
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine konaného dňa 26.02.2010  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

 

1/   Otvorenie  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý prítomných privítal 

 a oboznámil ich  s  programom rokovania.  O  programe,  ktorý  bol  poslancom  doručený 

dal hlasovať. Všetci boli za, nikto proti a nikto sa hlasovania nezdržal. Predložený program 

bol schválený bez zmien a doplnkov.    

  

2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Ing. Jaroslav Beňadik  p. Jozef Kuco,  

                                                               Ing. Stanislav Pažitný  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: p.  Anton Valášek  a  p.  Dušan Jance.   

 

O týchto návrhoch dal starosta obce hlasovať:  za hlasovalo 9 poslancov, proti: 0 poslancov, 

nikto za hlasovania nezdržal.  

 

3/  Informácia o obecných nájemných bytoch 2x19 b.j.  + domový poriadok 

Starosta informoval poslancov o  výsledkoch kontrolného dňa, ktorý bol vo štvrtok  

25.02.2010. Pri tejto kontrole bolo zistené, že zo strany dodávateľa – fy RUBUS REAL, s.r.o. 

Třinec neboli dodržané termíny na odstránenie závad a nedorobkov, ktoré boli zistené pri 

kolaudácii.   Nakoľko dodavatelská firma RUBUS Real Třinec do dnešného dňa neodstránila  

nič  je ohrozená možnosť dočerpania prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR.  

Starosta  informoval o možnosti vypovedania zmluvy o dielo s touto firmou a následné 

uzatvorenie novej zmluvy s firmou, ktorá by tieto práce v stanovenom termíne uskutočnila. 

p.  Jance upozornil, že už po prvej zime boli problémy so strechou a rýnami, tieto práce sú 

prevedené nekvalitne a v prípade odstúpenia od zmluvy budú problémy, kto to opraví. Obáva 

sa,  že v budúcnosti budú problémy s firmami a bude sa všetko uhrádzať na účet obce.    

 

Starosta dal o návrhu na odstúpenie od zmluvy o dielo s fy Rubus Real Třinec hlasovať:    

Za hlasovalo 7 poslancov, proti nikto a zdržali sa hlasovania: 2 poslanci. 

 

Domový poriadok v nájomných bytoch: 

Starosta informoval, že vypracoval domový poriadok pre obyvateľov v nájomných bytoch 

2x19 b.j. v Pružine, ktorý upravuje práva a povinnosti obyvateľov. Tento domový poriadok 

by malo schváliť obecné zastupiteľstvo  Do tohto domového poriadku bola zapracovaná 

pripomienka, že v prípade kontroly zo ŠFRB je nájomník povinný umožniť ich vstup do bytu. 

Keďže starosta má dohodnuté stretnutie s obyvateľmi bytov v nedeľu,  poslanci schálili 

domový poriadok.  

 

Za hlasovalo: 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

 

 

 

 



4/ Zateplenie budovy a výmena okien v Základnej škole Štefana Závodníka v Pružine 

 

Starosta informoval poslancov, že v súčasnosti prebieha výberové konania na zateplenie 

budovy a výmenu okien v Základnej škole Štefana Závodníka v Pružine. Do výberového 

konania bolo prihlásených 7 firiem, dve boli vylúčené. S rekonštrukciou by sa malo začať 

v apríli 2010.  

 

Poslanci danú správu vzali na vedomie. 

 

 

5/  Rôzne:  
 

- Okresný súd oznámil, Obecnému úradu v Pružine, že prácu prísediaceho na 

pojednávaniach  končil  zo zdravotných dôvodov p. František Haviar, Pružina č. 13 a 

starosta za jeho nástupkyňu   navrhol Mgr. Annu Haviarovú, Pružina č. 463.  

      O návrhu dal hlasovať: Za: 9 poslancov, proti: nikto, zdržal sa: nikto. 

 

-  Starosta informoval o liste, ktorým Správa katastra v Považsej Bystrici  upozorňuje, 

že v prípade prevádzania obecných pozemkov za viac ako 40 000€ nemôžu byť  tieto 

predané priamym predajom, ale musí byť schválený 3/5 väčšinou poslancov , musí  

byť vypísané vyberové konanie a následne   vydané uznesenie. Poslanci vzali na 

vedomie.   

    

         

- Starosta obce informoval o projekte revitalizácie /obnovy/ obce  

       je to projekt financovaný v rámci EÚ, účast obce je 5%, získané finančné prostriedky                       

       by  boli  využité na obnovu  parku  pri KD  /výmena lavičiek, verejného  osvetlenia/,   

       vydlaždenie  prístupovej  komunikácie   medzi  KD, OU a ZŠ , vytvorenie   nových   

       parkovacích miest,       

- Ing. Beňadik sa zaujímal, či je súčasťou projektu aj kamerový terminál a informačný 

systém, starosta odpovedal, že sú jeho súčasťou 

- v rámci projektu však nie je možné financovať opravu toaliet v kultúrom dome 

              

  Starosta dal hlasovať o súhlas s vypracovaním projektovej dokumentácie a predloženie      

žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 

 Za: 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

-    Na obecný úrad sa obrátila Únia nevidiacich Slovenska, so sídlom v Považskej Bystrici         

      so žiadosťou o príspevok na svojuj činnosť. Obecné zastupitelstvo príspevok 

nedoporučuje schváliť.  

