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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, zo dňa 4. 7. 2014 

 

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny 

P r o g r a m :  tvorí prílohu zápisnice. 

K bodu 1: 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Michal Ušiak. 

Privítal prítomných, ospravedlnil Ing. Beňadika za neúčasť na zasadnutí a dal o programe 

hlasovať.  

Ing. Matušová navrhla do programu zaradiť: 

-  odmeňovania poslancov, hlavného kontrolóra obce a členov komisií za I. polrok 

2014.  

Starosta sa k návrhu vyjadril, ţe odmeny pripravené nemá, navrhne ich  aţ na septembrovom 

zasadnutí. O návrhu na doplnenie bodu  programu podľa Ing. Matušovej dal hlasovať: 

Za doplnenie do programu hlasovali: 2 poslanci    Proti: 3 poslanci     Zdržali sa: 2 poslanci 

Program pokračoval podľa pôvodného návrhu starostu obce. 

K bodu 2: 

 Starosta do návrhovej komisie navrhol: Ing. Janigu, PharmDr. Toporovú a Ing. 

Kvaššaya. Zároveň dal o tomto návrhu hlasovať: 

Za: 7 poslancov                           Proti: 0                                          Zdržal sa: 0 

 Za overovateľov zápisnice odporučil: p. Dušana Jance a p. Antona Valáška. 

 Aj o tomto návrhu dal starosta hlasovať:  

Za: 7 poslancov                          Proti: 0                                               Zdržal sa: 0 

Za zapisovateľku poveril: Martu Belavú.  

Zároveň starosta informoval o plnení uznesenia z posledného obecného zastupiteľstva. 

K bodu 3: 

 Starosta oboznámil poslancov so „Správou nezávislého audítora o overení účtovnej 

závierky obce Pruţina k 31. 12. 2013“, ktorá bola poslancom doručená aj zverejnená na 

internetovej stránke obce. Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu. 

Poslanci k tejto správe nemali pripomienky, starosta odporučil vziať správu na vedomie a  

a dal preto o nej hlasovať.  

Za:   7 poslancov                          Proti: 0                                              Zdržal sa: 0   
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K bodu 4: 

 Starosta oboznámil poslancov s návrhom zmien rozpočtu obce k 30. 06. 2014, ktoré 

boli prerokované na obecnej rade a následne aj vo finančnej komisii 1. 7. 2014.  

Ing. Matušová konštatovala, ţe komisia s navrhovanými zmenami súhlasí, avšak navrhla 

pôvodný rozpočet na investičné akcie – viacúčelové ihrisko, rozšírenie miestneho rozhlasu 

a na zateplenie kultúrneho domu v celkovej sume 8 650,- € ponechať ako bolo  pôvodne 

schválené a potrebné  finančné prostriedky presunúť z poloţky na spoluúčasť na projekte pri 

rekonštrukcii starej farskej budovy, s čím súhlasili aj ostatní poslanci. 

P. Belavá pôvodný návrh doplnila o zmeny na prevádzkové zariadenie v školskej jedálni, 

ktoré prostriedky navrhla presunúť z interiérového vybavenia ŠJ, navýšiť rozpočet na údrţbu 

budovy OÚ – výmenu radiátorov a taktieţ menšie zmeny v poţiarnej ochrane.Nový návrh 

zmien rozpočtu obce  tvorí prílohu zápisnice. 

Poslanci k s navrhovaným zmenám a pozmeňujúcim návrhom nemali pripomienky a preto 

starosta dal o týchto návrhoch hlasovať: 

Za: 7 poslancov                       Proti: 0                                         Zdržal sa: 0 

K bodu 5: 

Starosta informoval: 

- s nastávajúcimi komunálnymi voľbami je potrebné prehodnotiť úväzok starostu obce 

a stanoviť počet poslancov v obci aj pre jednotlivé volebné obvody. Oboznámil 

o platnej legislatíve a stanovisku obecnej rady, ktorá odporučila ponechať pôvodný 

stav, t.j. úväzok starostu obce na plný pracovný čas, t.j. 37,5 hod na funkčné obdobie 

2014-2018 a počet poslancov tieţ ponechať a to nasledovne: 

Volebný obvod 1 – Pruţina – 7 poslancov 

Volebný obvod 2 – Priedhorie – 2 poslanci. 

Starosta navrhol pôvodné počty poslancov aj za jednotlivé obvody ponechať ako navrhla OR. 

