Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, zo dňa 30. júna 2011

Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny
P r o g r a m : tvorí prílohu zápisnice
K bodu 1/
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Michal Ušiak.
Starosta otvoril zasadnutia a privítal prítomných poslancov, riaditeľku základnej školy,
riaditeľku materskej školy a hostí. Starosta obce požiadal prítomných o minútu ticha na
pamiatku zosnulého Štefana Jakubecha – hlavného kontrolóra obce.
Starosta prečítal program zasadnutia a vyzval poslancov či súhlasia s daným programom.
Ing. Matušová navrhla bod 6/ rozšíriť o návrh zásad odmeňovania poslancov, ktoré poslala
všetkým poslancom.
Starosta prítomným vysvetlil, že daný bod nezaradil na prerokovanie z dôvodu zlej finančnej
situácie obce, a tento bod chcel zahrnúť až na zasadnutie OZ v budúcom roku. Nakoľko
odmeny poslancom sa zvyšovali v minulom roku z 10 € na 13 € za zasadnutie.
O návrhu p. Ing. Matušovej zaradiť prerokovanie zásad o odmeňovaní poslancov do
programu k bodu 6 dal starosta hlasovať:
Hlasovanie : Za 6 poslancov

proti: 0

Zdržal sa : 0

Starosta dal o programe zasadnutia hlasovať .
Hlasovanie : Za 6 poslancov

proti: 0

Zdržal sa : 0

K bodu 2/
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Do návrhovej komisie navrhol : Ing. J. Beňadika, Ing. P. Kvaššaya a Ing. J. Janigu.
O tomto návrhu dal hlasovať:
Hlasovanie : Za 6 poslancov

proti : 0

Za overovateľov zápisnice navrhol : p. A. Valáška a p. D. Jance.
dal starosta hlasovať:
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Zdržal sa : 0
O tomto návrhu

Hlasovanie : Za 6 poslancov

proti . 0

Zdržal sa : 0

K bodu 3/
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesenia z minulého zastupiteľstva
a zároveň oboznámil o rokovaní obecnej rady a prejednávaných materiáloch.
K bodu 4/
Starosta obce na návrh obecnej rady odporučil za kronikára obce p. Mgr. Šebákovú
Máriu, ktorá bola aj prítomná na OZ. K tomuto návrhu nemali poslanci žiadne pripomienky.
O tomto návrhu dal starosta hlasovať:
Hlasovanie : Za 7 poslancov

proti :0

Zdržal sa : 0

K bodu 5/
Starosta obce predložil návrh obecnej rady vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra obce.
Voľba hlavného kontrolóra bude na zasadnutí OZ dňa 16. 9.2011. Záujemcovia musia
prihlášky doručiť do 31. 8. 2011 na obecný úrad. Starosta obce informoval prítomných
o kvalifikačných podmienkach a zverejnení výzvy na internetovej stránke obce a vo vývesnej
tabuli obce. Výber hlavného kontrolóra odporučil tajným hlasovaním.
Ing. Matušová navrhla, aby hlasovanie na voľbu hlavného kontrolóra obce bolo verejné.
p. PharmDr. Toporová súhlasila s návrhom starostu obce, aby hlasovanie bolo tajné.
Ing. Janiga navrhol dať hlasovať, kto je za tajnú voľbu hlavného kontrolóra.
Nakoľko boli viaceré názory na spôsob hlasovania pri voľbe hlavného kontrolóra obce,
starosta dal hlasovať o tajnej voľbe, nakoľko za tento návrh bolo viacero poslancov.
Hlasovanie : Za 5 poslancov

proti : 0

Zdržal sa : 2

Ing. Matušová navrhla, aby zverejnenie výzvy bolo aj v týždenníkoch Obzor alebo v
Považskobystrických novinkách.
Starosta však konštatoval, že zverejnenie v novinách v minulosti síce bolo, ale je to na
súčasné podmienky finančne nákladné. Výzva bude zverejnená na internetovej stránke obce
a na obecnej tabuli, čo považuje za dostačujúce aj pre verejnosť.
Starosta dal hlasovať za vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na deň 16. septembra
2011 s odovzdaním prihlášok do 31. augusta 2011 na obecný úrad v Pružine :
Hlasovanie : Za 7 poslancov

