
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, zo dňa                     

25. júna  2019, 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. 

Privítal prítomných poslancov a hostí, ospravedlnil  neúčasť p.  Kušnierovej - hlavnej 

kontrolórky, p. Stanislava Dolinku, ktorý avizoval neskorší príchod z pracovných dôvodov. 

 

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 Jakub Petrovič. 

Starosta  dal o návrhoch hlasovať :  

 

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

 

K bodu 3/ 

 

Starosta obce predložil poslancom Konsolidovanú účtovnú závierku obce Pružina za rok 2018 

a o správe nezávislé auditora o overení konsolidovanej  účtovnej závierky za rok 2018.    

Materiály boli poslancom doručené a tvoria prílohu tejto zápisnice. 

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

Starosta dal hlasovať schválení  konsolidovanej účtovnej závierky 

 

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

 

K bodu 4/ 

 

Starosta obce predložil konsolidovanú výročnú správu za rok 2018 a správu nezávislého 

auditora. Materiály boli poslancom doručené. Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

Ing. Belavá konštatovala, že v zmysle správy nezávislého auditora nevyplývajú žiadne 

nepresnosti a účtovná závierka, ako aj výročná správa sú v súlade s účtovnými predpismi a 

štandardami.  

Predkladané materiály sú prílohou zápisnice. 



Poslanci konsolidovanú výročnú správu a správu nezávislého auditora  vzali na vedomie. 

 

K bodu 5/ 

 

Starosta obce predložil  Dohodu o spolupráci  partnerov na projekte v rámci v rámci programu 

Interreg V-A Slovenská -Česká republika Rozhľadňa Chmelisko cyklotrasa k rozhľadni a 

nájomnú zmluvu pre projekt  mobiliára dobu na 10 rokov v cene nájmu 1 €/rok s p. Jánom 

Belavým, bytom Pružina č. 714 na parcele č. KNC 2571/2 o výmere 645 m2.. Starosta otvoril 

diskusiu k bodu: 

 p. Hija - pripomienka k financovaniu projektu  a smer cyklotrasy 

 starosta -  projekt bude financovaný  v rámci INTEREG  a 5 % spoluúčasť  znášať obec. 

Cyklotrasa  pôjde od rozhľadne, a  napojí sa na vybudovanú cestu -Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

 p. Zigo –  informoval sa, čo bude po ukončení - 10 ročného prenájmu pozemku, keďže  

tam bude vybudovaný mobiliár. 

 

Starosta dal o schválení Dohody o spolupráci partnerov a o Nájomnej  zmluve  pre projekt 

mobiliár  hlasovať: 

 

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

 

K bodu 6/ 

 

Starosta predložil k prejednaniu upozornenie okresného prokurátora  pri nakladaní z majetkom 

obce. Jedná sa hlavne o pozemky. Predaj resp. zámer  pozemkov musí byť najprv zverejnený 

na internetovej stránke obce. 

Obec predávala  pozemky  s výnimkou zo zákona  - predaj podľa osobitného zreteľa. 

starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu: 

p. Jance - pripomienka či  je podmienené zverejňovanie predaja pozemkov  podľa m2 . 

Starosta  odpovedal , že  na výmera pozemku nie je podstatná. Zverejňuje sa , keď sa  predáva  

pozemok z nadbytočnosti a každý predaj nehnuteľnosti musí byť zverejnený. 

 

Poslanci vzali upozornenie okresného prokurátora o nakladaní z majetkom obce na vedomie. 

 

K bodu 7/ 

 

Starosta obce predložil na schválenie  Dodatok č. 2/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

č. 2/2018, ktorým sa určuje výška príspevku v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Pružina.  

p. Belavá informovala, že dodatok bol spracovaný na podnet  vedúcej školskej jedálne, z 

dôvodu  zmeny finančných pásiem od 1.9.2019. 

