
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, zo dňa                     

24. apríla 2020 konaného na OÚ Pružina 

 

 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program : tvorí prílohu zápisnice 

 

K bodu 1/ 

 

             Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Michal Ušiak za 

prísnych hygienických opatrení. 

Privítal prítomných poslancov a hostí, ospravedlnil  neúčasť poslanca Ing. Igora Krištofíka. 

 

K bodu 2/ 

 

            Návrh  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený  spolu     

s pozvánkou. Poslancom predložil  na schválenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu programu zasadnutia. 

 

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

 

            Starosta  predložil na schválenie návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov 

zápisnice. Návrhová komisia v zložení : predseda Ing. Jaroslav Beňadik, členovia -  

Miroslav Zigo, Vladimír Hogaj.   

Overovatelia zápisnice : Dušan Jance a Stanislav Dolinka. 

Starosta  dal o návrhoch hlasovať :  

 

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

 

K bodu 3/ 

 

        Starosta obce  informoval poslancov o vypracovaní Smernice o odpadoch, v ktorej sú 

stanovené  poplatky  za vývoz odpadu na zberný dvor  a poplatok pri vydaní stavebného 

povolenia. Občanom budú  za I. štvrťrok zasielané faktúry za vývoz na zberný dvor a to tým , 

ktorí k 31.3.2020 vyviezli   nad 100 kg odpadu. Poplatok je stanovený 5 € za každých 100 kg  

odpadu.  Ďalej starosta informoval, že  veľkorozmerový kontajner za cintorínom sa vymení za  

dva 1100 l kontajnery, z dôvodu, že občania tam vyvážajú odpad zo svojich domácností 

a drobný stavebný odpad . Veľkorozmerový kontajner bude umiestnený na zbernom dvore. 

Zároveň osloví občanov, ktorí vyviezli za cintorín  drobný stavebný odpad, že musia sa  

finančne spolupodielať na  vyrovnaní terénu. 

 

K bodu 4/ 

 

        Starosta obce v tomto bode oboznámil poslancov so záverečným účtom obce za rok 

2019. Tento materiál bol zverejnený na internetovej stránke obce a vopred doručený 

poslancom. Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotiaca správa k programovému rozpočtu 

k 31.12.2019. Starosta konštatoval , že hospodárenie v minulom roku  bolo dobré,  obec 



vykazuje  prebytok  vo výške 118 882,16 €.  Obecná rada navrhla  aby z prebytku 

hospodárenia  37 300  € použilo na  rekonštrukciu strechy na kultúrnom dome.. Ostatné 

investičné akcie  sa musia prehodnotiť, resp. zrušiť. Rozpočet na ŠKD sa upraví podľa 

termínu obnovenia prevádzky. Starosta informoval poslancov, že mu bolo avizované  zníženie  

podielových daní na rok 2020 o  cca 54 000 € z dôvodu pandémie Covid-19. 

          Starosta  obce predložil aj súhrnnú správu o hospodárení Základnej školy Štefana 

Závodnika  za rok 2019 . 

          Starosta obce poslancov oboznámil aj so správou nezávislého auditora o overení 

účtovnej závierky za rok 2019 a so  stanoviskom hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

obce za rok 2019 . Stanovisko bolo doručené poslancom . Hlavná kontrolórka  odporúča 

prijať záverečný účet z výrokom bez výhrad. 

          Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.  Poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta 

dal o záverečnom účte hlasovať – prijatie záverečného účtu  bez výhrad: 

 

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

 

          Zároveň dal hlasovať aj o tvorbe rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2019 

v celkovej výške 118 882,16 . 

 

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

 

Poslanci vzali na vedomie  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 

2019 aj správu nezávislého auditora o overení účtovnej závierky obce za rok 2019. Správa 

auditora bola  zaslaná poslancom vopred. 

 

 

K bodu 5/ 

 

        Starosta informoval   o zápise detí do Materskej školy a Základnej školy podľa 

usmernenia hlavného hygienika  SR. Do materskej školy majú zápis od 4. mája do 15. mája 

2020 alebo môžu žiadosť  doručiť poštou alebo mailom. Zápis do základnej školy  bol 20. – 

21. apríla 2020 bez prítomnosti dieťaťa. 

Poslanci  informáciu o zápise detí do MŠ a ZŠ vzali  na vedomie. 

