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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 

konaného dňa 14.12. 2012 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  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. Jaroslav Beňadik- predseda, za členov :  Ing. Jána 
Janigu. Jozefa Kozáka. 

O tomto návrhu dal hlasovať: 

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

Za overovateľov zápisnice navrhol p. Dušana Jance a p. Stanislava Dolinku. 

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

K bodu 3  

Starosta obce informoval o plnení uznesenia z minulého zastupiteľstva a oboznámil 
s rokovaním obecnej rady. 

O  pozemku p. Petra Gazdíka bude referovať p. Jance. 

Bola urobená vyhláška ohľadom voľne pobehujúcich psov v obci. 

K bodu 4 

Návrh VZN obce Pružina č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad. 

Starosta informoval o nezhode s finančnou komisiou, ktorá bola proti návrhu výšky poplatku 
na rok 2013 a to 22.- € s tým, že  daňovník, ktorý  zaplatí do 03/2013, bude poplatok činiť 20 



2 

 

€. Finančná komisia navrhovala výšku poplatku na rok 2013 vo výške 21.-€ a pri zaplatení do 
03/2013 výšku 19,- €. 

Diskusia: 

• Ing. Matušová ako predseda finančnej komisii uviedla, že nebola daná žiadna pokuta 
za vývoz odpadu, ktorý do kontajnera nepatrí. Ľudia nevedia aký konkrétny odpad 
môžu voziť do veľkokapacitných  kontajnerov. Zvýšenie poplatku, ktorý sa 
každoročne zvyšuje,  bude mať dopad na každú rodinu. Finančná komisia neodporúča 
zvýšenie poplatku za vývoz PDO- uvedené stanovisko zaujala na oboch zasadnutiach 
finančnej komisie. Ing. Matušová je proti navýšeniu poplatku. 

• Ing. Janiga  -  za vývoz odpadu zodpovedá obec, ale jeho názor na zrušenie 
veľkokapacitných kontajnerov je,  že je to najhoršie čo sa môže urobiť, nakoľko odpad 
sa bude vyvážať do terénu a budú sa zakladať ďalšie nelegálne skládky. Navrhuje 
väčšiu osvetu, urobiť plagáty a tieto nalepiť na kontajnery, aby občania vedeli čo 
môžu do nich umiestňovať. Uviedol, že kontajnery neplnia len občania z Pružiny ale 
aj cudzí. Treba vypracovať zásady o odvoze a pomohlo by stráženie kontajnerov. 

• Starosta informoval, že by pomohlo zriadenie zberného dvora, kde sa bude vedieť  aký 
odpad sa vyváža. 

• p. Dolinka uviedol, že kontajner sa naplní i za jednu noc. 
• Ing. Beňadik – platby do konca 03/2013 môžu aspoň čiastočne znížiť náklady 

domácností, ale náklady na vývoz domového odpadu sú veľmi vysoké. Upozornil na 
zaslanie výziev na zaplatenie poplatku za rok 2012. 

• p. Jance – uviedol , že disciplinovaní občania majú možnosť zaplatiť do konca 
03/2013 náklady stúpajú aj z dôvodu odvozu odpadu. V minulosti sa tento  vozil do 
Sverepca a v súčasnosti do Čadce alebo Lednických  Rovní, čím stúpli náklady . 

• Ing. Belavá – informovala, že množstvo odpadu do kontajnerov je podľa evidencie 
v roku 2012 už teraz výrazne vyššie oproti roku 2011,  pritom  fakturácie Megawestu 
sú nižšie ako v m.r., kedy vývoz zabezpečovala fi Chudovský. Ing. Belavá uviedla, že 
obec za veľkokapacitné  kontajnery ku koncu októbra zaplatila cca 15.000,- EUR 

• p. Kuco, ml. ktorý sa zúčastnil zasadnutia OZ – hovoril o separovaní odpadu 
verejnoprospešnými pracovníkmi. 

