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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa 26.septembra 2014 

o 17.30  hod. v zasadačke obecného úradu v Pružine 
 
 

 
Prítomní:   podľa priloţenej prezenčnej listiny  
 
Program:   tvorí prílohu zápisnice 

  

 
K bodu 1/  
 
      Zasadnutie   obecného   zastupiteľstva   otvoril a viedol starosta obce p. Michal Ušiak. 
Starosta ospravedlnil Ing. Annu Matušovú, p. Stanislava Dolinku, ktorí sa nemohli 
zasadnutia zúčastniť.  Zároveň privítal prítomných poslancov, Mgr. Darinu Michálkovú – 
riaditeľku Základnej školy v Pruţine a  hostí. Poslancov oboznámil s programom 
zasadnutia, o ktorom dal  hlasovať:       
 
Za hlasovalo: 6 poslancov                                      proti: 0                 zdrţal sa: 0 
 
 
K bodu 2/   
  
        Starosta predloţil návrh na zloţenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
  
Do  návrhovej  komisie odporučil: Ing. Jaroslav Beňadik  – predseda, členovia: 
PharmDr. Mária Toporová a  Ing. Ján Janiga   
    
 O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
   
 Hlasovanie: za: 6 poslancov                                  proti: 0                zdrţal sa: 0  
 
 Za overovateľov zápisnice navrhol: p.  Dušana Jance  a p. Antona Valáška. 
   
 Aj o tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
 
Za predloţený návrh hlasovalo: 6 poslancov          proti: 0             zdrţal sa: 0. 
 
Za zapisovateľku poveril: Danielu Mikulovú. 
 
 
Starosta informoval poslancov o plnení uznesenia z minulého zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 04.07.2014. Stretol sa p. Jánom Belavým, 
s vlastníkom pozemku KN E 5724 o výmere 440 m2 – cesta na Podstráţie, ktorý ponúkol 
pozemok za cenu 5,- €/m2. Obecná rada neodporučila starostovi pokračovať v rokovaní.    
 
            

K bodu 3/  
 
Riaditeľka  Základnej školy Štefana Závodníka v Pruţine Mgr. Darina Michálková 
predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2013/2014. Správa je spracovaná v zmysle  vyhlášky Ministerstva školstva č. 
9/2006 Z.Z.. Uviedla, ţe ţiaci dosiahli pekné výsledky vo všetkých oblastiach – 
v matematike, slovenskom jazyku a rôznych športových súťaţiach sa ţiaci umiestnili na 
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popredných miestach aj v celoslovenských kolách. 
 
Pani riaditeľka poďakovala za spoluprácu starostovi obce a ekonómke Ing. Marte Belavej.  
 
Starosta poďakoval pani riaditeľke za správu za školský rok 2013/2014 a poţiadal 
poslancov o vyjadrenie: 
 

- Ing. Beňadik uviedol, ţe problémom školy je chýbajúca telocvičňa, na ktorú má 
obec pripravený pozemok aj vypracovanú projektovú dokumentáciu, ale obec 
dlhodobo nemá vlastné finančné prostriedky na jej vybudovanie. Je potrebné 
naďalej sledovať výzvy z eurofondov. 

- Ing. Kvaššay sa spýtal, či  bude vyasfaltovaná beţecká dráha na viacúčelovom 
ihrisku.   

 
 
Starosta dal hlasovať o schválení predloţenej Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014.  
 
Za hlasovalo: 7 poslancov                                   proti: 0                           zdrţal sa: 0 
 
K bodu 4/ 
 
Starosta informoval poslancov s návrhom zmien rozpočtu ku dňu 26.9.2014, ktoré boli 
prerokované na obecnej rade a následne aj vo finančnej komisii. Poslancom boli tieto 
zmeny doručené a tvoria prílohu zápisnice. 
 
Poslanci k navrhovaným zmenám nemali pripomienky a preto dal starosta o týchto 
návrhoch hlasovať. 
 
 
Hlasovanie: za 7 poslancov                                   proti: 0                        zdrţal sa: 0   
 
 
K bodu 5 
 
 
Starosta predloţil poslancom návrh odmien poslancom, členom komisií a poţiarnikom za 
rok 2014 v zmysle zásad odmeňovania poslancov a členom komisií. 
 
Ing. Kvaššay informoval o návrhu  finančnej komisie, ktorá zasadala dňa 23.9.2014. 
Komisia navrhla v súvislosti s končiacim volebným obdobím a predloţenou správou 
hlavného kontrolóra obce, vyplatiť hlavnému kontrolórovi obce Ing. Rudolfovi Zaťkovi 
odmenu za vykonané kontroly za rok 2013 vo výške 30 % z mesačného funkčného  platu 
hlavného kontrolóra, určeného podľa § 18 ods. 1, písm. c/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. z. 
o obecnom zriadení. Odmena je navrhnutá za priebeţné zabezpečovanie a plnenie úloh 
v zmysle prijatého plánu kontrolnej činnosti za rok 2013 a v zmysle prijatých Zásad 
o odmeňovaní starostu, zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov OZ a členov 
komisií pri OZ v Pruţine. 
 
