ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa 06.augusta
2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: v prílohe
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Michal Ušiak,
ktorý prítomných poslancov privítal a oboznámil ich s programom rokovania.
O programe dal hlasovať, poslanci tento jednomyseľne schválili.
Hlasovanie: Za 6 poslancov

Proti: 0,

Zdržal sa: 0

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: predseda - p. Jozef Kuco, členovia - p.
Ľubica Jance a Ing. Stanislav Pažitný
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Peter Kvaššay a Ing. Rudolf Zaťko
O týchto návrhoch dal starosta hlasovať:
Za hlasovalo: 6 poslancov, proti 0, hlasovania sa nikto nezdržal.
3. Kontrola uznesenia z minulého OZ
Starosta obce informoval poslancov, že:
- usporiadatelia zábav sú upozornení na dodržiavanie poriadku v okolí kultúrneho
domu. Zároveň sa od nich vopred vyberá poplatok 50 €, ako záloha, ktorá im je
v prípade čistých priestorov vrátená.
- Listom zo dňa 21.06.2010 sme žiadali Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Správu povodia stredného Váhu Nimnica o prečistenie koryta rieky Pružinka v obci
Pružina. Bola nám doručená odpoveď, že obhliadkou bolo zistené, že v koryte sa
nachádzajú nánosy, ktoré je potrebné z preventívnych protipovodňových opatrení
odstrániť. Z dôvodu, že čistenie nebolo naliehavé, toto zaradili do plánu periodickej
údržby na rok 2010
- Autá dlhodobo parkujúce na obecnom parkovisku pri MŠ boli odstránené.
- Sťažnosť p. Aleny Belavej, nájomníčky bytu č. 1 nachádzajúceho sa v bytovom
dome súpisné číslo 1039, že v uvedenom byte vlne stena v chodbe susediaca
s kúpeľnou, tvoria sa na stene vlhké fľaky, opadáva omietka, došlo k poškodeniu
plávajúcej podlahy. Na základe tejto sťažnosti bola v byte na šetrení stavebná
komisia v zložení: stavebný dozor – p. Peter Zboran, za dodávateľov – p. Milan
Ďurček a starosta p. Michal Ušiak.
Prítomní skonštatovali, že sa nejedná
o kolaudačné zavady, ale nedostatky spôsobené prevádzkou bytu. Bol dohodnutý
ďalší postup /pretmelenie spoja vane a obkladu, očistenie, oprava navlhnutej steny
a plávajúcej podlahy/ a určený termín dokedy budú nedostatky odstránené.

4. Voľba členov do rady pri MŠ
Rada školy pri MŠ Pružina žiada zriaďovateľa o delegovanie 2 nových zástupcov do
ŠR podľa zmeny 230/2009 vo Vyhláške č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú
podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení
a ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Obecná rada navrhla: p. Miroslava
Cvengroša a p.Janu Haviarovú. Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: Za 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. Návrh VZN o prevádzkovaní viacúčelového ihriska Pružina
Starosta predložil poslancom na schválenie VZN č.1/2010 o prevádzkovaní
viacúčelového ihriska v Pružine. Viacúčelové ihrisko sa nachádza na parcele KN C
číslo 19/2 v katastrálnom území Pružina a vlastníkom je obec.
Ing. Kvaššay navrhol do VZN doplniť v článku 3 – Organizačné ustanovenia v bode
14 – zákaz používať kopačky s kolíkmi, ďalej do článku 4 – prevádzkové
ustanovenie – doplniť v čase od 8.00 do 13.00 využívanie ihriska nielen ZŠ ale aj
MŠ. Zároveň upozornil, že by bolo vhodné, keby bola zo základnej školy určená
osoba, ktorá bude v tomto čase za ihrisko zodpovedná. Ďalej doporučil doplniť do
bodu 4, kde je uvedené, že užívanie pre deti a mládež do 18 rokov je bezplatné
doplniť aj bezplatné využívanie pre potreby miestnych organizácii.
Pre užívateľov nad 18 rokov je užívanie viacúčelového ihriska spoplatnené
nasledovne:
 5 €/hod. bez využitia umelého osvetlenia
 10 €/hod. s využitím umelého osvetlenia.
Rezerváciu je potrebné dohodnúť so správcom ihriska a táto bude možná
maximálne na 2 hodiny denne.
Ing. Kvaššay sa zaujímal o povinnosti správcu. Starosta informoval, že funkciu
správcu bude vykonávať p. Miroslav Cvengroš.
Starosta dal o VZN č.1/2010 aj s pozmeňujúci návrhmi hlasovať:
Hlasovanie: Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Prijatie rozsahu úväzku starostu, zástupcu starostu v zmysle zák. č. 102/2010
Podľa zákona o obecnom zriadení číslo 102/2010 Z.z. starosta obce predložil
poslancom návrh na určenie úväzku starostu obce a zástupcu starostu obce na
volebné obdobie r. 2010 až 2014.
Poslanci navrhli starostovi obce výkon funkcie v plnom rozsahu t.j. na plný
pracovný úväzok a zástupcovi starostu počas jeho neprítomnosti.
Hlasovanie o návrhu rozsahu úväzku starostu a zástupcu starostu:
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre komunálne voľby
v novembri 2010

