
 Zápisnica  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, 

konaného dňa 15. decembra 2021 v obradnej miestnosti obecného úradu . 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Starosta ospravedlnil hlavnú kontrolórku obce Ing. J. Kušnierovú 

Program: tvorí prílohu zápisnice 

K bodu 1 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce p. Michal Ušiak, ktorý oboznámil 

poslancov s programom rokovania.  

O návrhu dal starosta poslancom hlasovať : 

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

K bodu 2 

Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

Do návrhovej komisie navrhol : Ing. Jaroslav Beňadik, p. Vladimír Hogaj, p. Roman Hija 

O tomto návrhu dal hlasovať: 

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

 

Za overovateľov zápisnice navrhol p. Dušan Jance , Ing. Jakub Petrovič  

O tomto návrhu dal hlasovať: 

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

 

K bodu 3 

  

Kontrola uznesenia z minulého obecného zastupiteľstva  

- starostovi bolo doporučené  podať žiadosť na nadstavbu Materskej školy cez Ministerstvo 

investíciií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  

- zabezpečiť statika, pripraviť projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na nadstavbu 

triedy nad kuchyňou v MŠ Pružina.- starosta informoval že sa pripravuje projektová 

dokumentácia, následne bude bude podaná žiadosť o dotácie na nadstavbu MS. V rozpočte sa 

plánuje preinvestovať 200 000,- €. Z dotácie so spoluúčasťou obce 5 %, t.j. 10.000,-€. 

- preveriť zmenu osadenia zákazovej značky v lokalite Mlynište u Lesov SR, š.p., OLZ Pov. 

Bystrica, šetrením bolo zistené že značka bola posunutá bez súhlasu Lesov SR a bude osadená 

nová pri Sv. Jankovi, vlastníci nehnuteľnosti majú povolené vjazdy. 



- overiť stav budovy Lesnej správy v Pružine - táto je majetkom Štátnych lesov SR a zatiaľ 

majetok nesmú predávať. 

 

K bodu 4 

Starosta predložil " Návrh finančného rozpočtu obce Pružina na rok 2022" s výhľadom na roky 

2023,2024  a programového rozpočtu . 

Rozpočet bol zaslaný všetkým poslancom a bol zverejnený. Kontrolórka obce Ing. Kušnierová 

vypracovala kladné stanovisko k rozpočtu, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta informoval o doplnení rozpočtu na nadstavbu MŠ v Pružine, ako je uvedené v bode 3. 

V rozpočte sa počíta aj s navýšením za energie, budú sa musieť urobiť úsporné opatrenia v 

spotrebe el. energie. 

 

O tomto návrhu rozpočtu dal starosta hlasovať: 

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

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie. 

 

 

K bodu 5 

Starosta predložil Inventarizáciu majetku obce za rok 2021, Návrh na vyradenie majetku. 

Inventarizácia bola vykonaná v stanovenom termíne a bol podaný návrh na vyradenie 

majetku. 

Návrh na vyradenie majetku je v sume 8 169.- €, vyradený majetok bude ponúknutý na 

odpredaj. 

 

O tomto návrhu rozpočtu dal starosta hlasovať: 

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

 

K bodu 6 

 

Starosta predložil VZN  č. 2/2021 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ  a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina. Toto VZN bolo zaslané všetkým 

poslancom a bolo zverejnené v termíne. 

Normatívy vyplývajú z podielových daní. K návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 

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

 

K bodu 7 

1/Starosta  predložil   -- Zmeny v rozpočte obce Pružina k 15.12.2021 podľa predloženého 

návrhu. zároveň boli poslancom doručené aj zmeny rozpočtu od posledného OZ, ktoré 

poslanci vzali na vedomie. Poslanci nemali pripomienky ku zmenám rozpočtu. 

 



Starosta dal o zmene rozpočtu hlasovať. 

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

 

2/ Starosta  predložil  -  poslancom aj návrhy na zmeny rozpočtu ZŠ podľa priloženého návrhu. 

 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 

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

 

 

K bodu 8 

Starosta zároveň informoval o predložených žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce 

na rok 2022 v zmysle VZN č. 2/2017 a to nasledovne: 

 

TJ Strážov Pružina – požiadavka  4500,- € - 

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy –  požiadavka 500,- €  

Ľudová Pružinska dolina  -  650,- € 

Obecná rada odporučila tieto dotácie schváliť v požadovanej výške, k čomu poslanci nemali 

pripomienky.  

 

Starosta dal  o predloženom návrhu hlasovať. 