Starosta dal o návrhu odmeny pre hlavného kontrolóra obce hlasovať: 
 
Za: 7 poslancov                                                proti: 0                            zdrţal sa:0 
 
Ku návrhu odmien poslancom, členom komisií a poţiarnikom za rok 2014 neboli vznesené 
ţiadne pripomienky. 
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Starosta dal o  návrhu  poslancom hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 7 poslancov                               proti: 0                           zdrţal sa: 0  
 
 
K bodu 6/ 

Starosta  informoval poslancov o liste z Okresnej prokuratúry v Povaţskej Bystrici, kde 
prokurátorka JUDr. Zlochová vykonala previerku, ktorej predmetom bolo preskúmanie 
stavu zákonnosti obecného zastupiteľstva pri prijímaní VZN podľa § 36 ods. 7 písm. b/ 
zákona č. 442/2002 Z.Z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  Obec 
Pruţina musí vydať všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu ţúmp podľa 
miestnych podmienok ako príslušný orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií v súlade s platnými právnymi predpismi.  

 
Toto VZN bude predloţené poslancom na schválenie na zasadnutí v decembri 2014. 

Poslanci nemali v diskusii ţiadne pripomienky, list zobrali na vedomie. 
  

   
   
 
K bodu 7   
 
Starosta informoval poslancov o Príkaze starostu obce Pruţina na vykonanie 
inventarizácie majetku a záväzkov obce v roku 2014.  
 

Poslanci nemali v diskusii ţiadne pripomienky, uvedené zobrali na vedomie. 
 
 
K bodu 8 
 
 
Starosta predloţil poslancom prehľad investičných akcií za rok 2014.  
 
 
Starosta informoval, ţe: 
 

 -   v súčasnosti aktivační pracovníci pripravujú k údrţbe prístupovú  cestu k obecnému  
úradu pri ZŠ, ukladajú   obrubníky a cesta sa bude asfaltovať, 

- ďalej informoval, ţe firma p. Viktora Kvaššaya urobí kanalizačnú prípojku 
k Základnej škole a ku bytovkám. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa nedala 
urobiť v predchádzajúcich mesiacoch. 

- Obec zakúpila obrubníky, ktoré uloţené k ceste   v časti obce Klokočová. 
- p. Kozák – pripomienka, či sa budú ešte do konca roka asfaltovať v obci uličky – 

hlavne sa pýtal na uličku ku Bystrickým, Hlubinovým, Hlaváčovým, ktorá je 
v kritickom stave. 

- Starosta informoval, ţe  má v pláne pokračovať v údrţbe tejto ulice ešte v tomto 
roku 

- PharmDr. Toporová opätovne poţiadala o riešenie zástavky v častí Priedhorie. 
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- PharmDr. Toporová – poţiadala starostu o doriešenie osvetlenia  na Priedhorí – 
starosta oznámil, ţe o tomto vie a v najbliţších dňoch bude neónka osadená. 

- Ing. Kvaššay navrhol, aby  sa upravil a vyasfaltoval kúsok obecného pozemku  
vedľa  potoka, pri dome p. Rudolfa Tomášika a pred pozemkom Ing. Jozefa 
Mičeka. Táto plocha by mohla v prípade potreby slúţiť ako parkovisko.  

 
 
  
 
K bodu 9 
 
Starosta informoval poslancov o ţiadosti  p. Márie Vráblovej Pruţina č. 358 o odkúpenie 
pozemku vo vlastníctve obce, parcelné číslo KN E 11 094/4, druh pozemku: ostatná 
plocha v časti obce Chmelisko. Ţiada o odkúpenie časti pozemku o výmere 21 m2, 
z dôvodu majetkového vysporiadania pozemkov v blízkosti jej rodičovského rodinného 
domu. Obecná rada navrhla odpredať za cenu 3,30 €/m2.  
 
 
Starosta dal  o odpredaji pozemku hlasovať: 
 
 
Za  hlasovalo: 7 poslancov                    proti: 0                 zdrţal sa: 0 

 
 
 
Starosta informoval poslancov, ţe boli na obecný úrad doručené petičné hárky od 
občanov:  „Petícia o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Pruţina“.  
 
 
Starosta navrhol petičný výbor v zloţení: predseda - Ing. Ján Janiga a členovia: Ing. 
Rudolf Zaťko a p. Ida Kardošová. Úlohou tohto petičného výboru bude skontrolovať 
náleţitosti a údaje na doručených petičných hárkoch. Petícia by mala obsahovať cca 450 
platných podpisov obyvateľov.  
 
 
O tomto návrhu dal poslancom hlasovať: 
 
 
Za: 7 poslancov                                      proti: 0                 zdrţal sa: 0. 
 