• Starosta – informoval, že i dnes aktivační  pracovníci separujú niektoré kontajnery, 
s cieľom  minimalizovať množstvo odpadu. 

• Ing. Janiga –  hovoril o skutočnej osvete. 
• Starosta – k  vývozu stavebného odpadu -  je možnosť  požiadať o veľkorozmerový 

kontajner  a poplatok je 30,- €. 

Starosta dal o výške poplatku hlasovať : 

Hlasovanie : Za  6 poslancov              Proti : 0               Zdržal sa : 1 
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Starosta dal hlasovať o návrhu VZN obce Pružina č.4/2012 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 

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

K bodu 5 

Návrh VZN obce Pružina č.5/2012 zneškodňovanie  obsahu žúmp na území obce Pružina. 

Starosta – informoval o dohode pri vývoze žúmp, hlásia  občanov, ktorým bola vyvezená 
žumpa, a následne je im zaslaná faktúra. 

Ostatné domácnosti budú povinné preukázať vývoze . V prípade nepreukázania budú 
nahlásení na Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici. 

Ing. Matušová - zdôraznila kontrolnú činnosť a túto by mala vykonávať komisia životného 
prostredia. 

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

K bodu 6 

Návrhu VZN obce Pružina č. 6/2012 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
a poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Pružina. 

Starosta – informoval, že VZN sa nemení, poplatky zostávajú v pôvodnej výške. VZN  tvorí 
prílohu zápisnice. 

Ing. Matušová informovala, že nedostala návrh VZN. 

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

K bodu 7 

Prejednanie  nájmov, nájomných zmlúv, dotácií a poplatkov v obci Pružina na rok 2013. 

Starosta informoval – poplatky boli prerokované  vo finančnej komisii 15. a 26. 11. 2012   
a obecná rada ich doplnila :  

poplatok za kultúrny dom 300,- € -   250,-€- návrh fin. komisie 

vyhláška pohrebu   :              1,- €   -  0,- € - návrh fin. komisie 

Starosta dal hlasovať : 

Poplatok za kultúrny dom  návrh   300,-  € 

Doplnenie o tenis:    návrh 3,- €/1 hod., pri umelom osvetlení 10,- € 

Loptové hry:       ponechať ako doteraz 5,- €/hod. a pri umelom osvetlení 10,- €                                 
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Hlasovanie : Za  7 poslancov              Proti : 0               Zdržal sa : 0 

Ihrisko     - futbal                  5,-        10,- € pri osvetlení 

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

Ihrisko     - tenis                    3,-        10,-  €   pri osvetlení 

Hlasovanie : Za  6 poslancov              Proti : 0               Zdržal sa : 1 

Vyhláška pohrebu                 1,- €  

Hlasovanie : Za  2 poslancov              Proti : 5              Zdržal sa : 0 

Z hlasovania vyplýva, že poplatok za vyhlášku pohrebu sa nebude od 1. 1. 2013  vyberať. 

Nájomné zmluvy: 

Obecná rada odporúča pre  Kaderníctvo – p. Lenka Turzová ponechať  26,- € mesačne, s čím 
súhlasila aj finančná komisia. 

Ing. Beňadik – predložil žiadosť poľovníckeho združenia Sádecké vrchy na predĺženie nájmu 
na 10 rokov.  

p. Jance – hovoril o probléme vody  od základnej školy, ktorá ide do šachty, ktorá je na 
pozemku p.Mičeka a on ju financoval. Preto navrhol ponechať cenu nájmu pre Ing. Mičekovú 
na doterajšej úrovni.  

Návrh 26,- € pre   p. Turzovú a ostatné poplatky  podľa návrhu finančnej komisie . 

O návrhu dal starosta poslancom hlasovať : 

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

Prenájom obecných lesov na 10 rokov -  ponuka bola zverejnená na internetovej stránke obce. 
Prihlásil sa len 1 záujemca Ing. Vlnieška s ponukou 700,- € na rok , obecná rada odporučila. 