K tomuto bodu boli nasledovné pripomienky: 

Ing. Kvaššay – odporučil prehodnotiť počet poslancov v obvode Priedhorie. Konštatoval, ţe 

počet voličov na jednotlivých poslancov v Pruţine je oveľa vyšší (cca 185) ako v časti 

Priedhorie (cca 100). Bolo by spravodlivejšie, keby za  Pruţinu bolo 8 poslancov a 1 poslanec 

za Priedhorie.  

Dr. Toporová a Ing. Janiga sa zhodne prikláňajú  k pôvodnému počtu, t.j. Pruţina - 7 

poslancov a Priedhorie  - 2 poslanci. 

Ing. Matušová – prikláňa sa k návrhu Ing. Kvaššaya, t.j. model 8 + 1, aby to bolo podľa 

zákona, t.j. počtu obyvateľov, nie podľa počtu domov. 
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Starosta dal  o plnom pracovnom úväzku, t.j. 37,5 hod. starostu obce na volebné obdobie 

2014-2018 hlasovať: 

Za:  7 poslancov                                       Proti:   0                               Zdržal sa:  0 

Tieţ dal zvlášť hlasovať o zachovaní pôvodného počtu poslancov, t.j. 9, v 2 volebných 

obvodoch Pruţina a Priedhorie s počtom poslancov za Pruţinu: 7, za Priedhorie: 2. 

Za: 4 poslanci                                  Proti: 1 poslanec                            Zdržali sa: 2 poslanci 

K bodu 6: 

Starosta obce informoval: 

-  o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Briestenné – 

KNE č. 16 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 643 m
2
 a to z Okresného úradu 

Trenčín  na obec Pruţina.  

Poslanci k tomuto  prechodu  vlastníckych práv nemali pripomienky.  

Starosta dal o tomto bode hlasovať: 

Za: 7 poslancov                              Proti:  0                                       Zdržal sa: 0  

- V tomto bode starosta zároveň oboznámil poslancov s kúpnou zmluvou na kúpu 

pozemkov od p. Boţeny Mičekovej a p. Vladimíra Mičeka, bytom Pruţina č. 252 a to 

parc. č. KNC č. 1484 – zastavaná plocha o výmere 66 m
2
 a KNC č. 1485/1 – zastavaná 

plocha o výmere 181 m
2
, nachádzajúce sa v k.ú. obce Pruţina po 3,-€/m

2
, t.j. spolu za 

741,- €. Tieto pozemky sa nachádzajú v blízkosti ich rodinného domu a zámer kúpy 

bolo  vysporiadanie  pozemku na prístupovú miestnu komunikáciu.  

Starosta dal o kúpe pozemkov od p. Mičekovej a p. Mičeka, bytom Pruţina č. 252 za kúpnu 

cenu 3,-€/m
2
 o výmere spolu 247 m

2
, teda v sume 741,- € hlasovať: 

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

- Zároveň starosta informoval o doručených ţiadostiach na odkúpenie týchto pozemkov a to 

p. Antona Jance, Pruţina č. 251  a p. Viliama Gazdíka, bytom Pruţina č. 253. 

P. Viliam Gazdík sa zasadnutia aj osobne zúčastnil a má záujem o odkúpenie týchto parciel, 

nakoľko má obmedzený prístup na svoj pozemok. Mal výhrady uţ v minulosti k zameraniu 

pozemkov a obmedzenie prístupu. Vypustil pozemok na prístup k susedným pozemkom, 

avšak teraz má tieţ obmedzenie z dôvodu ďalších majetkových vzťahov p. Jance a p. Hajdíka. 

Starosta sa vyjadril, ţe obec nemôţe zasahovať do súkromných vzťahov osôb, je to ich právo. 

Preto sa rozhodol tento pozemok ponechať na obec a zamedziť obmedzovaniu prístupu.  

Ing. Janiga – je za neobmedzený prístup na pozemky pre všetkých vlastníkov nehnuteľností. 
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Ing. Kvaššay – navrhol vyuţiť právne  prostriedky na to, aby sa tento pozemok zaťaţil a aby 

sa ani v budúcnosti nepredával súkromným osobám a zostal vo vlastníctve obce. 

Starosta po diskusii k tomuto bodu dal hlasovať o odpredaji pozemkov a to parc. KNC č. 

