie na zberný dvor, ktorý 

je tam vybudovaný a prinesie nové informácie. 

- Ing. Beňadik – hovoril o možnosti dobudovania z vlastných prostriedkov. 

 

Starosta dal hlasovať o predložení uvedených projektov : 

 

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

Poslanci obdržali aj stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu, v ktorom odpo- 

ručil návrh schváliť. OZ berie na vedomie kladné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

K bodu 9 

Návrh zásad odmeňovania zástupcu starostu, poslancov a členov komisií , 

prehodnotenie platu starostu  

 

Ing. Matušová- sa informovala prečo obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny poslancom, 

keď sú prijaté zásady odmeňovania. Starosta odpovedal , že schválenie odmien poslancov 

ukladá zákon. 

Boli predložené zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov a členov komisií , v čl. 3 sa 

mení stanovená mesačná odmena zástupcovi starostu nasledovné: 

odmena vo výške 9,70 €/hod. podľa priloženého výkazu prác, ktorými bol poverený 

starostom.  

p. Kardošová informovala o zmene uplatňovania zákona o odmeňovaní zástupcu starostu na 

hodinovú mzdu. 

 

Starosta dal hlasovať o návrhu  Zásad  odmeňovania zástupcu starostu, poslancov a členov 

komisií  : 

 

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

Starosta predložil prehodnotenie platu starostu , na základe zákona č.253/1994 Z.z. 

O právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov, na základe zmeny priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve 

za rok 2012 na 805,- €, podľa počtu obyvateľov do 3000 je koeficient 1,98 násobok 
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priemernej mzdy pracovníka národného hospodárstva za rok 2012 je 1594,- €  + 22%  

zvýšenie základného platu – 351,- € , funkčný plat je  1945,- €. 

 

    - p. Kozák – navrhoval na zníženie platu na sumu 1900,-0€, 

- p. Kardošová informovala, že nie je možné určiť celkovú sumu platu starostu, ale musia 

byť určené %. 

Starosta dal hlasovať o návrhu  p. Kozáka hlasovať. 

 

Hlasovanie : Za  2 poslanci              Proti : 4               Zdržal sa : 2 

K bodu 10  

Informácia o prijatých dotáciách, zmeny v rozpočte 1/2013 

Starosta predložil dotácie , ktoré obec dostala na rok 2013 

 

- Ing. Belavá informovala o zníženom rozpočte pre základnú školu oproti schválenému 

rozpočtu na normatívy. Taktiež predložila zmeny rozpočtu súvisiace s prijatými dotá-

ciami a v súvislosti s rozšírením a opravou signalizačného zariadenia na obecnom úrade. 

Zmeny rozpočtu tvoria prílohu zápisnice.  

K uvedenému bodu dal starosta hlasovať: 

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

K bodu 11 

Informácia o prijatých deťoch v školskom roku 2013/2014 

 

Riaditeľka Základnej školy Š. Závodníka v Pružine predložila zoznam prihlásených  detí do 1 

ročníka . Prihlásených je 34 detí a budú vytvorené 2 prvé triedy. 

 

K bodu 12 

Informácia o príprave spomienkovej slávnosti 200. rokov narodenia Štefana Závodníka , dňa 

2.9.2013 , slávnostné otvorenie školského roka 

- Starosta informoval poslancov o spomienkovej slávnosti dňa 2. septembra 2013 , kedy 

bude slávnostné otvorenie nového školského roku. Prípravou sa bude zaoberať komisia 

zložená : M. Ušiak - starosta, Ing. J. Janiga - poslanec, Mgr. D. Michálková - riaditeľka 

ZŠ, Mgr. P. Gavenda – dekan FÚ, B.Šťastný  -  Matica Slovenska. Prisľúbená je aj  účasť 

p: biskupa Mons.Tomáša Galisa a predsedu Matice Slovenska  Mariána Tkáča.  

- starosta informoval o komisii, ktorá začne pracovať, plánujú pozvať ministra školstva 

a kultúry, ktorý by mohli byť nápomocný pri získaní financií na opravu starej fary a na 

telocvičňu, ďalej budú pozvaní europoslanci, niektorí poslanci NR SR. Získané projekty 

sú veľkou pomocou pri financovaní obce. 