 

K bodu 6/ 

 

        Starosta obce predložil na schválenie  Dodatok č. 1 k VZNč.1/2015 o poskytovaní  

sociálnych služieb. Dodatok vypracovala  PhDr. Yveta Juššiková, PhD ,odd. sociálnych 

služieb Spoločného úradu Jasenica, na podnet  kontroly z Najvyššieho kontrolného úradu SR.  

Starosta otvoril  k tomuto bodu diskusiu. Poslanci nemali pripomienky  k tomuto bodu, tak 

starosta obce dal o návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 hlasovať. 

 

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

 

        Zároveň oboznámil poslancov so Správou komunitného plánu sociálnych služieb v obci 

Pružina 

V obci máme 9 opatrovaných a 7 opatrovateliek. Náklady na opatrovateľskú službu sa 

refundujú v rámci projektu cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. 

Poslanci vzali správu na vedomie. 

 



 

 

K bodu 7/ 

 

         Starosta predložil na schválenie Dodatok č.3 k VZN 2/2018 - výška príspevkov v škole 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina.  Dodatok č.3 dopĺňa  sa 

o bod , že príspevok v MŠ a ŠKD sa nehradí  v čase školských prázdnin  alebo ak je prerušená 

prevádzka zapríčinená zamestnávateľom alebo inými závažnými dôvodmi (opatrenie 

súvisiace COVID 19) 

p. Belavá informovala  o prevádzkových nákladoch v ŠJ za r. 2019. Na základe toho sa 

navrhuje réžia vo výške 1,80€, čím sa zvýši cena za  jedno jedlo pre dospelých stravníkov  na 

3,06 €. Prevádzkové výdavky   tvoria prílohu zápisnice. 

 

p. Jance  sa pýtal, či sa bude  pokračovať vo vybavení výdajne  jedál    v základnej škole.  

 

Starosta   informoval, že kapacita školskej jedálne je postačujúca, je tam 80 miest a deti 

chodia na obedy postupne. 

Starosta dal o schválení Dodatku č. 3 k VZN 2/2018 hlasovať 

 

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

 

K bodu 8/ 

 

         Starosta obce informoval poslancov o zmenách rozpočtu k 31.3.2020. Tieto zmeny 

rozpočtu boli poslancom doručené vopred a tiež zverejnené na internetovej stránke obce. 

        Starosta informoval poslancov OZ  o znížení podielových daní o 43 501 €, čo spôsobila 

mimoriadna  situácia  s COVID 19.  Navrhuje znížiť rozpočet  o : 

• rekonštrukciu  strechy KD vo výške 37 300 a na túto investičnú akciu použiť  finančné 

prostriedky z rezervného fondu 

• združené  finančné prostriedky na  kanalizáciu vo výške 6201 €, nakoľko sme neboli 

úspešní v žiadosti o dotáciu. 

 

Starosta obce dal hlasovať o použití  finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu strechy 

kultúrneho domu vo výške 37 300  € . 

 

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

 

p. Belavá informovala, že nám bola z MVPRV SR  poukázaná dotácia za  projekt Zvýšenie 

kapacity MŠ vo výške 7 935 €  - za schodolez a skutočné zameranie projektu. 

Starosta navrhuje dotáciu  použiť dotáciu  na úhradu faktúry za rúška, na výmenu pivničných 

okien v budove MŠ a na prístavbu hasičskej zbrojnice. 
 

         Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu. Nakoľko poslanci nemali pripomienky 

k zmenám rozpočtu k 31.3.2020, dal  o navrhnutých zmenách rozpočtu hlasovať . 

 

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

 

      Starosta informoval  poslancov o žiadosti Základnej školy Štefana Závodnika  na zmenu 

rozpočtu k 31.3.2020 a to 

• zvýšenie príjmov o 70 €  t.j. o úroky v banke a vo výdavkoch na materiálové vybavenie. 



Starosta dal o týchto zmene v rozpočte Základnej školy Štefana Závodníka hlasovať 

 

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

 

 

• V tejto súvislosti starosta obce   informoval aj o návrhu na zníženie  financovania v 

ŠKD ( originálne kompetencie) a to na 80 %  mesačne zo schválenej dotácie  od apríla  

2020. 

O tomto návrhu dal starosta hlasovať . 

