
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, 

konaného dňa 22.júna 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 hostí a oboznámil ich s programom rokovania. Starosta na žiadosť riaditeľky 
ZŠ Š. Závodníka Mgr. Dariny Michálkovej požiadal o presunutie bodu č.7 na bod č.4 

O návrhu dal starosta poslancom hlasovať : 

Hlasovanie : Za  6 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. Petra Kvaššaya 
a Ing. Jána Janigu 

O tomto návrhu dal hlasovať: 

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

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

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

K bodu 3 

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

Starostovi bolo doporučené zasielať elektronický zápisnicu z obecnej rady. Poslancom, ktorí majú 
e-mailové adresy bola zápisnica  zaslaná. 

Ing. Ján Janiga informoval o stretnutí starostov obcí : Pružina, Mojtín, Čičmany a Zliechov, na 
ktorom sa zúčastnil .Obce založili združenie Strážovský štvorlístok. Starostovia sa dohodli na 
spolupráci v oblasti rozvoja turistického ruchu a dohodli sa na vypracovaní reklamného panela, 
ktorý bude umiestnení v každej obci, na ktorom budú bližšie informácie o obciach. 

Materiál spracováva p. Martin Olšovský 



K bodu 4 

Riaditeľka ZŠ Š. Závodníka predložila žiadosť o zriadenie dvoch oddelení školského  klubu. Pri 
zamestnaní absolventky by náklady boli nižšie ako pri zamestnaní kvalifikovanej sily. Všetky 
podmienky zamestnania budú známe až na začiatku školského roka 2012/2013 v septembri a preto 
požiadala o presunutie na september 2012, kedy bude známy presný počet záujemcov o školský 
klub, ako i podmienky zamestnania absolventky. 

Riaditeľka Mgr. Darina Michálková predniesla správu za školský rok 2011/2012 

Veľmi pekné výsledky dosiahli žiaci vo všetkých  oblastiach. V matematike, slovenčine 
a športových súťažiach  sa niektorí žiaci umiestnili na popredných miestach aj na celoslovenských 
kolách . 

Ďalej informovala o prípravách osláv 50. výročia  založenia základnej školy v Pružine. Pred-
pokladajú 180 pozvaných. Oslavy by sa mali uskutočniť 20. októbra 2012. P. riaditeľka  
informovala o predbežných nákladoch, ktoré sa pokúsia zabezpečiť vo veľkej miere sponzormi. Pri 
tejto príležitosti pripravujú vydanie brožúry o Základnej škole Š. Závodníka v Pružine. 

Ing. Ján Janiga hovoril o medializovaní osláv 50.výročia ZŠ. 

P. Dušan Jance navrhol, že pri vchode do ŽŠ by mohla byť umiestnená pamätná tabuľa s portrétom 
Š. Závodníka. 

Starosta dal hlasovať o presunutie žiadosti o druhú triedu - školského  klubu na mesiac september . 

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

K bodu 5 

Návrh Záverečného  účtu obce Ing. Belavá zverejnila na internetovej stránke aj na vývesnej tabuli. 
Ing. Matušová informovala o jeho prejednaní na finančnej komisii. Ako uviedla, obec za rok 2011 
v vykázala čistý prebytok hospodárenia  vo výške 47 330,78 €. Poďakovala povereným osobám 
výberom daní ako i občanom za platobnú disciplínu. Záverečný účet bol doporučený prijať bez 
výhrad OR aj FK. 

Ing. Belavá doplnila, že prebytok hospodárenia sa znižuje o splátky úverov. Celkový prebytok je 
12 692,51 €. Tento sa môže použiť len kapitálové výdavky alebo môže byť presunutý do rezervného 
fondu. 

Ing. Belavá predložila poslancom aj správu nezávislého audítora, v ktorej sa konštatuje, že účtovná 
uzávierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie v obci Pružina k 31.12.2011 v zmysle 
zákona o účtovníctve. 

Ing. Belavá predložila  poslancom aj hodnotiacu správu programového rozpočtu, ktorý bol 
súčasťou záverečného účtu obce. 

Starosta dal hlasovať o prijatí Záverečného účtu obce bez výhrad  a o presune prebytku 
hospodárenia za rok 2111 v sume 12 692,51 € do rezervného fondu. 

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



K bodu 6 

Starosta predložil Návrh dodatku č.1 k VZN obce Pružina , ktorým sa určuje výška príspevkov 
v škole a školských zariadeniach  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina . 

Návrh na zvýšenie bol prejednaný  na zasadnutí finančnej komisií a následne v  obecnej rade.  
K návrhu neboli žiadne pripomienky. Návrh je priložený k zápisnici. 