1484 – zastavaná plocha s výmerou 66 m2 a KNC č. 1485/1 – zastavaná plocha o výmere 181 

m
2
  v zmysle vyššie uvedených ţiadostí. 

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

K bodu 7:  R ô z n e  

 Starosta obce informoval o zasadnutí obecnej rady dňa 26. 6. 2014, ktorá sa okrem 

iného zaoberala aj ţiadosťami o zámenu pozemkov a to pre:  

A/ p. Jána Belavého, Pruţina č. 714  

 B/ Ing. Mariána Vlniešku, Povaţská Bystrica, Rozkvet 2000/1,  

doručené ešte v predchádzajúcich zasadnutiach na riešenie. V zmysle uznesenia z minulého 

zasadnutia, starosta obce zvolal na 29. 6. 2014 výjazdové rokovanie na predmetné pozemky. 

A/ Zámena pozemkov medzi Jánom Belavým, Pruţina č. 714 a obcou Pruţina pozemok č. 

6401 – orná pôda, o výmere 7590 m2 a pozemok 5724 – orná pôda o výmere 440 m
2
, 

nachádzajúce sa v k.ú. Pruţina a obcou Pruţina pozemok KNE č. 889 o výmere 7 779 m
2
 – 

orná pôda.  

Diskusia k zámene pozemkov obce s Jánom Belavým: 

Ing. Janiga – odporučil, aby ponúknutý pozemok k Podstráţiu obec zamenila, nakoľko je tam  

nevysporiadaná prístupová cesta. Zároveň odporučil, aby sa prednostne spracovali 

geometrické plány aj v časti  Riedka, Rečica a Podstráţie a tieto tieţ usporiadať. 

p. Jance D. – očakával, ţe p. Belavý predloţí zámer, pre ktorý chce pozemky zamieňať. 

Podporuje podnikanie kaţdého druhu s novými pracovnými miestami, ale chýba mu mapové 

spracovanie, ktoré poslanci nemali k dispozícii. 

 Starosta informoval, ţe uţ  v minulosti chcel cestu na Podstráţie vysporiadať, avšak pre 

vysokú cenu sa tieto pozemky nevysporiadali. S p. Belavým o odkúpení  tohto pozemku bude 

ešte rokovať. 

O zámene týchto pozemkov medzi p. Jánom Belavý, Pruţina č. 714 a obcou Pruţina dal 

starosta hlasovať. 

Za zámenu pozemkov: 0                         Proti: 7  poslancov                     Zdržal sa: 0 

B/ Zámena pozemkov medzi Ing. Mariánom Vlnieškom a obcou Pruţina v k.ú. Pruţina, 

parc.KNE č. 10 495 o výmere 5 875 m2 v k.ú. Pruţina.  

D i s k u s i a  k zámene:  
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Ing. Matušová – zúčastnila sa výjazdového rokovania a nepáčilo sa jej, ţe Ing. Vlnieška ako 

ţiadateľ sa tohto stretnutia bez ospravedlnenia nezúčastnil a poslancom nepredloţil  dispozícii 

ţiadne mapy či nákresy. 

p. D. Jance – konštatoval, obdobne ako pri zámene pozemkov s p. Belavým, ţe mu chýba 

zámer zámeny pozemkov a podklady.  

Starosta informoval, ţe pán Ing. Vlnieška chce dať spracovať geometrický plán, avšak 

potrebuje vpoznať aspoň predbeţné stanovisko obce k zámene. Usmernil poslancov, o ktoré 

pozemky ide.  Zámer môţe predloţiť na septembrovom zasadnutí.  

Ing. Janiga – odporučil dodatočne doloţiť podklady a potom sa k tejto ţiadosti vrátiť. 

Viacerí poslanci skonštatovali, ţe je ťaţko hlasovať o niečom, keď nemajú relevantné 

podklady a zámer zámeny. Preto dal starosta za zámenu pozemkov pre Ing. Vlniešku 

hlasovať: 

Za zámenu pozemkov: 0 poslancov          Proti: 7  poslancov         Zdržal sa: 0 

Starosta Michal Ušiak 

 – usmernil ohľadom petície občanov o zákaze umiestnenia hracích automatov v obci. 

Zabezpečil petičné hárky v zmysle pripomienky občana p. Jána Šebáka z aprílového OZ 

a tieto rozdal  poslancom. Ak bude dostatočný počet platných podpisov (cca 450), tak obec 

zaujme stanovisko a hracie automaty v obci zruší. 