proti . 0

K bodu 6/
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Zdržal sa : 0

Starosta obce predložil návrh obecnej rady na plat starostu obce podľa zákona 154/2011
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v sume 1 827 € (1,98 x 769 x 20
%)
Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k danému bodu:
p. Ing. Janiga navrhol každý rok prehodnotiť výšku %, ktoré sa môže zvýšiť alebo znížiť,
podľa výsledkov daného roka.
p. D. Jance súhlasí s návrhom 20 % , a po roku sa môže opäť prehodnotiť.
p. Ing. Matušová predložila návrh z finančnej komisie a to 1 523 € ( priemerná mesačná
mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2010 predstavuje sumu 769,00 Eur x
1,98 násobok pre obec Pružina od 1 001 do 3 000 obyvateľov = 1 522,62 Eur; po zaokrúhlení
=1 523,- Eur mesačne) plat starostu sa môže zvýšiť až o 70 %. V tomto roku by navrhla
nezvyšovať plat o percentá.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k platu starostu.
Starosta dal o návrhu platu podľa zákona 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
NR SR č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí v sume 1 827 EUR (ako navrhla obecná rada) hlasovať :
Hlasovanie : Za 5 poslancov

proti : 0

Zdržal sa : 2

Starosta obce vyzval predsedu finančnej komisie Ing. Matušovú , aby prítomných
oboznámila s návrhom Zásad odmeňovania poslancov. FK navrhla zvýšiť odmenu
poslancom z 13 € na 22 € za jedno zasadnutie, predsedom komisii a členom 10 € za 1
zasadnutie.
Starosta obce konštatoval, že je to príliš veľké zvýšenie odmeny, a v rozpočte sa s týmto
navýšením nerátalo. Pretože z tejto rozpočtovej položky je vyplácaný aj zástupca starostu
obce mesačne. Zásady odmeňovania poslancov nezahrnul do programu aj z dôvodu zlej
finančnej situácie obce - nie je z čoho navyšovať rozpočet na odmeny a prejednanie zásad by
navrhol na konci roka s tým , že zmeny budú zapracované až v novom rozpočte na rok 2012
v prípade priaznivejšej finančnej situácie.
p. Ing. Matušová konštatovala, že podľa uznesenia z decembra 2010 má zástupca plat nie
odmenu, a v zásadách preto vychádzala že z tejto čiastky sú odmeňovaní len poslanci,
predsedovia a členovia komisií. Starosta vysvetlil, že v uznesení ide zrejme o chybu
a prisľúbil toto opraviť, pretože zástupca starostu nemá plat, lebo nie je zamestnancom obce.
p. D. Jance bol proti zvyšovaniu odmien poslancov a svojej odmeny sa zriekol v prospech
zakúpenia ozvučenia na cintorín. Informoval prítomných o zariadení na ozvučenie cintorína,
ktoré by sa dalo využívať aj pri obecných akciách. Preto vyzval poslancov, aby svoju odmenu
darovali na tento účel.
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p. Ing. Matušová - obhajovala zvýšenie odmien aj z dôvodu odvodov do sociálnej
a zdravotnej poisťovne, a taktiež aj z dôvodu prípravy na zasadnutia, čomu treba venovať
veľa času.
p. Ing. Janiga – konštatoval, že odmeňovanie by malo byť podľa zásluhovosti, treba oceniť
za aktivitu a pomoc pri riešení problémov v obci.
p. D. Jance - poslanci by mali v prvom rade byť aktívni pri dianí v obci, až potom očakávať
odmeny.
p. Ing. Janiga navrhol presunúť prejednanie Zásad odmeňovania poslancov na niektoré
z nasledujúcich OZ.
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať a presunúť tento bod na prejednanie na zasadnutie,
ktoré sa bude konať 16. 9. 2011 :
Hlasovanie : Za 6 poslancov