Ing. Beňadik – informoval, že sa jedná o ochranné porasty. Keby obec užívala uvedené 
pozemky, musela by mať svojho lesného hospodára, ktorého náklady by boli 66,39 € 
mesačne, musela by sa vykonávať hygiena porastov. Ing. Vlnieška má záujem vytvoriť 
turistický chodník. 

O návrhu dal starosta poslancom hlasovať : 

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

Nájom  poľnohospodárskej pôdy : parc. 889  o výmere 7.780 m2 

Záujem prejavil p. Ján Belavý, Pružina 714         10,- €        parc. č . 889  o   výmere7.780m2 
/Hôrka pod Chmeliskom/.. 
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O návrhu prenájmu pre  p. Jána Belavého za  10,-  € /rok 2013 dal starosta poslancom 
hlasovať : 

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

Dotácie : 

Návrh na výšku dotácií  prejednala  finančná komisia na svojich zasadnutiach dňa 15. a 26. 
11. 2012  a obecná rada : 

Finančná komisia odporučila: dotáciu klubu dôchodcov v sume  300,-€, SZOPaK Poniklec  - 
300,- €, Jaskyniarskemu klubu Strážovské vrchy, SSS  - 100,- €, dotáciu farskému  úradu – 
odporučila doriešiť v obecnom zastupiteľstve. 

Obecná rada navrhuje výšku dotácie na rok 2013 : klub dôchodcov 300,-€, SZOPaK Poniklec  
- 200,- €, Jaskyniarskemu klubu Strážovské vrchy   - 200,- €, farskému úradu Pružina – 300,-€ 
s dokladovaním využitia dotácie.  

Ing. Janiga – vyzdvihol propagáciu obce Pružina, Jaskyniarskym klubom Strážovské vrchy  
a navrhol dotáciu aspoň v sume 200,- €. 

O návrhu dotácie pre klub dôchodcov vo výške 300,-  €, SZOPK Poniklec 200,- €  dal starosta 
poslancom hlasovať : 

Hlasovanie : Za  6 poslancov              Proti : 0               Zdržal sa : 1 

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy   vo výške 200,-€. 

Hlasovanie : Za  6 poslancov              Proti : 0               Zdržal sa : 1 

Farský úrad vo výške   300,- € 

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

K bodu 8 

Starosta  predložil návrh rozpočtu Obce Pružina na rok 2013. Návrh rozpočtu bol  preroko-
vaný vo finančnej komisii dňa 26. 11. 2012 V rozpočte v minulom období boli financie na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktoré sa tento rok zrušili .Vzhľadom k tomu, že v súčas-
nosti obec má potvrdenú  dotáciu vo výške  262 500 €, o túto čiastku je potrebné  doplniť do 
rozpočtu sumu   nasledovne: v príjmoch z Európskeho fondu sumu 223 125 € a o sumu 
26 250 € príjem zo ŠR – spoluúčasť. Ing. Belavá doplnila, že tieto sumy je potrebné 
zohľadniť aj vo výdavkoch pri kapitálovom rozpočte na verejné osvetlenie + spoluúčasť obce 
v sume 13 125,- €. Táto suma sa navrhla presunúť z pôvodne plánovaného rozšírenia 
viacúčelového ihriska z položky 717 002.  
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Ing. Matušová ako predseda finančnej komisie je rada, že rozpočet je vyrovnaný . V rozpočte 
bolo plánované ihrisko pri základnej škole, ktoré bude zrušené a finančné prostriedky budú 
presunuté na verejné osvetlenie.  

starosta – informoval, že projekt je spracovaný a rozšírený o Briestenné, Chmelisko a lokalitu 
100 domov, ako i v okolí miestneho kostola. 