7.

Starosta predložil poslancom návrh na schválenie jedného volebného obvodu
pre komunálne voľby v novembri 2010. Počet poslancov zostáva 9 poslancov,
ostanú 2 volebné miestnosti. V obidvoch okrskoch by občania volili za poslancov
rovnakých kandidátov.
Diskusia k bodu:
p. Kuco – súhlasí s návrhom, myslí si, že by to bolo objektívnejšie
Ing. Pažitný – vyjadril obavu, že by to bolo neobjektívne voči obyvateľom
Priedhoria, napríklad kandidátov z Pružiny nemusia voliči poznať.

-

Starosta dal o návrhu hlasovať:
Za: 1

Zdržali sa: 4

Proti: 1

Návrh na jeden volebný obvod poslanci neschválili, tzn., že pre komunálne voľby
v novembri 2010 zostávajú 2 volebné obvody a 9 poslancov /7 z Pružiny a 2
z Priedhoria/
8. Rôzne


na Obecné zastupiteľstvo sa obrátil p. Marek Gabriš, Hliny 1411/3, Považská
Bystrica so žiadosťou o prerokovanie a schválenie urbanistickej štúdie na
výstavbu rodinných domov na pozemkoch parc. číslo 2289/19 v katastrálnom
území Pružina. /Výstavbu rodinného domu schválilo OZ uznesením č. 4/2009
zo dňa 22.05.2009./
Poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať:
Hlasovanie: Za: 6



Zdržal sa: 0

starosta informoval, že vo VZN č. 8/2009 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie,
kde došlo v článku 6, v bode 3 pri prepisovaní ku chybe, pri cene za vývoz
OV zo žúmp od občanov, ak nie je vybudovaná kanalizačná prípojka sa bude
občanovi fakturovať vo finančnej čiastke 0,60 € za m3 - malo byť bolo 0,50€ za
m3. O výške poplatku 0,50 € za m3 dal starosta poslancom hlasovať:
Hlasovanie: Za 6



Proti:0

Proti:0

Zdržal sa: 0

Starosta predložil poslancom návrh na úpravu rozpočtu Obce Pružina na
rok 2010
V súvislosti s ďalším čerpaním Prvého municipálneho úveru schváleného
OZ
/OZ 20.06.2010 schválilo úver 60 000 €, čerpanie 30 878 € zostatok 29 122 €/
Výdavky:
Projekt – Revitalizácia verejných priestranstiev:
Projekty – Kanalizácia
Viacúčelové ihrisko
Rekonštrukcia ZŠ – spoluúčasť

8 331 €
9 779 €
1 183 €
9 829 €

29 122 €

Spolu:

Na splátky súvisiace s úverom:
Čerpanie Rezervného fond na splátky úveru v sume 4000€, t.j. 800 €
mesačne.
V príjmoch:
Príjem z Rezervného fondu
4 000 €
Vo výdavkoch
Splátka úveru
4 000 €
Splátka úrokov – úver ŠFRB
- 400 €
Splátka úrokov – bankový úver
- 400

-

Diskusia k bodu:
p. Kuco upozornil, že v prípade úveru treba byť maximálne opatrný
Ing. Kvaššay – či bude mať obec 800 € mesačne na splátky
O tomto návrhu na úpravu rozpočtu dal starosta hlasovať:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa:0

-

Starosta obce predložil poslancom žiadosti občanov o odpredaj obecných
pozemkov a to:
p. Anton Jance, Pružina č. 251 požiadal o odkúpenie pozemku – parcely číslo
KN C 231/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2. Obecná rada
doporučila odpredať za cenu: 6,32 €/za m2.