Starosta dal o Dodatku č. 1 k VZN č.1/2011 hlasovať: 

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

K bodu 7 

Starosta informoval o odhalení sochy sv. Jána Nepomuckého v miestnej časti Pružina- Priedhorie, 
ktoré bude dňa 24. júna 2012 o 15.00 hod. o 16,30 hod. slávnostná recepcia pre pozvaných  v 
Pizzérii pod orechom. Starosta  odovzdal všetkým poslancom pozvánku. 

Ing. Janiga poďakoval za podporu aj pre mladého autora Michala Janigu. Cena sochy je 3 100,- € 
obec prispela sumou 500,- €. Ostatnou sumou prispeli občania a sponzori. Financovanie diela  ešte 
nie je ukončené. Doplatenie autorovi je posunuté o 2-3 týždne. Zároveň poďakoval p. A. Valáškovi 
za urýchlené vyrobenie podstavca na uloženie relikvie sv. Jána Nepomuckého , ktoré obdržal 
vtedajší dekan  Štefan Závodník od českého arcibiskupa pražského Schwarzenberga, ktorý bol jeho 
priateľ. List terajšieho pražského arcibiskupa Dominika Duku, pripomína tieto udalosti. 

Starosta informoval , že pri oslavách 200. výročia narodenia Štefana Závodníka v roku 2013  sa 
pripravuje pamätná tabula, ktorá by mohla byť umiestnená na budove ZŠ Š. Závodníka v Pružine. 

K bodu 8 

Starosta predložil Návrh odmien poslancom, členom komisií a požiarnikom za I. polrok 2012 
v zmysle zásad odmeňovania poslancov a členov komisií. 

O návrhu dal starosta poslancom hlasovať : 

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

P. D. Jance navrhol odmenu pre p. Vojtecha Kvaššaya vo výške 100,- €. Za vykonané práce 
koordinátora pri zabezpečovaní príprav na  hody, osláv v obci ako i pri ďalších prácach. 

K bodu 9 

Starosta informoval 

– na základe žiadosti z roku 2007 na Slovenský pozemkový fond obci delimitovaval pozemok parc. 
č. 1103 o výmere 330 m2   pre vodojem Chmelisko. Parcela bude  prevedená do majetku obce. 

Starosta dal poslancom hlasovať : 

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

- v roku 2007 bola podaná žiadosť o pozemok na čistiareň odpadových vôd, k dnešnému dňu 
pozemok nebol delimitovaný. 



K bodu 10 

Starosta predložil žiadosť o dotáciu pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Považskej 
Bystrici. Obecná rada dotáciu nedoporučila . 

Starosta dal poslancom o návrhu  hlasovať : 

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

Ďalšia žiadosť o príspevok bola od Jaskyniarskeho  klubu Strážovské vrchy, zastúpená p. 
Kortmanom na akciu Zelená –Modrá v dňoch 30. 6.- 1. 7. 2012. Obecná rada doporučila príspevok 
vo výške 50,- € aj z dôvodu, že členovia tohto klubu pravidelne organizujú akcie , v jaskyni Dúpna. 
Program v   jaskyni Dúpna bude 1. júla 2012 od 10,00 hod. 

Ing. Janiga hovoril i dobrej propagácií obce, nakoľko prichádzajú návštevníci aj z väčších 
vzdialeností. 

p. Kozák podporuje akciu, ale v budúcnosti treba zladiť akcie - lebo 1. júla t.r. sa budú v obci konať 
oslavy 50. výročia organizované futbalu. 

Ing. Kvaššay vidí možnosť zladenia týchto 2 akcií. Turisti, ktorí prídu do obce majú možnosť sa 
zastaviť na ihrisku TJ a zúčastniť sa aj programu TJ. 

Starosta dal poslancom hlasovať o príspevku vo výške 50,- €: 

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

Starosta predložil žiadosť o odpredaj pozemku KNC 230/1- zastavané plochy o výmere 1040m2 
a budovy starej školskej jedálne firme BRIPET. Bol vypracovaný znalecký  posudok na sumu 
27 300,- € a po doporučení je suma 30 000,- €.P. Ján Briestenský – informoval o zámere : V obci 
prenajímajú priestory predajne a skladu, ale nakoľko sa zvyšuje výroba, tieto priestory sú malé. 
Budova , ktorú chcú odkúpiť si vyžaduje veľké investície, pred-pokladaná výška 66 000 € , ale 
budova bude zachovaná v pôvodnej architektúre. Predajňa by zostala  v terajších priestoroch. 
V novovzniknutej prevádzke by bolo vytvorených nových 5 – 6 pracovných miest pre občanov 
Pružiny. Odpredaj budovy žiadajú na splátky. 