Ing. Belavá – informovala o vrátených finančných prostriedkoch z projektu Rekonštrukcie  
základnej školy v sume 65 627,- € , ktoré navrhla v zmenách rozpočtu preúčtovať tak, aby sa 
v r. 2012 vyčerpali. Táto suma ovplyvní aj prebytok hospodárenia roku 2012, pričom o jeho 
použití  rozhodne obecné zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu obce v roku 2013. 

p. Jance zdôraznil, že sa vyznačili  parkovacie miesta, ktoré boli zakreslené pri nákupnom pri 
nákupnom stredisku. Predložil projekt  k rozšíreniu tržnice o nové  predajné miesta aj k jeho 
skultúrneniu – poslanci súhlasia s projektom – bude sa riešiť podľa finančných možností obce 
v roku 2013.  

Ing. Matušová informovala, že zaslala  poslancom  žiadosť o ich návrhy  na zapracovanie do 
rozpočtu, ale žiadne návrhy nedostala. 

Starosta dal hlasovať o doplnení do návrhu rozpočtu o transfer  na verejné osvetlenie a na 
spolufinancovanie projektu z obce  z pôvodne plánovaného rozšírenia ihriska pri ZŠ v sume 
13 125,- € podľa predloženého návrhu. Taktiež sa doplní navýšenie do rozpočtu do príjmu za 
odpady v sume 300,- € a vo výdavkoch sa upraví o túto čiastku príspevok cirkvi v sume 300,-
€. 

Starosta dal hlasovať o zmene transferu na verejné osvetlenie z plánovaného ihriska pri ZŠ. 

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

Starosta dal hlasovať za celý návrh rozpočtu  na rok 2013 s pozmeňujúcimi návrhmi vyššie 
uvedenými. 

Hlasovanie : Za  7 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 

Starosta informoval o zmenách rozpočtu  ku dňa 14. 12. 2012, ktoré boli poslancom vopred 
doručené a boli prerokované aj na zasadnutí obecnej rady.    

Ing. Matušová- informovala, že zmeny boli predložené až po zasadnutí finančnej komisie, aby 
boli aktuálne.  

Ing. Belavá informovala, že v návrhu zmien sa  znížili príjmy i výdavky  o  dotácie, ktoré boli 
pôvodne plánované tak, aby neskresľovali hospodárenie obce.  
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p. Matušová poďakovala starostovi obce za úpravu miestnej komunikácie – Richtárska. 

Starosta dal hlasovať za predložené zmeny  rozpočtu obce na rok 2012, ktoré tvoria prílohu 
zápisnice. 

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

K bodu 10  

Starosta predložil návrh odmien poslancom, členom komisií a požiarnikom za II. polrok 2012 
v zmysle zásad odmeňovania poslancov a členov komisií. Ing. Matušová doplnila, že finančná 
komisia nezasadala 2-krát, ale 3-krát v 2. polroku. O túto úpravu  budú  doplnené aj odmeny 
pre finančnú komisiu. Iné pripomienky k predloženému návrhu odmien neboli. 

O návrhu dal starosta poslancom hlasovať : 

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

K bodu 11 

Starosta informoval o  pohľadávke voči fi RUBUS Real s.r.o. Třinec v sume 129 620,76 €, 
ktorá nám neuhradila penalizačnú faktúru vystavenú v r. 2010. Obec zastupuje JUDr. 
Kubovičová. Starosta poslancom oboznámil s odporučením právničky. Táto  vyzývala 
viackrát majiteľov firmy k úhrade faktúry. Firma je v zániku, s veľkými pohľadávkami. JUDr. 
Kubovičová odporúča, zrušiť pohľadávku pre malý predpoklad nevymožiteľnosti a vysoké 
náklady na vymáhanie a odporúča  podať trestné oznámenie na dlhujúcu firmu. 

Ing. Belavá – konzultovala zrušenie pohľadávky s audítorkou, ktorá tiež odporúča túto 
prehodnotiť a odpísať ju, nakoľko náklady na jej vymáhanie by boli  vysoké a predpoklad 
vymožiteľnosti minimálny, vzhľadom na postavenie firmy, v ktorom sa nachádza. Faktúra 
bola vystavená za nesplnenie termínov. Doplnila, že k pohľadávke bola tvorená 100 % 
opravná položka. 