proti : 0

Zdržal sa : 1

K bodu 7/
Starosta obce informoval o stanovisku nezávislého audítora k účtovnej závierke
a záverečnému účtu obce Pružina za rok 2010, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslancom
predložil aj stanovisko audítora, v ktorom hodnotí že účtovná závierka za rok 2010 poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie
obce Pružina a výsledok hospodárenia
k 31.12.2010 je v súlade so Zákon o účtovníctve. O bližšie vysvetlenie k účtovnej závierke a
záverečnému účtu obce Pružina za rok 2010 požiadal p. Ing. Belavú.
p. Ing. Belavá : podala informáciu o celkovom plnení rozpočtu, o investičných akciách
v roku 2010, majetku obce, zároveň informovala poslancov o nedokončených
investíciách, čerpaní dotácie na rekonštrukciu Základnej školy, dokončenie bytoviek,
výstavbu ihriska, ale aj o dlhovej politike obce (úver ŠFRB a voči Dexii banke). P. Belavá
oboznámila poslancov jednak so záverečným účtom obce, výročnou správou a zhrnula aj
informácie vyplývajúce z poznámok k účtovnej závierke obce. Konštatovala, že
v rozpočtovom hospodárení bol rozpočet vyrovnaný, avšak v skutočnosti bol v hospodárení
schodok a to vo výške 65.193,28 €, ktorý by mal byť krytý prebytkom bežného rozpočtu a
finančných operácií, pričom však vychádza rozdiel v sume 4 306 €, nakoľko v skutočnosti
boli príjmy menšie ako výdavky. Zároveň konštatovala, že finančná situácia v r. 2010 bola
nepriaznivá aj v dôsledku zníženia podielových daní zo ŠR. Výber vlastných daní bol na
dobrej úrovni.
- zostatky na bežných bankových účtoch a v pokladni
- v tom: nevyčerpané prostriedky účelovo určené zo ŠR

2 744 €
boli

1 112,38 €

Predložené materiály spolu so stanoviskom nezávislého audítora tvoria prílohu zápisnice.
4

p. Ing. Matušová informovala, že finančná komisia na svojom zasadnutí prejednávala
Záverečný účet obce a vykazovanie rozdielu v príjmoch a výdavkoch z rozpočtu v sume 4306
€ považuje za nedostatočne vyargumentované. FK doporučuje predložiť obecnému
zastupiteľstvu spôsobom vysporiadania sa s námietkou.
p. Belavá vysvetlila, že sa k chybe mohlo dôjsť pravdepodobne nepriradením rozpočtového
príjmu, ale aj v dôsledku prechodu na nový softvér. Konštatovala, že stavy na účtoch
a v pokladni súhlasia, preto sa nejedná o rozdiel, ktorý by chýbal, ale nekonkretizovala o aké
rozpočtové príjmy sa jedná. Je si vedomá, že za účtovníctvo si zodpovedá.
p. Ing. Janiga navrhol konkretizovať rozdiel a p. Belavá by o tomto informovala budúce
zasadnutie zastupiteľstva. Zároveň odporučil schváliť záverečný účet bez výhrad, nakoľko aj
podľa vyjadrenia nezávislej audítorky rozpočtové hospodárenie obce za rok 2010 zodpovedá
zákonným predpisom.
p. Ing. Matušová doplnila, aby záverečný účet bol zverejnený na obecnej tabuli a
materiály, ktoré budú aj v budúcnosti prerokovávané na zasadnutí aby boli doručované
v dostatočnom predstihu.
Starosta obce dal hlasovať o záverečnom účte obce Pružina za rok 2010 :
Hlasovanie : Za 5 poslancov

proti : 0

Zdržal sa : 2

Záverečný účet obce Pružina bol schválený s výrokom: bez výhrad.
K bodu 8/
Starosta obce oboznámil poslancov o návrhu dodatku č. 1 k VZN o opatrovateľskej
službe. Zmeny nastali v platnosti lekárskeho nálezu – platnosť 6 mesiacov a opatrovateľská
služba už môže byť menej ako 2 hodiny.
O návrhu dodatku č. 1 k VZN o opatrovateľskej službe dal starosta hlasovať :
Hlasovanie : Za 7 poslancov

proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 9/
Starosta obce informoval návrhu nového VZN č. 1/2011 o výške príspevkov v škole
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina a zároveň prijatím tohto
VZN sa ruší VZN č. 1/2008.
Starosta informoval, že sa jedná zvýšenie príspevku v materskej škole na 5 € mesačne za
dieťa, v ŠKD sa navrhuje zvýšiť príspevok z 2 € na 3, - € mesačne za dieťa, zvýšenie sa
taktiež týka príspevku na stravu tak ako je uvedené v návrhu VZN č. 1/2011, ktoré doplnila
p. Belavá. Stravná jednotka od 1. 9. Sa tak stanovuje na 2,4 € vrátane režijných nákladov,
ktoré vyplývajú z nákladov na školskú jedáleň v r. 2010.
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p. riaditeľka Michálková konštatovala, že príspevok na ŠKD by sa nemusel zvyšovať, že
zatiaľ im to postačuje na pomôcky.
Starosta obce uviedol, že sa poplatok navrhol zvýšiť a tiež upozornil, že na dva kluby ŠKD
obec nebude mať finančné prostriedky, preto sa o tomto bude ešte rokovať po začiatku
školského roka.
p. riaditeľka Michálková konštatovala, že počty v ŠKD bude vedieť upresniť až
v septembri a ak nebudú finančné prostriedky na dva kluby, otvorí sa len jedno oddelenie
školského klubu pre prvákov, druhákov, resp. tretiakov.
Starosta obce dal o návrhu VZN č. 1/2011 hlasovať :
Hlasovanie : Za 7 poslancov

proti . 0

Zdržal sa : 0

K bodu 10/
Starosta informoval poslancov o petícii občanov ohľadne potoka v časti od Cepákových
po „Kopeček“. Potrubie, ktoré bolo vybudované vedľa koryta nového potoka je zrejme
prasknuté. Voda sa odstavila, pretože by mohlo dôjsť k znehodnotenie koryta nového
potoka, tým že voda presakuje cez steny koryta. Starosta na návrh obecnej rady odstúpil
požiadavku občanov Povodiu Váhu, nakoľko obec nemôže investovať finančné prostriedky
do cudzieho majetku.
p. Ing,. Janiga uviedol, že občania sa sťažujú na zápach z potoka, že tam nejde voda, ale
výpusty do potoka majú z vlastných žúmp. Zároveň navrhol , aby starosta zvolal jednanie s
Považskou vodárenskou spoločnosťou, Povodím Váhu a zástupcami obce, ohľadne čistenia
potokov.
K bodu 11/ :
Starosta predložil na schválenie :
• žiadosť Slovenského zväzu zdravotne postihnutých o príspevok na činnosť.
Obecná rada doporučila 85 €.
Starosta dal o návrhu príspevku 85 € hlasovať :
Hlasovanie : Za 7 poslancov

proti . 0

Zdržal sa : 0

• žiadosť o odpredaj parcely KNC č. 663/4 o výmere 56 m2 p. Kvaššayovi Viktorovi
. Obecná rada doporučila 1 m2 pozemku odpredať za 16 €. Poslanci nemali
námietky.
p. Kvaššay V. podal k tomuto vysvetlenie, že to zistil až pri zameraní skutkového stavu
stavby.
Starosta dal o hlasovať :
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Hlasovanie : Za 7 poslancov

proti . 0

Zdržal sa : 0

• Žiadosť p. Dušana Špánika o odpredaj parcely č. KNE č 20317 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 182 m2. Obecná rada doporučila odpredať parcelu za 3,32 €/m2.
Starosta dal o žiadosti a cene hlasovať :
Hlasovanie : Za 7 poslancov