 -  Zároveň informoval, ţe v dôsledku dotazov občanov, ktorí by chceli kandidovať 

v komunálnych voľbách ako nezávislí, je potrebné vzhľadom na počet obyvateľov, získať 

minimálne 200 právoplatných podpisov.  

- Starosta tieţ informoval o Darovacej zmluve medzi obcou a ZRŠ pri MŠ Pruţina 

o prevode majetku v hodnote 4 227,55 €, ktoré ZRŠ zakúpilo z 2 % darovaných daní. Starosta 

oboznámil so zmluvou a dal o nej hlasovať: 

Za: 7 poslancov                     Proti: 0                                        Zdržal sa: 0 

K bodu 8:  D i s k u s i a  

p. D. Jance – tlmočil pripomienku p. Pavla Kardoša, ohľadom poklopu na hrobe zastreleného 

starostu p. Kardoša. 

Starosta informoval, ţe táto záleţitosť uţ je vybavená, poklop bol vyhotovený. 

Ing. P. Kvaššay – informoval sa, či sa dával súhlas p. Jozefovi Šebákovi – Kopeček, na 

predĺţenie prevádzkovej doby do 24.00 hod., dočítal sa o tom na internete.  

Starosta nemá vedomosť o predĺţení otváracích hodín na Kopečku, preto toto preverí 

a v prípade porušenia upozorní na dodrţiavanie otváracích hodín majiteľku pohostinstva. 

Ing. Matušová – mala výhradu k zápisnici z OZ z 11. 4. 2014, nakoľko súhlasila s 

odpredajom a výmenou pozemku pre p. Viktora Kvaššaya, ale v inej výmere a tým aj za inú 

sumu, čo po dodatočnom doplnení v zápisnici nie je uvedené správne. 
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Starosta informoval, ţe dodatočne obvolal všetkých poslancov po zasadnutí OZ a informoval 

ich o zmene výmery a tým aj vyššej kúpnej sumy. Priznáva, ţe Ing. Matušová bola proti, ale 

ostatní poslanci so zmenou súhlasili. 

PharmDr. Toporová -  opätovne poţiadala o riešenie zastávky v časti Priedhorie. Navrhla, 

aby sa našlo vhodné miesto, a preto starosta odporučil stretnúť sa na Priedhorí. Vybudovaniu  

zatávky v tejto časti obce sa nebráni.  

p. Jozef Kozák – tlmočil poţiadavku p. Bystrického ohľadom kritického stavu ich ulice (za 

Kopečkom). Poţiadal, aby sa táto cesta tieţ opravila.  

Starosta informoval, ţe má v pláne ešte v jeseni v prípade dostatku financií pokračovať 

v údrţbe niektorých ulíc a upraviť prístupovú cestu nad KD k obecnému úradu  a vtedy sa 

môţe riešiť aj táto ulica.  

p. Dušan Jance – upozornil, ţe nie sú doriešené rigóly na uliciach, napríklad na dolnom 

konci -  pri p. Gurskej, kde pri daţďoch voda tečie po ceste a tak poškodzuje upravenú 

komunikáciu, ktorá podmoká.  

Starosta vysvetlil, ţe vie o týchto problémoch, to isté riešil na hornom konci pri p. Toporovi 

M., kde sa tieţ musí doriešiť odkanalizovanie potrubím do potoka.  

Ing. Matušová – poukázala na podobný problém po zrekonštruovaní komunikácie 

v „Richtárskej“, kde pri daţďoch sa voda hromadí na ceste pri ich dome a Suchárových, 

pretoţe tam chýbajú rigóly, ktoré boli v pôvodne naprojektované.. Komunikácia sa tak 

poškodzuje a v zime bude namrzať. Majú obavy aj z vytopenia. Taktieţ sa informovala, prečo 

nebola zrekonštruovaná celá komunikácia aţ po p. Majtánovú, kde je otoč pre vozidlá. 

Poţiadala hlavného kontrolóra, aby so stavebnou komisiou toto preverili a so starostom  

pripravili návrh rozpočtu. 

 Starosta informoval, ţe cesty sa upravovali podľa finančných moţností obce a opravu si 

vyţadovali takmer všetky komunikácie. Navyše  poukázal na to, ţe pozemky na osadenie 

rigólov  pravdepodobne nie sú majetkom obce.  