V zmysle vyjadrenia JUDr. Kubovičovej odpísať pohľadávku a pokračovať v podaní 
trestného oznámenia. 

Hlasovanie o odpise uvedenej pohľadávky: 

Za:    7 poslancov                         Proti: 0                    Zdržal sa: 0 

K bodu 12 

Starosta informoval o zhotovení umeleckého diela – Pamätnej tabule Š. Závodníka pri ZŠ 
Štefana Závodníka, zhotovenej v zmysle zmluvy o dielo a to z príležitosti 50. výročia 
založenia školy. Požiadal o súhlas prevodu do správy ZŠ Š. Závodníka a to v sume 1 700,- €.  

O návrhu dal starosta poslancom hlasovať : 

Hlasovanie : Za  7 poslancov              Proti : 0               Zdržal sa : 0 
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K bodu 13 

Starosta predložil poslancom  návrh na vyradenie majetku  obce a to: 

- za  základnú školu vo výške  8.300 ,- €, za obec  8.500,- €. 

Vyradený majetok bude postúpený likvidačnej komisii k posúdeniu a ponúknutý  prípadným 
záujemcom o odpredaj vyradeného majetku. 

p. Jance  upozornil , že v požiarnej zbrojnici sú hasiace prístroje po záručnej dobe, čo treba 
napraviť. 

O návrhu na vyradenie majetku dal starosta poslancom hlasovať : 

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

K bodu 14 

Prerokovanie zámeru vybudovania športového areálu a oddychovej zóny  za Penziónom pod 
Strážovom  - p. Viktor Kvaššay . 

Starosta informoval, že sa jedná o 2 parc. č. KNC 663/6,664/2, o odkúpenie ktorých je 
záujem. 
 
p. Kozák – sa informoval o využití areálu, či bude aj pre verejnosť, alebo súkromne pre 
penzión. 
Ing.. Janiga konštatoval, že stavba bola postavená po 15 rokoch. Treba si   ujasniť potrebu 
parc. neb. Agnese Kvaššayovej. 
Ing. Beňadik- bol v minulosti proti predaju alebo ich výmene. Ale podľa geometrického plánu 
bola vymedzená komunikácia, ktorá zostáva vo vlastníctve obce, pozemok bol skorigovaný 
a obci ešte zostáva 4 500 m2. Ponuka by bola zverejnená a po pozostalosti po p. Kvaššayovej 
A.  by bola vymenená za parcelu, ktorá susedí s areálom MŠ. 
Starosta – doporučil stretnutie na mieste, aby bol známy presný dopad. 
Občan Kuco Jozef,ml, ktorý sa zúčastnil zasadnutia OZ – sa pýtal, či by nebolo lepšie 
uvedené parc. vymeniť, starosta mu odpovedal, že práve je zámer na výmenu uvedených 
parciel. 
p. Jance – sa prikláňa k uvedenému riešeniu, nakoľko plocha dvora pri MŠ je minimálna na 
počet detí, ktoré navštevujú MŠ a zväčšenie priestorov dvora MŠ a okolia bytoviek je 
dôležité. 
O návrhu schváliť zámer na zverejnenie zámeru odpredaja, alebo výmeny parc. KNC 
663/6,664/2  dal starosta poslancom hlasovať : 

Hlasovanie : Za  2 poslancov              Proti : 0               Zdržal sa : 5 

K bodu 15   

Rôzne 
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- Oznam o zápise do ZŠ Š. Závodníka v Pružine na 15. -16.01.2013. 

Starosta dal poslancom hlasovať : 

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

• ZŠ doručila žiadosť o presun finančných prostriedkov od 1 000,-   do 10 000,- € , a to 
z tovarov a služieb do osobných nákladov.  

• Ing. Belavá informovala, že výšku presunu treba presne špecifikovať, nakoľko sa táto 
skutočnosť musí oznámiť Krajskému školskému úradu v Trenčíne.  

• Ing. Janiga – poďakoval všetkým pracovníkom ZŠ, ktorí pripravili na vynikajúcej 
úrovni oslavy 50. výročia založenia ZŠ. 