proti . 0

Zdržal sa : 0

• Žiadosť p. Kvaššaya Viktora o zámenu parciel
Obecná záhrada - výmera 6 739 m2, parcela za bytovkami, ktorú vlastní V. Kvaššay
o výmere 7 511 m2. Starosta informoval poslancov , že obecná rada neodporučila výmenu
pozemkov , ale navrhla odpredať z obecnej záhrady cca 1 800 m2.
p. V. Kvaššay oboznámil poslancov o svojom zámere vybudovať na danom pozemku –
obecnej záhrade multifunkčné ihriská, detský park, detské ihrisko . Taktiež poslancom
predložil mapy , aby si porovnali veľkosť parciel, ktoré chce vymeniť.
p. Ing. Matušová mala dotaz, či obec má nejaký zámer s týmto pozemkom.
Starosta vysvetlil, že momentálne zámer obec nemá, ale v budúcnosti pri lepšej finančnej
situácii môže uvažovať napríklad nad výstavbou domova sociálnych služieb.
p. Jance navrhol, aby sa poslanci stretli na tvare miesta, t.j. na obidvoch parcelách a až po
posúdení sa rozhodlo výmene alebo predaji a prejednali to na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
p. Kvaššay V. vysvetlil, že vybudované športové ihriská a park pre deti bude slúžiť
občanom Pružiny a tiež jeho hosťom, ktorí budú ubytovaní v Penzióne.
p. Ing. Matušová vyjadrila súhlas s výmenou pozemku na takýto účel, ktorý bude aj pre
širokú verejnosť.
Starosta obce súhlasil so stretnutím na obhliadke obidvoch parciel a s termínom stretnutia
včas oboznámi poslancov.
• Riaditeľka Základnej školy podala správu o činnosti za školský rok 2010/2011
a hodnotila školský rok za úspešný. Žiaci Základnej školy v Pružine získali rôzne
ocenenia ako
napr. v literárnej súťaži „Prečo mám rád slovenčinu“ - Nikola
Gábrišová, žiačka VI. triedy CENU POROTY za báseň Dedinka môjho srdiečka.
Na súťaž ju pripravovala p. uč. Mgr. Kvasnicová. V projekte Návšteva starších
občanov obci pod vedením p. uč. Kvasnicovej napísali článok o týchto návštevách,
toto p. uč. Mgr. Šebáková preložila do angličtiny a poslali do medzinárodnej súťaže,
kde získali I.miesto . Žiaci boli vecne odmenení, a p. uč. Mgr. Šebáková pôjde na 14
– dňový pobyt na Oxfordskú univerzitu. Základná škola sa zapojila do projektu
ZELENÁ ŠKOLA a úspešne v tomto pokračuje. V tomto roku prebehol audit na
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separovanie odpadu.
a úspechov.

Žiaci základnej školy získali mnoho ďalších ocenení

K bodu 12/
p. starosta informoval poslancov, že na 17.7.2011 plánuje stretnutie s občanmi v
kultúrnom dome o 14.00 hodine a pozval aj poslancov.
p. Janiga konštatoval, aby deti na multifunkčné ihrisko chodili vždy s dozorom, navrhol, aby
ihrisko od 14 00 hod. – 17.00 hod bolo len pre deti a stále otvorené.
p. Ing. P. Kvaššay - mal dotaz na ihrisko - je zlom stave, nie je dostupnosť človeka, ktorý
je zodpovedný za ihrisko, potom zbytočne deti preliezajú a ničia siete. Obecná rada navrhla ,
aby bol zodpovedný za ihrisko niekto z bytovky pri škole.
p. Nemec František – zúčastnil sa zasadnutia obecného zastupiteľstva – sťažnosť, ktorú
podal na hygienu do Považskej Bystrice – podal oprávnene nakoľko obec porušila VZN
a ohrozovala sa bezpečnosť detí z dôvodu povolenia umiestniť v areáli MŠ kolotoč počas
hodov. Konštatoval , že k porušeniu bezpečnosti došlo už aj pri výstavbe bytoviek.
• Pripomienku k zimnej údržbe
miestnej komunikácie, nebola odhrnutá cesta,
pripomienkoval auto, ktorým sa chodí opravovať verejné osvetlenie, že je v zlom
technickom stave. Obec by si mala zakúpiť nové alebo riešiť to iným spôsobom. Mal
dotaz na rozšírenie štátneho vodovodu do ich ulice.
P. starosta k zimnej údržbe – začal údržbu nový šofér a nevedel na prvý raz správne
odhrnúť, k Roburu – auto na opravu verejného osvetlenia je príliš drahé, obec na nové auto
nemá financie, vodovod – obrátiť sa na SEVAK. Ohľadom pokuty obec prišla o 250€
zbytočne.
Mal dotaz na prechod pre chodcov pri MŠ, že sú jamy pred ním na ceste, požiadal
o vyspravenie jám pri vchode do materskej školy.
p. Mičkovská riad. MŠ – na kolotoč v MŠ upozornila starostu, že porušuje obec
bezpečnostné predpisy. Dodala, že pri výstavbe bytoviek bola bezpečnosť detí dodržaná,
dvor bol ohradený. Ďalej vyjadrila spokojnosť so spoluprácou s obcou, za posledné roky sa
materská škola zmodernizovala, len budova by potrebovala rekonštrukciu hlavne strecha,
ktorá zateká. Požiadala o vyhotovenie a umiestnenie tabule na parkovisku za materskou
školou(pri bytovkách) , aby nerušili popoludňajších hodinách- do 14.30 hod. (motorka)
starosta prisľúbil vyhotoviť tabuľu, s tým aby riaditeľka písomne napísala znenie zákazu.
Budova sa opravovať zatiaľ nebude len čo je najnutnejšie. Obec požiadala o dotáciu MŠ SR.
p. Ing. Kvaššay P. – mal pripomienku k hodom – žofijský jarmok – jarmočníci po sebe
zanechali neporiadok. Pre budúci rok treba zabezpečiť upratanie.
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p. Dušan Jance navrhol, aby pri vyberaní poplatku za miesto od jarmočníkov sa vyberala
záloha 10 €, ktorá im bude vrátená na konci jarmoku s tým, že po sebe zanechajú poriadok.
p. Ing. Belavá predložila na schválenie zmeny rozpočtu , ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice
Poslanci nemali pripomienky
rozpočtu hlasovať :
Hlasovanie : Za 7 poslancov