- Ing. Janiga podporil prípravu tohto podujatia a svojou účasťou sa bude snažiť byť 

maximálne nápomocný. 
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K bodu 13 

Rôzne : prejednanie žiadostí o dotáciu, zámer na odpredaj pozemkov , určenie vlastníctva 

parcely KNC č.767 zapísanej ako miestna komunikácia( Ligas , Kostka) zastupovanie v 

právnom konaní  

 

Starosta predložil žiadosť ZŤP v Považskej Bystrici o dotáciu , pre našich občanov, ktorí sú 

členovia tejto organizácie..  OR navrhla sumu 50,- €. 

 

O návrhu dal starosta poslancom hlasovať : 

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

 

- Zámer na odpredaj pozemkov Obec Pružina ponúka na odpredaj alebo zámenu pozemkov 

KNC č. 663/6 zastavaná plocha o výmere  707m
2 

a KNC č. 664/2 záhrada o výmere 1228 

m
2
. Pred týmto zámerom bolo pracovné stretnutie poslancov priamo na mieste, aby videli  

skutkový stav. Na týchto parceliach má zámer vybudovať športový areál p.V. Kvaššay 

majiteľ Penziónu pod Strážovom. OR – doporučila výmenu alebo odpredaj uvedených 

parciel. Prvý krok treba zverejniť zámer na odpredaj alebo zámenu na úradnej tabuli 

a internetovej stránke. 

- Ing. Kvaššay– treba zverejniť zámer na odpredaj, prihlásiť sa môžu aj ďalší záujemcovia. 

- Občan  Ďuriš Ján, ktorý sa zúčastnil zasadnutia OZ - prečo obec nenavrhne výmenu 

pozemku. 

- starosta opakovane upozornil, že prvé sa musí riešiť zámer na odpredaj alebo zámenu. 

- P. Kozák žiadal , aby bolo uvedené , že sa bude jednať o výmenu pozemkov. 

 

- Starosta opakovane povedal, že zákon ukladá zverejniť zámer o odpredaj alebo zámenu 

pozemkov, ďalej sa bude postupovať podľa vzniknutej situácie. 

  

Starosta dal o zámere odpredaja alebo zámene hlasovať. 

 

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

- určenie vlastníctva parcely KNC č.767 zapísanej ako miestna komunikácia p. Ligas a p. 

Kostka napadli vlastníctvo na súde, kde ich zastupuje JUDr. Divko.  

- Ing. Beňadik  informoval  - pozemok bol vyvlastnený v roku 1958 prešiel do majetku 

obce, zachováva prístup na ďalšie parcely. 

- Občan  Ďuriš Ján, ktorý sa zúčastnil zasadnutia OZ – navrhoval aby obec oponovala 

verejným záujmom. 

 

OR navrhla .- aby obec v súdnom spore zastupovala JUDr. Kubovičová  
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Starosta dal o zastupovaní JUDr. Kubovičovej hlasovať. 

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

 

K bodu 14 

Diskusia 

- Starosta obce -  poďakoval p. Dušan Jance za zimnú údržbu chodníkov, ktorú vykonával 

počas celého zimného obdobia, aj napriek útokom , ktoré boli na jeho osobu. 

- Starosta obce – rozdal poslancom pripravený leták  k separovaniu domového odpadu , 

ktorý spolu s letákom, ktorý pripravil Ing. Kvaššay budú doručené do každej domác-

nosti. 

- Ing. Beňadik - informoval  poslancov , že ako odmena, ktorá mu chodí na účet ako 

zástupcu starostovi vo výške 85,- €, nebude prekročená ani po prijatí jeho o platu 

v hodinovej sadzbe. 

- Podal informáciu o nedoplatku vody na Chmelisku vo výške 650,- € za rok 2011, ktorú sa 

rozhodol starosta zaplatiť zo svojho, starosta si neželal, aby boli o jeho kroku 

informovaní poslanci, aj preto nebol za zníženie platu starostu.  

- Ing. Matušová – je za informovanie poslancov, informácie by mali dostať včas, aby ich 

mali čas na zaujatie stanoviska. 

- Beňadik - informoval o podaných majetkových priznaniach starostu obce, riaditeľky ZŠ 

a MŠ. 