 

      Za neschválenie príspevku hlasovalo: 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa:0 

 

-     Riaditeľka  Základnej  školy Štefana Závodníka v Pružine  žiada  Obecný úrad  o  

finančný príspevok na pripojenie na internetovú sieť a na nákup nábytku do knižnice.  

 

      Hlasovanie o návrhu: za neschválenie príspevku hlasovalo 9 poslancov, proti:  0, 

zdržal sa: 0  

 



- Starosta požiadal o preplatenie 8 dní dovolenky za rok 2008..  

  

      Za hlasovalo: 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

- Starosta predložil poslancom l majetkové priznanie za rok 2009. Poslanci vzali na 

vedomie. 

- Obecné zastupitelstvo v minulom roku schválilo odpredaj pozemkov p. Haviarovej 

Terézii,  bytom  Pružina  č.141,  p. Márii Babušovej, bytom Milochv  a  p.  Helene 

Rybanskej, bytom  Súhradka 200, Lednicé Rovne.  Do dnešného dňa však nepodpísali 

kúpno-predajné zmluvy. Obecný úrad ich listom vyzve, aby tieto zmluvy podpísali 

v  termíne  do  31. 03.2010. Ak  tak  neurobia,  budú   pozemky poskytnuté ďalším 

záujemcom. 

- Starosta informoval, že funguje internetová stránka, v prípade záujmu niečo zverejniť 

sa poslanci môžu obrátiť na p. Miroslava Cvengroša, ktorý stránku spravuje. 

  

 

6/ Diskusia: 

- Ing. Kvaššay žiadal informácie  o viacúčelovom  ihrisku , a koľko bude stáť. Starosta 

informoval poslancov, že na ihrisko je rozpočet 79 665 € , ale z toho dostaneme 39 

832 € dotáciu+ spoluúčasť obce a veľa činnosti si obec zabezpečí vo vlastnej réžii.  

- p. Kuco upozornil na neporiadok okolo kontajnerov pri ceste na Chmelisko, keď je 

veterné počasie neporiadok rozfukuje na okolité súkromné pozemky,  ďalej požiadal o 

operatívnejšiu prácu pracovníkov, ktorý majú na starosti verejné osvetlenie – 

v súvislosti s posunmi času,  

- ďaľej sa zaujímal v akom štádiu je požiarna  cesta – starosta informoval, že toto 

nemohla žiadať obec, rieši sa to cez Urbársku obec – musí byť vydané stavebné 

povolenie. 

- P. Kuco zároveň upozornil, že dlhú dobu nezvonia zvony vo zvonici na Chmelisku, p. 

Jance upozornil, že podobné probémy sú aj v kaplnke na hornom konci – starosta 

informoval, že toto je v kompetencii  farského úradu.  

-  Ing. Kvaššay navrhol, aby bola zástavka  pri Michálkovi v smere od Považskej 

Bystrice presunutá k lesovni. Starosta informoval, že k tomu, aby mohla byť zástavka 

preložená je potrebné vyjadrenie rôznych inštitúcií /SAD, polícia, VÚC/, ale najskôr je 

potrebné zistiť, komu patrí pozemok – súhlas vlastníka  pozemku 

- Ing. Kvaššay žiadal starostu, aby bol program obecného zastupiteľstva zverejnený na 

internetovej stránke minimálne 2 dni pred zasadnutím, starosta odpovídal, že 

pozvánka bola na internete od 22.02.2010, a bola aj na vývesnej tabuli. 

- Ing. Kvaššay opätovne upozornil, na potrebu  informačnej tabule na Zdravotnom 

stredisku v Pružine, aby ľudia vedeli kedy a prečo lekári neordinujú 

- ďalej navrhol, aby v apríli bola vyhlásená súťaž: úprava okolia svojho domu – fotky, 

zverejnenie na stránke obce, najlepšie a najkrajšie vyhodnotiť a odměnit – viac na 

budúcom zasadnutí zastupitelstva. 

- Ing. Beňadik sa pýtal, či SSC opraví všetky výtlky a jamy na ceste, starosta 

informoval, že SSC má v pláne rekonštrukciu a opravy cesty v Pružine 

- D.Jance  navrhol, aby bola skultúrnená tržnica pri nákupnom stredisku 

- ďalej upozornil na vyvážanie fekálom na dolnom konci  – blato na kolesách a ceste 

- dalej žiada, aby boli oslovení vodári, aby dali do pôvodného stavu chodník na dolnom 

konci a tiež aby upravili  cestu pri kaplnke na hornom konci, nakoľko sú tam nové 

dvere a kamienky z cesty ich poškodzujú. 

- ďalej upozornil, že nezamestnaný by mali na ceste očistiť kanály 



- p. Jance pripomenul, že treba urobiť prechod pre chodcov pri materskej škole, starosta 

informoval , že prechod bude v tomto roku 

- ďalej upozornil, na problémy s verejným osvetlením 

- p. Ľubica Jance požiadala o pomoc při  upratovaní dvora MŠ, upozornila na 

nebezpečíe úrazu detí, starosta pomoc prisľubil 

- Ing. Pažitný upozornil na zlú cestu pri  p. Bohušovi Priehorskom na Priedhorí. 

 

07/  Návrh na uznesenia  

 

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

o návrhu hlasovať za bolo 9 poslancov, proti 0 poslancov, nikto za hlasovania nezdržal.  

 

 

08/  Záver  
 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a tým rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

Zapísala : Mikulová  

 

Overovatelia zápisnice : Anton Valášek, Dušan Jance  

 

Michal U š i a k - Starosta obce 