• Starosta sa pripojil a konštatoval , že oslavy boli rozdelené na 2 dni  a úroveň  bola  
vysoká. 

Starosta navrhol presun o sumu 5 000,- € a dal  o tomto návrhu poslancom hlasovať : 

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

• Prejednanie zvýšenia  režijných nákladov v školskej jedálni : Obecná rada doporučila  
sumu 1,40 €/1 jedlo  a finančná komisia  1,37 €.  Ing. Belavá  predložila i druhú 
variantu  p. Bahnovej -   príplatok k cene obeda o  0,05 €/1 jedlo na potraviny a tieto  
prostriedky by boli použité na materiálové vybavenie  školskej jedálne. 

• Ing. Belavá informovala o nutnosti  prijatia nového VZN pre financovanie MŠ 
a školských  zariadení v obci podľa novej príručky. Pre oneskorené doručenie tejto 
príručky, pripravila DODATOK č. 2 k platnému VZN  a nové nariadenie bude 
predložené na najbližšom zasadnutí OZ. 

•  Riaditeľka MŠ predložila správu za školský rok 2011/2012 – zastupiteľstvo berie tútp 
na vedomie. 

• Odpredaj pozemkov : 
• Ing. Emil  Kvasnica požiadal o odpredaj alebo výmenu časti parcely na vybudovanie 

prístupovej cesty na svoj pozemok parc.č. KNC 661 s parc. č. KNC 6015 po nebohej  
svokre p. Jurkechovej Johane/ na zberný dvor/. 

-  
O návrhu zverejnenia zámeru na odpredaj pozemku dal starosta poslancom hlasovať : 
Hlasovanie : Za  7 poslancov              Proti : 0               Zdržal sa : 0 
 
- Odpredaj pozemku pre p. Petra Gazdíka, parc.KNC 1503/11 

p. Jance – ako predseda stavebnej komisie informoval o žiadosti, ktorá bola 
prejednávaná na minulom zasadnutí OZ. Cestu, ktorú p. Gazdík vybudoval sám, ale na 
vlastné náklady, čím zamedzil vstupu na ďalšie stavebné pozemky, súhlas s predajom, 
bol podmienený súhlasom so vstupom na ďalšie pozemky.  

 
O návrhu odpredaja pozemku dal starosta poslancom hlasovať : 
Hlasovanie : Za  0 poslancov              Proti : 7               Zdržal sa : 0 
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• Obec požiada o vyjadrenie policajné riaditeľstvo o  možnosti vybudovania novej cesty 

a preto túto žiadosť presunula na ďalšie zastupiteľstvo k objektívnemu posúdeniu. 
• Žiadosť o odpredaj pozemkov parc.č. KNC 767/3 pre p. Jozefa Ligasa a p. Pavla 

Kostku KNC 767/2. 
• Stretnutie sa uskutočnilo na mieste, starosta žiadal o prístupovú cestu k ďalším 

pozemkom.  
• Ing. Beňadik- informoval - p. Ligasová bola vlastníčkou podľa GO, ktorý nebol nikdy 

zapísaný, zamedzuje prístup na ďalšie stavebné pozemky, na základe uvedených 
skutočnosti nedoporučuje  odpredaj. 

O návrhu predaj pozemkov  dal starosta poslancom hlasovať : 

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

K bodu 16 

Diskusia 

• Starosta poďakoval p. Kozákovi, za ochotu robiť Mikuláša, poďakoval všetkým 
sponzorom, ktorí prispeli na sladkosti pre deti /p. Harant, ... 
 

• Poďakoval Ing. Krištofíkovi Igorovi za sponzorské dary pre MŠ a ZŠ 
 

• P. Dolinka- ako zástupca v rade základnej školy poďakoval za pomoc pri oslavách 50. 
výročia založenia ZŠ, pozval všetkých poslancov na ples, ktorý ZŠ pripravuje 1. 2. 
2013. 