Finančné pásma  od 1.9.2019 : 

MŠ                    1,37 € 

ZŠ  I. stupeň      1,08 € 

ZŠ II. stupeň      1,16 € 

dospelí              1,26 €   

Starosta dal o Dodatku č..2/2019 hlasovať 

 

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

 



 

 

K bodu 8/ 

 

Starosta predložil na schválenie plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 hlavnej kontrolórky 

obce. Plán kontrolnej činnosti bol doručený poslancom vopred. Starosta dal o Pláne kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky hlasovať 

 

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

 

 

K bodu 9/ 

 

Starosta predložil zmeny v rozpočte  Základnej školy Štefana Závodníka žiadosť o navýšenie 

prostriedkov na ŠKD a investičných výdavkov 

 p. Belavá  - žiadosť ZŠ o navýšenie  kapitálových výdavkov na dofinancovanie vchodu 

ZŠ - rozpočet    na dlažbu pred vchodom bol – 1700 €, navýšenie žiadajú o 3465 € 

o Starosta obce konštatoval, že navýšenie rozpočtu na ŠKD sa presunie na rokovanie  na 

septembrovom zasadnutí OZ, z dôvodu, že  už budú k 15.9.2019 známe  počty žiakov a  

prihlásených detí do ŠKD. 

 p. Jance  - požiadal p. starostu narezanie asfaltu na vybudovanej miestnej komunikácii 

v časti hlavného vchodu aby si mohol  prekryť  jestvujúci odtokový žľab. 

      informoval , že p. riaditeľka zakúpila materiál na dobudovanie dlažby  ešte pred 2           

vchodmi a požiadal  , aby to uložili aktivační pracovníci. 

Starosta prisľúbil pomoc aktivačných pracovníkov, ale presný termín neurčil, nakoľko  

aktivačných pracovníkov  ma obec teraz málo. 

 

                Starosta dal zmene rozpočtu v ZŠ - žiadosti o navýšenie prostriedkov z 1700 € na        

5 165 €na kapitálové výdavky hlasovať: 

 

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

 

K bodu 10/ 

 

Zmeny rozpočtu k 25.6.2019 

Starosta obce predložil na schválenie zmeny rozpočtu k 25.6.2019, návrh na zmeny rozpočtu 

boli zaslané poslancom vopred. 

p. Belavá  informovala  poslancov bližšie aj o zmenách rozpočtu od posledného  zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

Poslanci vzali na vedomie zmeny rozpočtu schválené starostom obce od posledného 

zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 11/ 

 

Starosta obce predložil návrh na čerpanie rezervného fondu na úhradu faktúry za asfaltovanie 

miestnej komunikácie  v časti obce Klokočová v sume 27 645,92 € 

K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 

Starosta dal o návrhu zmien rozpočtu hlasovať. 

 



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

 

K  bodu 12/ 

 

Starosta  informoval poslancov:  

 

 výberových konaniach  na riaditeľov Základnej školy a Materskej školy. 

      Do Základnej školy boli prihlásení 3 kandidáti - Ing. Peter Kvaššay, Mgr. Bardyová Marta    

a Mgr. Šterdasová.   V ZŠ  zvolili za riaditeľku školy Mgr. Šterdasovú s nástupom do funkcie 

1.8.2019. 

     V materskej škole bol jeden kandidát p.  Jakubechová Mária a školská rada zvolila za 

riaditeľku p. Jakubechovú Máriu . 

 o projektoch na zberný dvor, prístavbu  Školskej jedálne pri Materskej škole Pružina, 

kamerový systém, detské  ihrisko pri obecných  bytových domoch, rekonštrukcia 

hasičskej zbrojnice, výsadba zelene  pri dome smútku a wifi pre teba. 

 p. Jance - pripomienka  k rozšíreniu  kanalizácie  a vodovodu  na MK pri občanovi- 

Nemec František 

 starosta k pripomienke p. Jance - žiadosti na kanalizáciu sa podali, v I. kole sme boli 

neúspešní, ešte podáme ak bude výzva  na II. kolo  na rozšírenie kanalizácie. Rozšírenie 

vodovou žiadosť bola podaná  na Považskú vodárenskú spoločnosť, ale v tomto roku   

nemajú plánované rozšírenia vodovodov, len opravy. 

 p. Beňadik podal správu o majetkových  priznaniach  za rok 2018 predložené  p. 

riaditeľkou Darinou  Michálkovou, Mičkovskou Jolanou, starostu obce p. Ušiaka 

Michal tieto majetkové priznania boli v poriadku. 