 

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

 

 

 

K bodu 9/ 

 

 

         Starosta obce  informoval  o úpravách pracovného času  a odmeňovaní na základe novely 

zákonníka práce podľa § 250b/  odst.6. Od 4. apríla 2020 nadobúda účinnosť novela Zákonníka 

práce č.66/2020 Zb. Cieľom novely je reagovať na mimoriadnu situáciu vyvolanú pandémiou 

COVID-19. Všetky zmeny majú len prechodný charakter a týkajú sa len času mimoriadnej 

situácie.  Zamestnancom materskej školy pedagogickým a j nepedagogickým  starosta  

doporučil vyčerpať dovolenku za rok 2019 a potom budú odmeňovaní v zmysle novely 

Zákonníka práce, tj. 80 % z priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. 

 

• Ing. Gábrišová informovala, že učiteľky MŠ zasielajú  raz týždenne  úlohy pre deti MŠ 

 

 K bodu 10/ 

 

Starosta obce predložil žiadosti  

➢ Žiadosť súkromnej základnej umeleckej školy STELA Považská Bystrica o zriadenie 

alokovaného pracoviska v Základnej škole Štefana Závodníka v Pružine 

 

Starosta otvoril diskusiu k tejto žiadosti poslanci nemali námietky. Starosta obce dal o tejto 

žiadosti hlasovať. 

 

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

 

➢ Žiadosť  o finančný príspevok Farskému úradu Pružina na  rekonštrukciu  

elektroinštalácie v kostole sv. Žofie , resp. výmeny dvoch rozvádzačov. Obecná  rada 

doporučila  príspevok 1000 €. Starosta dal o návrhu príspevku 1000 €  na uvedený účel  

Farskému úradu  Pružina  hlasovať. 

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

 

➢ Žiadosť o finančný príspevok z Hospicu Milosrdných sestier z Trenčína, starosta obce 

informoval, že sme prispeli z našej obce  výťažkom z Misijného jarmoku v roku 2019 

v sume 3030 €. OR  nedoporučila  schváliť finančný príspevok. Príspevok obec  

poskytne vtedy,  keď  bude v zariadení  občan našej obce. 

Starosta obce dal  schválení žiadosti o finančný o príspevok hlasovať 

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



 

           Starosta obce informoval o nových tlačivách na majetkové priznanie , ktoré podáva  

starosta obce, riaditeľka MŠ a ZŠ a hlavná kontrolórka obce, na ktorých  majú stanovenom čase 

predložiť  svoje majetkové priznanie. Všetci menovaní podali svoje majetkové podanie včas t.j. 

do 31.3.2020 , ale okrem majetkového priznaia starostu ostatníé doplnia podanie o tabuľku 

nadobudnutia nehnuteľností. 

 

K bodu 11/ 

Starosta obce informoval 

➢ o rozšírení obecného vodovodu na Chmelisko, ale až vtedy keď  sa vyrieši situácia 

s terajším vodovodom, zistí sa únik vody a namontujú sa vodomery. 

• p.Jance  doplnil, že inštalácia vodomerov  by bolo najlepšie a najspravodlivejšie  

riešenie. 

• Starosta obce  už oslovil p. Babušu, ktorý by zabezpečil dodanie aj namontovanie 

vodomerov . Potom môžeme zistiť  aj únik vody, starosta konštatoval, že je tam ešte  

šrobované potrubie a únik môže byť aj  cez toto šrobenie.   

 

➢ O žiadosti p. Aleny Belavej  - Masážny salón o zníženie nájmu za nebytový priestor na 

zdravotnom stredisku Pružina z dôvodu pandémie Covid -19 

OR  doporučila, aby sa táto žiadosť riešila na budúcom zasadnutí, nakoľko  prenajatých 

priestorov máme viac a aj ostatných sa týka zatvorenie prevádzky z dôvodu  pandémie  

Covid-19( napr. detská ambulancia, kaderníctvo, fitnes centrum a pod). 

 

       Starosta  poslancov  pozval  na budúce zasadnutie navštíviť priestory starého zdravotného 

strediska – vybudovanie  posilňovne pre ženy a mužov p. Danielom Belavým. 