-

Hlasovanie: Za 6
-

Zdržal sa: 0

Ing. Peter Belavý, Lánska 928/7, Pov. Bystrica žiada o odkúpenie parcely KN
E 3050, orná pôda o výmere 1535 m2. Obecná rada doporučila pozemok predať
za cenu: 3,32 €/m2
Hlasovanie: Za 6

-

Proti:0

Proti:0

Zdržal sa: 0

p. Beáta Briestenská, Pružina č. 327, žiada o odkúpenie časti pozemku 4294
podľa vypracovaného geometrického plánu. Obecná rada doporučila odpredať
za cenu: 3 €/m2
Hlasovanie: Za 6

Proti:0

Zdržal sa: 0

9. Diskusia
Ing. Kvaššay upozornil na neporiadok a nánosy, ktoré sú v potoku pod
mostom pri ich rodinnom dome. Požiadal o pomoc starostu, aby aktivačný pracovníci
tento neporiadok odstránili. Upozornil, že občania do potoka sypú trávu a rôzne veci.
Doporučil, aby sa pripravila vyhláška v miestnom rozhlase, aby boli obyvatelia
upozornený na nebezpečenstvo povodní, ktoré môže vzniknúť.
Starosta sa prisľúbil, že tam pošlevyšle aktivačných pracovníkov, ale
čistenie koryta potoka nie je v kompetencii OU
p. Ľubica Jance upozornila na riziko na ceste pri Michalovi Kostkovi,
číslo domu 208, kde v období silných dažďov dochádza k zosuvu šutru z bočnej ulice
na hlavnú cestu a môže dôjsť k úrazu
p. Ľubica Jance sa informovala, či sa budú v tomto roku realizovať
nejaké úpravy v materskej škole. Starosta oznámil , že zatiaľ sa nepodarilo získať
finančné prostriedky
Ing. Kvaššay sa pýtal, na výšku
nákladov na dokončenie

multifunkčného ihriska
Starosta informoval poslancov o priebehu osláv 130. výročia vzniku
DHZ, ktoré sa uskutočnili 31.07.2010. Osláv sa zúčastnil aj prezident DHO SR
JUDr. Miniarik. Ocenil zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu a vyslovil hasičom veľa
zdaru do ďalšej namáhavej práce.
p. Kuco upozornil, že na Chmelisku nehrá rozhlas. Starosta prisľúbil,
že objedná opravu miestneho rozhlasu
p. Kuco upozornil, že na ceste na Chmelisko je vysoká tráva a kríky,
a bolo by vhodné, keby sa orezali konáre zo stromov, ďalej upozornil na neporiadok,
ktorý je pri kontajneroch
Ing. Zaťko sa pripojil a upozornil, že vysoká tráva , stromy a kríky
prerastajú na ceste po celej pružinskej doline a bolo by vhodné, keby sa starostovia z
dedín spojili a pokúsili sa upozorniť Slovenskú správu ciest.
Ing. Kvaššay doporučil, aby starosta listom vyzval majiteľov pozemkov
za Salašom p. Apoleníkovej, aby vykosili trávu na svojich pozemkoch.
Starosta obce
informoval, že nezávislý kandidáti
môžu podať
kandidátku do 3.októbra 2010.
p. Jakubech – hlavný kontrolór - upozornil na problém na Priedhorí –
voda z rybníkov z dvora rodinného domu p. Mariána Vidomana vyteká na miestnu
komunikáciu, čím dochádza k jej poškodzovaniu. Doporučuje starostovi, aby sa
uskutočnilo stretnutie poslancov z tejto časti, s pánom Vidomanom a tento problém sa
riešil.
10. Predseda návrhovej komisie p. Kuco predložil návrh uznesenia a starosta
dal o návrhu hlasovať:
Za prijatie hlasovalo: 6 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania: 0.
11. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: D. Mikulová

Michal Ušiak
starosta obce