       Riaditeľka ZŠ – treba doplniť dátumy nadobudnutia nehnuteľného  majetku. 

       Riaditeľka MŠ -  doplniť parcelné čísla a dátum nadobudnutia. 

- Občan  Ďuriš Ján, ktorý sa zúčastnil zasadnutia OZ – predložil starostovi žiadosti 

nájomcov obecných bytov-  starosta ich dá k zápisu do poštového denníka a potom sa 

bude žiadosťou zaoberať. 

- p. Kozák-  hovoril o potrebe prechodu pre chodcov pri nákupnom stredisku 

- starosta – predloží žiadosť, ale prechod musí byť umiestnený z chodníka na chodník, čo 

v prípade nákupného strediska nie je možné. Navrhol zníženie rýchlosti 40 km /hod. 

- Ing. Kvaššay – zníženie rýchlosti by mohlo byť na 30 km/hod. v časti od Reštaurácie 

Včielka po Penzión Strážov. 

- P. Jance – hovoril o pripravovanom vybudovaní obecnej tržnice, ktorá z časti vyrieši aj 

parkovanie pred NS 

- Starosta informoval o sponzorskom prísľube firmy Raven a.s. Považská Bystrica na 

materiál k vybudovaniu tržnice. 

- Ing. Janiga- v relácií Milujem Slovensko sa spomína obec Čičmany ako 10 naj. miest na 

Slovenku. Turisti, ktorí navštevujú túto obec nenájdu zmienku o prechode tur. chodníkom 

do Pružiny. V obci Zliechov je umiestnená tabuľa o Pružine a takú by bolo vhodné 

umiestniť aj do Čičmian. Ak by boli označené turistické trasy a z tejto obce , zvýšila by 

sa návštevnosť turistov v obci.  
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- Ing. Zaťko  - hovoril o komunikačných smerových tabuliach vo Fačkovskej doline. 

- p. Jance – hovoril o výtlkoch na hlavnej ceste, informoval sa kedy sa plánuje s ich 

údržbou, 

- starosta – podával hlásenie o stave ciest v obci po zimnom období, opravy budú 

prebiehať podľa počasia, VÚC – vyčlení podiel na opravy ciest v obci. 

- p. Kozák upozornil na doplnenie letáku  o likvidácií žiaroviek. 

- p. Jance -  žiarovky musí zbierať každý obchod, ktorý ich aj predáva. Musí mať 

vyčlenenú dobu na ich zber – nachádza sa aj v jeho predajni. 

- p. Jance -  pri zimnej údržbe chodníkov bol znechutený útokmi, ktoré boli uverejnené  na 

obecnej stránke, ktorú navštevujú nielen naši občania, ale i jeho obchodní partneri, vrhá 

to zlé svetlo na jeho osobu, rodinu  i na jeho firmu. Vždy sa snaží v obci pomôcť aj orga-

nizáciam, ktoré o to požiadajú.  Očakával zo strany obce reakciu. 

- Ing. Janiga – zažil podobnú situáciu a vie ako zle to vplýva na osobu, ktorej sa  

neopodstatnené útoky dotýkajú – degraduje to prácu človeka. 

- Ing. Kvaššay – napísal na obecnú stránku , keď neboli odhrnuté bočné cesty. Cesty počas 

tohoročného zimného obdobia boli pomerne dobre udržiavané, na fóre sú často urážky na 

konkrétne osoby, od útokov na osobu p. Jance sa dištancuje, pretože chodníky napriek 

veľkému množstvu snehu boli udržiavané. 

- Ing. Matušová – upozornila na mailové schránky poslancov. Uprednostňuje osobnú 

diskusiu medzi občanmi i poslancami, fórum je podľa nej nepodstatné. 

V hodnotiacej správe programovému rozpočtu pozitívne hodnotila 72 stavebných 

povolení, ktoré boli vydané v roku 2011- 2013. 

Chodník pri budove Bripetu upraviť po prekládke elektrického stĺpu a pri ukončení 

chodníka. 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Ján Janiga   predložil návrh na uznesenie č. 1/2013. 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 

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

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť . 

Zapísala: Ida Kardošová 

Overovatelia zápisnice : p. Dušan Jance 

       p. Anton Valášek 

 

 

           Michal Ušiak 

            starosta obce 
      

 

 

 