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

 

 

K bodu 9 

 

Rôzne  

 

Starosta  predložil  Dohodu na umiestnenie Boxu na doručovanie zásielok - dohoda bola 

prejednaná so ZMOSOM a obec podpísala dohodu na prenájom 1,- € počas doby prenájmu 

nehnuteľnosti.. 

 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie : Za :  9 poslancov              Proti : 0              Zdržal sa 

 

Starosta  predložil   žiadosť o odpredaj pozemku parc. KNC 2077/6 - 79 m 2 OR sa zaoberala 

žiadosťou a súhlasí s odpredajom . Navrhla cenu 16,- € za m2 pre p. Alžbetu Berhanovú, Pružina 

č. 16 

Starosta dal  o predloženom návrhu hlasovať. 

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

 

Starosta  predložil  - informácie o projektoch obce:  



Vybudovanie zberného dvora - tento projekt  by sa mal začať realizovať v jarných mesiacoch, 

po skončení kontroly verejného obstarávania. 

Wifi pre teba - projekt je ukončený, bola podaná žiadosť o platbu 

Zlepšenie kľúčových kompetencií v ZŠ Štefana Závodníka  - projekt je ukončený , prebehla 

aj kontróla a čaká sa na preplatenie platieb 

 

Projekt odkanalizovanie obce Pružina - rozšírenie kanalizačnej siete, podanie žiadosti o NFP 

prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR.  

 

Starosta informoval, že po prvýkrát sa nebudú zvyšovať  poplatky za vývoz PDO ten zostáva 28,- 

€ na osobu. Znížil sa počet vyvezených velkorozmerových kontajnérov, a občania začali oveľa viac 

odpad triediť. 

p. Zigo informoval o nových skládkach v časti obce Priedhorie- Horné Močiare 

p. Jance navrhol na veľkorozmerový kontajnér na cintoríne počas dušičiek umiestniť ochranné sito, 

aby sa do neho nemohli vhadzovať veľké veci, ktoré tam nepatria, pri cintoríne je zriadený kontajnér 

na bio odpad. 

Oslavy 750. výročia obce - starosta navrhol zriadenie komisie, ktorá by pripravovala oslavy, ktoré 

by mali byť trojdňové . Do komisie boli navrhnutí : starosta obce p. Michal Ušiak, Ing. Katarína 

Gabrišová - poslankyňa, Mgr. Mariana Cvengrošová - ZŠ Š. Závodníka, Mgr. Zuzana Briestenská 

- ZŠ Š. Závodníka, p. Mária Jakubechová - MŠ Pružina. 

 p. Hija odtoková voda na ihrisku pri ZŠ - starosta informoval, že sú potrhané siete. V jarných 

mesiacoch sa vykoná oprava, budú sa montovať nové kamery v obci , jedna by sa dala aj na 

ihrisko. 

 

p. Dolinka - informoval o potrebe zakúpenia nového stanu pre DPO , nakľko starý bol zničený 

pri testovaní pri Covid 19 a potrebe kúpy nových batérii - Ing. Belavá informovala, že 

požiadavky neboli predložené k príprave rozpočtu.  

 

P. Zigo sa informoval o výstavbe čakárne v časti Priedhorie -  kde sa pripravuje vybudovanie 

kamennej čakárne. 

 

Ing. Krištofík poďakoval za celoročnú prácu starostovi a zamestnancom obce. Starostovi 

navrhol zvýšenie tarifného platu za mesiac december na 60%. Za zvládnutie situácie počas 

pandémie a vypracovaní projektov. 

 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 

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

 

p. Jance - pochválil nové oplotenie cintorína a pýtal sa na novú bránu- starosta informoval, že 

ta bude realizovaná v jarných mesiacoch. 



 

- zakúpiť nové smetné koše ku  KD , staré by sa mohli použiť na ihrisko TJ 

 

Ing. Beňadik konštatoval , že smetné koše pri kostole sú plné rôzneho odpadu, ktorý tam 

nepatrí, odporučil ich zrušiť. 

 

 

Starosta -  poďakoval za celoročnú prácu poslancom obce a všetkým zamestnancom obecného 

úradu. 

 

Návrh na uznesenie predložil Ing. Jaroslav Beňadik. 

Starosta dal o predloženom návrhu  hlasovať. 

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

 

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým príjemné prežitie 

vianočných sviatkov a rokovanie OZ ukončil.  

 

Zapísala: Ida Kardošová 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Jakub Petrovič  

       p. Dušan Jance 

 

 

                                                                                                               Michal  U š i a k  

                                                                                                                  Starosta obce 

 

 

 