 
Kontrolór obce Pruţina Ing. Rudolf Zaťko predloţil poslancom „Správu hlavného 
kontrolóra obce Pruţina za r. 2013“. Správa je v prílohe zápisnice. Hlavný kontrolór 
v krátkosti oboznámil obecné zastupiteľstvo s obsahom vykonaných kontrol. 
 
 
Poslanci v diskusii nepodali ţiadne pripomienky, správu hlavného kontrolóra zobralo 
obecné zastupiteľstvo  na vedomie. 
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K bodu 10/  
 
Starosta informoval poslancov o: 
 
 

- rokovaní s predstaviteľmi COOP JEDNOTA SD, KRUPINA ohľadom rozšírenia 
parkovacích miest pred predajňou COOP Jednota Pruţina, nakoľko doterajšie 
parkovacie miesta nie sú postačujúce. Predajňu potravín plánujú v blízkej dobe 
rozširovať a prerábať a súhlasili s moţnosťou rozšírenia parkovacích miest. 
Termín a bliţšie podmienky budú dohodnuté pri ich najbliţšej návšteve v Pruţine. 

- PharmDr. Toporová poďakovala starostovi a aktivačným pracovníkom za 
pokosenie trávy v Priedhorí  a údrţbu okolia pri soche sv. Janka Nepomuckého, 

- Ing. Janiga poďakoval starostovi za spoluprácu a poţiadal o pomoc pri údrţbe 
zvonice v časti obce Priedhorie – starosta informoval, ţe tam  bol pozrieť, je 
potrebné zvonicu natrieť a vymeniť šindle na streche a taktieţ  plánuje údrţbu 
zvonice na Chmelisku,  

- Ing. Janiga informoval o činnosti zdruţenia „Pamäť a úcta“ a akciách, ktoré 
zorganizovali – obnova Pamätníka v Riedkej, minulý týţdeň sa uskutočnila 
slávnosť, pri ktorej bola umiestená medzi Zliechovom a Červíkovou pamätná 
tabuľa 3 učiteľom, ktorí zamrzli v roku 1942.  

- Ing. Janiga informoval o akcii  Mikroregiónu Stráţovske vrchy, ktorý pozýva na 
1.ročník podujatia „Stráţovské vrcholenie“, ktoré sa uskutoční dňa 5. októbra 2014 
od 12.00 hod. na Kortmanke. 

- p. Jance – sa informoval ako pokračuje – rozšírenie rozhlasu k novým bytovkám 
-                -  upozornil, ţe ku prístrešku na popolnice na cintoríne by mali byť 

dorobené  mrieţky, aby popolnice nebolo vidieť a navrhol, aby na plot bola 
umiestnená tabuľa, kde by občania mali moţnosť umiestňovať smútočné 
oznámenia. 

-                - starosta oznámil, ţe dal vyhotoviť tabule s upozornením, ţe popolnice 
sú iba na kahany a ostatný odpad je potrebné umiestňovať do kontajnera za 
cintorínom a plánuje  výmenu plota, kde táto tabuľa môţe byť umiestnená. 

- p. Jance – poţiadal starostu o riešenie situácie s odstaveným vrakom auta na 
ceste na Priedhorie oproti Milanovi Malatkému 

- PharmDr. Toporová upozornila na pretrvávajúce problémy so starou budovou –
bývalé potraviny na Priedhorí, ktorá je v havarijnom stave a ohrozuje okoloidúcich 
– starosta uviedol, ţe budova by podľa vyjadrenia majiteľa mala byť zbúraná. 

- Ing. Kvaššay sa informoval, ako sa pokračuje so zateplením povaly v kultúrnom 
dome 

- p. Valášek upozornil  na ceste pri obrázku. Starosta uviedol, ţe osloví SSC, ktorej 
komunikácia patri ohľadom údrţby, aby opravili kovovú mrieţku 

- p. Kozák – navrhol umiestniť na cintoríne kontajner na sklo.  
- p. Jance sa informoval, či obec plánuje vyhotoviť kalendár  na rok 2015 

v spolupráci s firmami v obci k ich prezentácii, čím by sa náklady obce zníţili. 
Starosta odpovedal, ţe na základe výsledku komunálnych volieb  

 
 
 

 
  Predseda  návrhovej komisie Ing. Beňadik  predloţil návrh na uznesenie a starosta dal 

O tomto návrhu hlasovať: 
 

za prijatie uznesenia: 7 poslancov    proti:0   zdrţal sa:0  
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V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a za spoluprácu počas 
celého volebného obdobia a ukončil  zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 
 

Zapísala: Mikulová 

 
 

Overovatelia zápisnice:  p. Dušan Jance        ..................................... 
                                  
                                  p. Anton Valášek      ....................................           
    

 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                    Michal Ušiak  
                                                                                    starosta obce  
  

  
  

 