           Daňové priznanie Ing. Kušnierovej chýbal  rok nadobudnutia - návrh na doplnenie roku 

nadobudnutia majetku. 

 

Poslanci vzali na vedomie :  

 informáciu  starostu o výberových konania  na riaditeľov MŠ a ZŠ. 

 informáciu o predložených projektoch 

 majetkové priznanie starostu obce, riaditeliek MŠ a ZŠ. 

 p. Kušnierovej ukladajú doplniť majetkové priznanie za rok 2018  a predložiť ho na na 

sledujúce OZ. 

 

Starosta obce otvoril diskusiu 

 p. Kolodzejová  podala žiadosť na prerokovanie  zriadenia výdajne jedál  v základnej 

škole - z dôvodu, že od septembra  sa bude stravovať  viac detí a priestory  ŠJ sú 

nepostačujúce.  

 Výdajňa jedál v ZŠ bude  finančne  menej náročná ako prístavba  jedálne.  

 p. Briestenská pripomienku k  jedálni - malé priestory, deti dlho čakajú  , pri 

nepriaznivom počasí je to veľmi náročné. 

 p. Nižníková -  pripomienka  k presúvaniu  detí na obed z ŠKD  - ohrozenie na  ceste, 

zriadenie výdajne v ZŠ by bolo pre deti výhodnejšie a bezpečnejšie. 

 p. Kolodzejová výdajňa sa dá vybaviť v skrátenom  konaní 

 

 starosta obce  informoval prítomných , že už je spracovaný  projekt na  prístavbu ŠJ   

a podaná aj žiadosť na MF SR.. 

 

 Starosta   konštatoval , že v ZŠ boli aj z poslancami ešte v roku 2017 aj hygienici boli 

obzrieť priestory a bolo  by možné zriadiť  výdajňu jedál.  Požiadal p. riaditeľku o 



predloženie predpokladaného počtu  stravníkov od septembra 2019. Do dnešného dňa  

nemá informáciu o tomto.  OZ rozhodlo teda o prístavbe jedálne a tým bude   

pripravených ďalších minimálne 50  miest . V prípade nevyužitia priestorov na jedáleň, 

môže tam byť v budúcnosti zriadené aj Materské centrum. 

 

 p. Krištofík  - treba dokončiť  prístavbu MŠ - tým sa zvýši kapacita školskej jedálne 

 p. Gabrišová  - presun stravy do ZŠ , výdaj - finančne náročný 

 

Starosta  obce  dal návrh na schválenie  výdajne jedál v ZŠ Štefana Závodnika 

 

Hlasovanie:     Za  - 9 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

 Doplniť do zmien rozpočtu  prostriedky na prístavbu  školskej jedálne pri MŠ Pružina, 

v prípade , ak bude  zaradená výdajňa jedál v ZŠ  do siete školských zariadení, presunúť 

v sume 17 000 € na realizáciu  projektu - výdajne jedál - rekonštrukcia a vybavenie 

výdajne v ZŠ. 

Starosta obce dal o tomto hlasovať : 

 

Hlasovanie:     Za  - 9 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

 p.  Špániková požiadala zriadiť na miestnej komunikácii Písková jednosmerku , a 

vyriešiť  problém  s voľne pobehujúcimi  psami po obci. 

 

 p. Beňadik pripomienku k parkovaniu osobných áut na chodníkoch 

 

 p. Zigo - pripomienka k zaradeniu do výučby  žiakov dopravnú výchovu   

 

Starosta obce sa vyjadril k pripomienkam 

 zriadenie jednosmernej jazdy na Pískovej -  pozve dopravného inžiniera dopravnej 

polície  p. Brezinu  a s ním  od konzultuje aj parkovanie na chodníkoch. 

 doporučil  dopravnú výchovu na školách a tiež informoval o plánovanom  zriadení  

dopravného ihriska v MŠ. 

 odchyt psov už bol niekoľko krát v obci riešený. Obec za každý odchyt  musí  zaplatiť 

60 €.  Zatiaľ sa to bude riešiť ešte  vyhláškami v miestnom rozhlase. 