Poslanec p. Jance doplnil, ţe s hlavným kontrolórom Ing. Zaťkom preverili túto skutočnosť. 

Konštatovali, ţe je to síce naliehavé, ale aj finančne nákladné, nakoľko je potrebné výkopové 

práce od 0,60 m aţ 1,3 m (šachty), kvôli vyspádovaniu. Treba doriešiť odkanalizovanie vody. 

 Rozpočet by bol cca 4 000,- € len na materiál + výkopové práce. 

Ing. Zaťko – odporučil, aby sa táto akcia zaradila do rozpočtu pre budúci rok. 

Starosta prisľúbil preveriť skutočnosť na tvare miesta.  

V ďalšom príspevku Ing. Matušová oboznámila so spracovanými zoznamami domácností, 

ktoré sú na sieť napojené aj tých, ktorí sa môţu a nie sú doposiaľ napojené. Poţiadala starostu 

obce, aby sa prednostne vybudovala prípojka ku škole a bytovkám ešte cez letné prázdniny, 

aby sa tak zníţil rozdiel príjmov a výdavkov obce na túto sluţbu.  

Starosta informoval, ţe vybudovanie  prípojky  má naplánované a bude rokovať  aj s p. 

Viktorom  Kvaššayom.  
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Do diskusie sa prihlásil aj pán Ján Ďuriš, Pružina č. 1040 s otázkou, ako obec rieši 

skutočnosť, keď sa občaia môţu a nenapoja sa na kanalizačnú sieť.  

Starosta konštatoval, ţe je to aj o zodpovednosti občanov, kto nie je napojený, tak si ţumpu 

vyváţa. 

Ing. Ján Janiga – poďakoval starostovi obce a aktivačným pracovníkom za pokosenie 

„Dolných močiarov“ a vyhotovenie striešky nad studničku pri sv. Jankovi ešte pred konaním 

slávnosti pri soche J. Nepopmuckého  v júni t.r. 

Ing. P. Kvaššay – konštatoval, ţe takmer kaţdé zasadnutie finančná komisia prejednáva 

problematiku kanalizácie. Túto skutočnosť treba riešiť aj prostredníctvom komisie ŢP, 

pretoţe obec je stratová cca 11 000,- € ročne. Treba občanom doručiť výzvy.  

p. D. Jance – skonštatoval, ţe je to obdobne ako keď bola v obci káblová TV. Poctiví platiči 

doplácajú na nepoctivých. Tlmočil poţiadavku p. Petra Gabriša na dolnom konci, ktorým sa 

nevynechala prípojka smerom k J. Šebákovi a radi by sa na sieť napojili. Treba doriešiť, obec 

by to nestálo veľké financie.  

Starosta odpovedal, ţe výzvy občanom išli ešte v roku 2012, riešil uţ niekoľko sťaţností 

občanov, volal aj políciu. Komisii ŢP nebráni, aby kontrolovali a dali podnety.  

Ing. Janiga – oboznámil poslancov so zdruţením „Pamäť a úcta“, ktoré vzniklo minulý rok 

pred obnovou Pamätníka v Riedkej. Plánujú vyhotoviť tabuľu medzi Zliechovom 

a Červíkovou, kde v r. 1939 zamrzli 3 učitelia, jeden z nich bol aj z Pruţiny.  

Taktieţ mal dotaz v akom stave je ţiadosť na údrţbu ciest smerom z Chmeliska do Riedkej, 

ktorá je v havarijnom stave.  

Starosta odpovedal, ţe ţiadosť o dotáciu Urbárska spoločnosť podala, čaká sa na 

vyrozumenie. Vie o probléme aj obmedzenie pre rodinu Jána Kozáka.  

K bodu 9: 

 Starosta vyzval Ing. Janigu k predloţeniu návrhu na uznesenie zo zasadnutia OZ, 

o ktorom dal hlasovať. 

Za prijatie uznesenia:  7  poslancov               Proti: 0                             Zdržal sa: 0 

 Zároveň poďakoval prítomným za účasť, podnetné návrhy a oznámil, ţe ďalšie riadne  

obecné zastupiteľstvo plánuje na 26. 9. 2014. 

Zapísala:  Marta Belavá                                                                                    

Overovatelia zápisnice: Dušan Jance 

                                      Anton  Valášek                                                                                                          

                                                                                                                        Michal   U š i a k  

                                                                                                                           starosta obce                                                                                