 
• Starosta rozdal poslancom kalendáre na rok 2013, ktoré poslanci doručia do 

domácností. 
 

• Ing. Janiga , opätovne vyzdvihol oslavu 50.výročia založenia ZŠ. 
 

• Ing. Janiga – je proti odstráneniu kontajneru v Dolných Močiaroch, bude sa tam 
vytvárať skládka a priestor bude zdevastovaný. 

 
• Ing. Belavá – odporučila problém s kontajnermi riešiť tým, že by boli pristavené 

v jarných a v jesenných mesiacoch ako to funguje  v iných obciach.  
 

• P. Jance – upozornil majiteľa opravovaného RD pri zvoničke na Priedhorí, ktorý 
zaplnil odpadom kontajner a tento si po jeho upozornení zaplatil vývoz. Takto treba 
upozorňovať občanov na využívanie kontajnera, aby na to nedoplácali všetci občania. 
Občania majú možnosť požiadať o pristavenie kontajnera pri veľkom množstve 
odpadu a ten im bude za schválený poplatok vyvezený. 
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• Ing. Matušová- upozornila, že s týmto problémom sa zaoberali poslanci už  na 

viacerých zastupiteľstvách aj na finančnej komisii a nie je žiadna náprava. Žiada 
informovať formou letákov občanov o triedení odpadu a  ich likvidácii. Treba si viac 
si všímať občanov, čo vyvážajú a kde, a upozorňovať ... 

 
• Starosta – doporučuje komisii ŽP – živ. prostredia spracovať letáky, ktoré budú 

roznesené do domácností. Tabule, ktoré sú umiestnené pri kontajneroch a majú 
občanov informovať sú hneď zničené. 

 
• Občan  Ďuriš Ján, ktorý sa zúčastnil zasadnutia OZ – žiadal , aby boli udelované 

pokuty.  
 

• P. Jance – oznámil, že pri Berhanových na dolnom konci  nie je počuť rozhlas- 
starosta informoval, že v rozpočte na r. 2013 sa počíta s  rozšírením rozhlasu. 

• Ing. Matušová, žiada, aby cesty v zime boli odhrnuté už v skorých ranných hodinách a 
v uličkách bol k dispozícií posypový materiál. 
 

• Starosta – informoval , že je uzavretá zmluva so SZZ Pružina  a v prípade potreby aj 
s p. Apoleníkovou Oľgou podľa objednávky. 

 
• P. Kozák – upozornil, že naposledy cesta na Priedhorie bola neskoro odhrnutá. 

 
• Občan Kuco Jozef,ml, ktorý sa zúčastnil zasadnutia OZ  – sa pýtal, prečo bolo zvýšené 

nájomné v bytoch a  na základe akého zákona - presne odpovie p. Ďurišová, ktorá 
pripravuje nové  nájomné zmluvy. Na schodišti bliká žiarovka, kto to odstráni. 
Starosta informoval, že obec. 

 
• Občan  Ďuriš Ján, ktorý sa zúčastnil zasadnutia OZ - sa pýtal na či môže byť 

zábezpeka na nájomné byty na inom účte s vyššími úrokmi aj na termínovanom. 
 

• Občan Kuco Jozef,ml, ktorý sa zúčastnil zasadnutia OZ- informoval, že byt p. 
Priedhorského je stále prázdny, nepodieľa sa na údržbe a nákladoch na údržbe okolia , 
ktorú nájomníci robia. Záujemcov o byt je viac, preto by mal odstúpiť od zmluvy. 

 
Predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Beňadik  predložil návrh na uznesenie č. 4/2012. 
Starosta dal o návrhu hlasovať. 

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

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu v roku 2012 ukončil 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Informoval, že ďalšie zasadnutie plánuje na  5. apríla 
2013. 
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Zapísala: Ida Kardošová 

Overovatelia zápisnice : p. Dušan Jance 
       p. Stanislav Dolinka 
 
 

           Michal Ušiak 
            starosta obce 

       
 

 

 