Obecná rada doporučila splatiť budovu najneskôr do konca volebného obdobia. 

Ing. Janiga – upozornil, že podstatné je vytvorenie nových pracovných miest v obci, súhlasí 
s podnikateľským zámerom firmy, ktorá opraví chátrajúcu budovu , ale považuje za dôležité udržať 
pôvodnú architektúru budovy,  hygienici nedovolia prevádzku , ktorá by spôsobovala problém 
susedom. 

Ing. Matušová – chválihodné vytvorenie nových pracovných miest, ale pýtala sa či bol zverejnený 
odpredaj budovy. 

Ing. Kvaššay – odpredať budovu do výšky 40 000,- by bol v poriadku, ale tiež sa pýta či bol predaj 
zverejnený. 

Starosta informoval, že pri priamom predaji nemusí byť zámer zverejnený, ale odpredaj sa zverejní, 
ak poslanci schvália budovu na odpredaj. 



Ing. Beňadik sa pýtal ako sa budú ponuky posudzovať. 

Ing. Janiga – zastupiteľstvo posúdi ponuky , ich účel a uprednostní domáceho záujemcu. 

Starosta dal hlasovať o odpredaji budovy za 30 000,- € podľa znaleckého posudku, ak do 9. júla 
2012 nebude iná ponuka, budova bude odpredaná firme BRIPET. Zmluvne musí byť zachovanie 
vzhľadu budovy a chodníka. 

Hlasovanie : Za  9 poslancov              Proti : 0               Zdržal sa : 0   

Starosta predložil žiadosti o odkúpenie pozemkov : 

� Jozef  Vrábel , Pružina 561 – pozemok parc.č. KNC 1836/2 zastavaná plocha, 630 m2  pod 
rodinným domom je v 1/18 vo vlastníctve obce to je35 m2 cena pozemku  1m2 za 4,- €, 
KNC 1837 – záhrady výmera 149 m2 vo vlastníctve obce 1/18 t.j. 8,3 m2 . 

� Celková výmera 43,3 m2 – cena 1m2 za 4,- €. 

Starosta dal poslancom hlasovať : 

Hlasovanie : Za  9 poslancov              Proti : 0               Zdržal sa : 0   

�  Jozef Ligas, Pružina 182, KNC 767/2 zastavaná plocha  19 m2 a KNC 767/3  zastavaná 
plocha  19 m2 , ktoré prešla v roku 2004 na obec. 

Poslanci navrhli odložiť žiadosť na ďalšie zastupiteľstvo a zatiaľ zvolať stretnutie dotknutých 
susedných vlastníkov parciel  o vyjadrenie. 

Starosta dal poslancom hlasovať : 

Hlasovanie : Za  9 poslancov              Proti : 0               Zdržal sa : 0   

K bodu 11 

Starosta informoval o konaní obecného zastupiteľstva dňa 21. septembra 2012 o 16,30 hod. 

Ing. Belavá – predložila zmeny rozpočtu , ktoré boli prejednané  na finančnej komisií 
a doporučené schváliť. 

Starosta dal poslancom hlasovať : 

Hlasovanie : Za  9 poslancov              Proti : 0               Zdržal sa : 0   

Starosta – predložil poslancom materiály od kronikárky Mgr. Šebákovej. Poslanci si mate-                                
riály pozreli a boli spokojný s ich spracovaním 

Ing. Matušová - žiadala , aby návrhy zmien rozpočtu boli prejednané v predstihu 

� poďakovala učiteľkám základnej školy za program -  Deň matiek 

� p. učiteľke  Haviarovej za program  - Stromková slávnosť 

� p. učiteľke Zaťkovej a členom DPO za program pre deti  -  Deň detí 



informovala, že právomoc starostu na zmeny rozpočtu sa nemení , zostáva do výšky 1 000,- € a to 
presun v bežnom roku  následne informovať zastupiteľstvo 

P. Dolinka – žiadal o rozšírenie verejného osvetlenia do uličky k rodinným domom 297-299 
a rozšírenie do časti Briestenné. 

Starosta informoval o rekonštrukcii verejného osvetlenia ,kde je spracovaný projekt, ale do časti 
Briestenné sa neuvažuje. 

 Ďalej informoval o brigáde na ihrisku k oslavám 50. Výročia organizovaného futbalu, kde 
po vyhláške v miestnom rozhlase prišli 4 občania. 