 

p. Hija Roman  : 

o informoval sa  na financie na opravu šatní TJ resp. údržbu , počíta sa s údržbou cca 1500 

€ 

o pripomienku ku KD maľovanie interiéru,   

o svetlá, ktoré sú v CO sklade , či by mohli byť použité v budove TJ,  

o informoval, že komisia životného prostredia  upratovala priestranstvo pri nákupnom 

stredisku. Ďalej majú v pláne vyčistiť  priestranstvo pri židovskom cintoríne, požiadal 

starostu o zabezpečenie  odvozu odpadu  

Starosta  podotkol, že na budove TJ  treba výmenu strechy, na údržbu má TJ 1000,-- €,  

maľovanie v KD už bolo uskutočnené, svetlá z CO skladu môžu sa použiť v budove TJ, odpad   

zo židovského cintorína zabezpečí , aby bol odpad odvezený. Dotácia na údržbu sa môže 

navýšiť aj z príspevku TJ. 

 

Ing. Gábrišová sa informovala , kto dezinfikoval verejné priestranstvá , pripomienkovala, že 

pri  Nákupnom stredisku nie je žiadna smetná nádoba resp. kôš. 

Starosta  konštatoval , že dezinfekciu prevádzajú naši hasiči, ktorí majú  na to  vybavenie a 

pomohli dezinfikovať  autobusové zastávky aj okolitým obciam. Smetnú nádobu alebo 

odpadový kôš k NS  zabezpečí. 

Zároveň starosta obce poďakoval   Ing. Gábrišovej aj ďalším ženám z obce za  jej pomoc 

a ochotu pri organizovaní šitia rúšok  pre našu obec, ale aj pre personál NsP v Považskej 

Bystrici.  

 

p. Dolinka – pripomienka k streche starej požiarnej zbrojnice – tečie do budovy. 

Starosta konštatoval , že to by musela byť  len rekonštrukcia  strechy . Bude sa s tým zaoberať.  



 

p. Jance – vyjadril  pochvalu za spracovanie tohtoročnej ročenky a poďakovanie chce vysloviť 

členom ZO DHZ za ich  obetavosť , pracovitosť a zapájanie sa do  diania v obci. 

p. Dolinka konštatoval, že  keď obec pomáha hasičom, hasiči pomáhajú obci. 

Starosta obce tiež poďakoval všetkým, ktorí  prispeli svojim príspevkom do tohtoročnej 

ročenky. 

 

p. kontrolórka  mala pripomienku k zásobám v školskej jedálni , že  by týmito mohli pomôct 

sociálne  odkázaným občanom v obci. 

Starosta obce  informoval, že  rýchlo kaziace potraviny  stihla p. vedúca ešte včas minúť a na 

odpis  dáva  potraviny v celkovej výške  87 €.  

 

p. Jance – pripomienka k drobným stavbám v obci  - upozorniť  občanov že pri stavebnej úprave  

pozemku ohrádzanie, stavba  prístrešku a pod treba podať žiadosť resp.  ohlásenie drobnej 

stavby. Ak sa  stavba týka susedných nehnuteľností treba mať podpísané od vlastníka susedných 

pozemkov . Tým sa môže predísť sťažnostiam a pripomienkam dotknutých občanov. 

 

Ing. Beňadik navrhol  vypracovať manuál  k drobným stavbám, ktorý bude zverejnený na 

stránke obce. Informoval o nových skládkach  odpadu na krížnych cestách a navrhol, aby 

občania boli  za čierne skládky pokutovaní. 

 

p. Hija mal ešte  dotaz  ku kamerovému systému k obecným bytovkám, či by sa mohli nájomníci 

zložiť a dať namontovať kameru. 

Starosta obce informoval, že  bytové domy sú vo vlastníctve obce nie nájomníkov.. Rozšírenie 

kamerového systému obec plánuje  a kamera môže byť umiestnená aj  smerom k bytovkám. 

Záleží od finančných možností a od dotácie. 

 

 

K bodu 12/   

 

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

dal o tomto návrhu hlasovať: 

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

 

K  bodu 15/ 

 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapísala: Eva Ďurišová 

 

Overovatelia: Dušan Jance  

                       Stanislav Dolinka  

 

 

                                                                                                          Michal U š i a k  

                                                                                                          starosta obce  

 

Originál zápisnice s podpismi založený  

v materiáloch z OZ u starostu obce. 