k zmenám rozpočtu. Starosta dal preto o návrhu zmien

proti . 0

Zdržal sa : 0

p. O. Haviarová požiadala o nasledovné informácie :
o či obec plánuje budovať cestu na horný koniec,
o osvetlenie na cintoríne – pokazené dve lampy, vyčistenie splaškovej kanalizácie na
ceste oproti svojmu rodinnému domu, z dôvodu zápachu,
o zaplatila hrobové miesto, a teraz má problém, pretože na tomto mieste je strom,
požiadala o výrub stromu na miestnom cintoríne
o kedy bude vybudovaný pekný park na voľnom priestranstve pri potoku
Starosta reagoval na pripomienky p. Haviarovej a informoval ju, že najskôr sa bude
budovať kanalizácia a následne by sa malo začať s rekonštrukciou cesty III. triedy bude robiť
VÚC Trenčín. Osvetlenie na cintoríne je plánované s celou rekonštrukciou verejného
osvetlenia v obci. Hrobové miesto, ktoré zaplatila musí byť posunuté na voľné miesto.
Čistenie splaškovej kanalizácie musí previesť VÚC pretože, je to cesta III. triedy a do tej
obec nemôže zasahovať. Skultúrnenie parku nie je možné, nakoľko pozemok nie je
vysporiadaný. Starosta znovu bude rokovať s Cestnými stavbami Žilina na doriešení
a vysporiadaní pozemku.
p. riad. Michálková informovala OZ, že od septembra bude otvorená aj knižnica
a zodpovedná za ňu bude p. učiteľka Šebáková.
p. Ing. Matúšová navrhla, aby členom rady školy bol p. Dolinka Stanislav, nakoľko je
predsedom komisie pre školstvo, kultúru a šport, môže sa vymeniť s poslancom, ktorý bol
v rade školy minulé volebné obdobie
p. riad. Michálková prisľúbila, že bude o tomto informovať Radu školy.
p. Jance reagoval na výmenu v rade školy a navrhol p. Dolinkovi, aby bol členom v rade
miesto neho.
Starosta dal hlasovať návrhu na výmenu poslancov v rade školy za p. D. Jance
Dolinku :
Hlasovanie : Za 6 poslancov

proti . 0
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Zdržal sa : 0

p. S.

p. Ing. Matušová mala dotaz na nepokosený cintorín, v čase pohrebu p. Jakubecha a ďalej
mala otázku prečo nebola zaradená medzi sčítacích komisárov, keďže mala o toto záujem.
Starosta jej vysvetlil, že malo byť desať obvodov a potom bolo len 5 obvodov, tak ju
nezaradil medzi sčítacích komisárov. Za sčítacích komisárov stanovil pracovníkov obce
alebo ich rodinných príslušníkov.
p. D. Jance poďakoval p. starostovi za zapožičanie obecných kosačiek na kosenie pri
odpočívadlách, z dôvodu konania akcie Modrá zelená, taktiež poďakoval aj, ďalším
poslancom p. Ing Janigovi a p. Kozákovi za pomoc na brigáde pri úprave a kosení, ako
i turistom TJ Strážov Pružina.
o mal dotaz na znečistený potok na dolnom konci
o

požiadal o vyhlášku v miestnom rozhlase, aby boli upozornení vlastníci pozemkov,
ktorí majú svoj pozemok zarastený trávou, že sú povinní zo zákona pozemok 2 x do
roka pokosiť.