 Ďalej sa pýtal na Pružinskú miniligu, prečo sa nemôže hrať na multifunkčnom ihrisku. 
 Starosta informoval: za ním nikto nebol ohľadom miniligy, ale z minulých rokov nie sú vyrovnané 
poplatky za používanie ihriska. Používanie ihriska treba riešiť so starostom a určiť zodpovedného 
človeka 
 Upozornil na cestu pri Stanovi Svítkovi na hornom honci, ktorá sa prepadáva na krajnici. 
Starosta: diera na okraji cesty bola zasypaná, ale to nepostačuje, bude zvolané stretnutie so SSC 
Považská Bystrica, kde budú  informovaní o stave cesty. 

Ing. Beňadik  - navrhol výmenu okien na kultúrnom dome z prostriedkov  predaja budovy. 

Ing. Kvaššay – sa vrátil k minilige a upozornil , že v meste kde sa hrá, sa platí pred začiatkom 
súťaže. 

Ing. Janiga – sa vyjadril k verejnému osvetleniu k RD č. 297-299, ktoré sa malo robiť v rokoch 
keď bol starostom, ale niektorí obyvatelia ho odmietli. 

 Upozornil, že v časti Priedhorie- Horné Močiare cestu veľmi ničia ťažké mechanizmy, ktoré 
robia požiarnu cestu . Autá, ktoré vozia materiál jazdia veľmi rýchlo a nebezpečne. 

Starosta listom vyzve lesné spoločenstvo Čierny vrch k úprave komunikácie do pôvodného stavu 
ako i firmu, ktorá prevádza tieto práce na dodržiavanie bezpečnosti na cestách. 

p. Jance – upozornil, že peniaze z predaja budovy sa nedajú použiť na výmenu okien, ale len ako 
kapitálová výdavky, alebo do rezervného fondu. 

Ing. Toporová – sa pýtala prečo bol odvezený kontajner z Priedhoria. 

Starosta- kontajner bol na krátku dobu prevezený, aby si občania, ktorí žijú v jeho blízkosti zakúpili 
smetné nádoby. Niektorí  občania si tieto zakúpili a kontajner je t.č. na pôvodnom mieste. Zároveň, 
starosta informoval o vysporiadaní pozemkov na zberný dvor , ktorý bude ohradený v lokalite cesty 
na Chmelisko. 

p. Jance – vyhláškou upozorniť občanov, aby sa u starostu informovali kde majú vyvážať  súť pri 
opravách rodinných domov, ktorá môže byť použitá na spevnenie podloženia pre zberný dvor. 

Ing. Belavá - informovala , že peniaze z predaja budovy môžu byť použité aj na tento účel. 

Ing. Beňadik - informoval o pripravovanej výzve na budovanie zberných dvorov, o ktorú sa bude 
žiadať. 



Ing. Janiga – navrhol aby občania boli upozornení miestnym rozhlasom a plagátmi , čo sa môže do 
kontajnerov vyvážať. 

 Doporučil v miestnom rozhlase, že po obci sa pohybujú výkupcovia železného šrotu, ktorí 
začali chodiť do dvorov. Tieto osoby musia mať súhlas obce, ktorý im ale vydaný nebol. Občania 
by mali pohyb výkupcov nahlásiť na políciu. 

 Výchovou k triedeniu odpadov by mala škola viesť deti . 

p. Kozák – navrhol nájsť vhodnejšie miesto pre zberný dvor ako je smerom na Chmelisko, napr. pri 
čističke. 

Ing. Zaťko  - na základnej škole  bolo zaužívané triedenie odpadu aj zber železného šrotu, ale pri 
projekte Zelená škola, musela byť skládka železa zrušená. 

Ing. Beňadik – pre občanov Pružiny je lepšie miesto smerom na Chmelisko, pri čističke by 
využívali viac občania z Ďurďového a Lieskova. 

Starosta -  informoval o zabezpečení osláv 50. výročia organizovaného futbalu. Zabezpečené sú 
tričká, plagáty, dokončujú sa lavičky na ihrisku TJ ako i úprava celého areálu TJ Strážov. 

K bodu 12 

Predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Beňadik predložil návrh na uznesenie č. 2/2012 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie : Za  9 poslancov              Proti : 0               Zdržal sa : 0   

 

 

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Zapísala: Ida Kardošová 

Overovatelia zápisnice : p. Dušan Jance 
    p. Stanislav Dolinka 
 
 

Michal Ušiak 
starosta obce 

       

 

 

 