 

 p. Kuco ml. - nepáčil sa mu postoj p. Zigu  ohľadom pripomienky k prenájmu pozemku 

na Chmelisku.  

 konštatoval, že od nadobudnutia pozemkov p. Beňadikom Jaroslavom na Chmelisku 

dochádza k nezhodám treťou osobou, ktorú p. Kuco  ml. nešpecifikoval,  

 p. Beňadik žiadal konkretizovať, snaží sa pozemky na Chmelisku , nie  je si vedomý, že 

by niekoho vedome poškodil alebo ublížil 

 

 starosta obce -  pripomienku p. Zigu   si p. Kuco zle vysvetlil. 

 

 p. Hija pripomienka ku koseniu na ihrisku, rekonštrukcia strechy prípadne oprava, 

rozšírenie kamerového systému aj na ihrisko TJ, vybudovať drenáž na ihrisku TJ  

 

 p. Jance -   informoval sa kedy sa bude opravovať cesta na horný koniec k rekonštrukcii 

a požiadal o  obnovenie  tabúľ  Začiatokc obce 

 



 p. Zigo - vybudovanie autobusovej zastávky na Priedhorí  

 

  Gábrišová  navrhla doplniť do kultúrnej komisie  p. Ďurišovú 

 p. Hija  navrhol doplniť do komisie životného prostredia p. Jakuba Petroviča a Katarínu 

Špánikovú 

 

Starosta obce  sa vyjadril k pripomienkam:  

 

 Kosenie  ihriska  TJ   a jeho okolia - Pokosili aktivačný pracovníci, ale ich máme málo 

nestíhajú kosiť, oprava strechy na budove TJ - plánovaná rekonštrukcia budovy TJ, 

osadenie skruži na ihrisku je dohodnuté s firmou  ADOZEP v priebehu mesiaca júl 

2019, kamerový systém sa plánuje rozšíriť aj na ihrisko TJ a Wifi pre teba . 

 rekonštrukciu cesty na horný koniec plánuje VÚC  v mesiacoch júl a august tohto roku. 

 Tabuľa  začiatok a koniec obce sa bude opravovať , autobusová zastávka na Priedhorí 

je plánovaná na rok 2020 , len sa musí nájsť vhodné umiestnenie. 

 

Starosta obce  predložil návrh na využitie starého zdravotného strediska na prenájom pre  

Daniela Belavého  a pre stolných tenistov. 

p. Jance  podotkol, že v prípade nástupu lekára pre dospelých , prenajaté priestory musia  

uvoľniť na  zriadenie lekárne. 

Starosta  konštatoval, že tieto podmienky sa   špecifikujú pri uzatváraní nájomných zmlúv. 

O návrhu na využitie  starého zdravotného strediska - polovicu pre Daniela Belavého na  fitness 

a polovicu pre stolných tenistov TJ Stražov   dal hlasovať  

Hlasovanie:     Za  - 9 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

Výška prenájmu a úhrada prevádzkových  výdavkov sa stanoví  pri schvaľovaní nájomných 

zmlúv. 

 

K bodu 14/ 

 

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

dal o tomto návrhu hlasovať: 

Hlasovanie:     Za  - 7 poslancov             Proti -  0                       Zdržal sa -  0 

 

K  bodu 15/ 

 

Starosta obce pozval poslancov na akcie Zelená modrá ktorá sa koná v dňoch 29.-30.6.2019, na 

Pálenie  jánskych ohňov,  na Pružinské muzicírovanie dňa 29.6.2019 a na svätú omšu , ktorá sa 

koná na dolnom konci v nedeľu 30.6.2019.  Na záver starosta obce poďakoval prítomným za 

účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Zapísala: Eva Ďurišová 

 

Overovatelia: Dušan Jance  

                       Ing. Jakub Petrovič  

 

 

                                                                                                          Michal U š i a k , v.r.  

                                                                                                          starosta obce  



 

 

 

Originál zápisnice s podpismi založený  

v materiáloch z OZ u starostu obce. 
 

 
 
 
 
 
 

 