o Navrhol zrealizovať parkovisko pri zdravotnom stredisku, pripravil farebnú mapu ako
by to vyzeralo.
Starosta obce prisľúbil jednanie s Ing. Harvánkom ohľadne finančného príspevku na
parkovisko pri zdravotnom stredisku.
p. Matušová požiadala vypracovať plán zasadnutí obecného zastupiteľstva, ďalej mala dotaz
na mimoriadne zasadnutie OZ konaného 28.4.2011, ktoré bolo neskoro oznámené.
Starosta obce informoval, že sám sa neskoro dozvedel a keď chcel, aby škola projekt podala
včas, museli sa zísť čo najskôr.
p. Ing. Matušová požiadala , aby každý poslanec mal na internetovej stránke obce uvedenú
svoju emailovú adresu, ďalej mala pripomienku ku konaniu finančnej komisie na obecnom
úrade, úrad bol zatvorený, nebolo zabezpečené otvorenie úradu.
o starosta podal vysvetlenie, že musel vycestovať do Bratislavy na ministerstvo a vrátil
sa až o 16.30 hod. ale zabezpečil p. Cvengroša, aby úrad otvoril.
p. Ing. Janiga navrhol stretnutie s ochranármi p. Pepichom ohľadne turistického značenia
a zároveň poďakoval p. starostovi za pomoc pri akcii Jánske ohne a hodnotil akciu za veľmi
dobrú.
o Upozornil na veľkokapacitné kontajnery, na obsah a doporučil vyhlásiť v miestnom
rozhlase upozornenie, aby občania nedávali do kontajnerov trávu, konáre a drobný
stavebný odpad.
Starosta obce informoval , že veľkokapacitné kontajnery z obce stiahne, nakoľko kontajnery
sa už vyvážajú každý týždeň.
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p. F. Nemec navrhol poslancom vytvoriť zberný dvor a kompostovanie.
Starosta obce informoval, že
Ďurďové.

zberný dvor

má v pláne

vytvoriť pri ČOV smerom na

p. D. Jance navrhol ohradiť veľkokapacitné kontajnery umiestnené smerom na Chmelisko,
nakoľko do týchto kontajnerov vysýpajú odpad aj občania z iných obcí..
o Starosta obce informoval, že sú to väčšinou občania, ktorí v obci vlastnia
nehnuteľnosť a majú zaplatený ročný poplatok za odpad.
p. Dolinka mal dotaz na rozšírenie vodovodu do ulice k Nemcovým.
starosta informoval, že o rozšírení vodovodu rozhoduje Považská vodárenská spoločnosť.
Odporučil podať si žiadosť na túto spoločnosť.
p. riaditeľka Michálková poďakovala za pozvanie na zasadnutie a za dobrú spoluprácu
a včasné riešenie problémov medzi školou a obcou. Popriala poslancom príjemnú dovolenku.
.
p. Belavá požiadala poslancov, aby rozhodli o zostatku finančných prostriedkov k 31. 12.
2010 v celkovej sume 1 631,45 € a túto sumu zapojiť prostredníctvom finančných operácií
a použiť tieto na investíciu - vybudovanie navrhnutého parkoviska pri zdravotnom
stredisku. K tomuto návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta dal o tomto návrhu
hlasovať.
Hlasovanie : Za 6 poslancov

proti . 0

Zdržal sa : 0

Starosta opätovne konštatoval, že mu je ľúto že sa zrušil projekt na Revitalizáciu
verejných priestranstiev pri kultúrnom dome, kde by sa bolo dalo riešiť aj umiestnenie
kolotoča pri hodoch, ale aj iné úpravy.
Starosta diskusiu ukončil a vyzval p. Ing. Beňadika na predloženie návrhu uznesenia.
O predloženom návrhu uznesenia č. 3/2011 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dal
starosta hlasovať :
Hlasovanie : Za 6 poslancov

proti : 0

Zdržal sa : 0

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zapísala: Eva Ďurišová
Overovatelia zápisnice: Anton Valášek
Dušan Jance
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starosta obce
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