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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa 15. apríla 2016 

o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Pružine 
 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
 
Program:   podľa pozvánky v prílohe 

  

 
K bodu 1/  
 
      Zasadnutie   obecného   zastupiteľstva   otvoril a viedol starosta obce p. Michal 
Ušiak. V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva  a ostatných prítomných. 
 
Návrh  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu 
s pozvánkou na zasadnutie OZ. 
 
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu programu zasadnutia:       
 
Za hlasovalo: 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 Beňadika  – predseda, členovia:  Mgr. 
Martin Jakubech a Ing.  Ján Janiga. 
    
 O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
   
 Hlasovanie:  za: 9 poslancov                                  proti:0               zdržal sa: 0  
 
 Za overovateľov zápisnice navrhol: p.  Dušana Jance  a p. Oľgu Apoleníkovú. 
   
 Aj o tomto návrhu dal starosta hlasovať:  
 
 Za predložený návrh hlasovalo: 9 poslancov          proti: 0             zdržal sa: 0 
 
Zapisovateľ: Daniela Mikulová. 
 
Starosta zároveň informoval o plnení uznesenia z posledného obecného zastupiteľstva. 
            

K bodu 3/  
 
Starosta oboznámil poslancov so „Správou nezávislého audítora o overení účtovnej 
závierky obce Pružina k 31.12.2015“, ktorá bola poslancom doručená a bola zverejnená 
na internetovej stránke obce. 
 
Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu. 
 
Poslanci k tejto správe nemali žiadne pripomienky, starosta doporučil vziať správu na 
vedomie a preto dal o nej hlasovať:   
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Za prijatie správy hlasovalo:9 poslancov                   proti: 0               zdržal sa: 0 
 
Záverečný účet obce Pružina za rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu obce – dokumenty boli zverejnené na úradnej tabuli aj na 
internetovej stránke obce a boli prerokované na OR s odporučením prijať záverečný účet 
bez výhrad.  
Stanovisko prijať záverečný účet obce bez výhrad dal aj hlavný kontrolór obce Ing. 
Rudolf Zaťko. Jeho stanovisko vzali poslanci na vedomie. 
 
Ing. Belavá vysvetlila niektoré skutočnosti zo záverečného účtu, výpočet prebytku 
hospodárenia. Obecná rada odporučila zatiaľ celý prebytok v sume 55.777,36 € previesť 
do rezervného fondu. 
 
K záverečnému účtu nemali poslanci žiadne pripomienky. 
 
Starosta dal o záverečnom účte obce za rok 2015  so stanoviskom bez výhrad hlasovať.  
 
Za prijatie hlasovalo: 9 poslancov                               proti: 0                zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4/ 
 
 
Starosta predložil poslancom „Súhrnnú správu o hospodárení za rok 2015 na úseku 
školstva“. Správa bola zverejnená na úradnej tabuli aj na internetovej stránke obce 
a poslancom bola doručená spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo „Súhrnnú správu hospodárení za rok 2015 na úseku školstva“ 
vzalo na vedomie. 
 
 
K bodu 5/ 
 
 
Starosta predložil poslancom návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 4/A/11 zo dňa 
14.12.2012 v časti režijných poplatkov v sume 0,05 € v ŠJ pri MŠ v Pružine od 
01.04.2016. 
 
Dôvod  zníženia réžie v ŠJ  poslancom  vysvetlila Ing. Belavá. 
 
Starosta dal o návrhu hlasovať: 
 
Za hlasovalo: 9 poslancov                                         proti: 0                 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5/ 

Starosta informoval poslancov s návrhom zmien rozpočtu obce k 15.04.2016, ktoré boli 
poslancom doručené a prerokované na obecnej rade. Zmeny tvoria prílohu zápisnice. 

 
Poslanci k navrhovaným zmenám nemali pripomienky a preto dal starosta o týchto 
opatreniach hlasovať: 
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Za hlasovalo: 9 poslancov                     Proti: 0                             Zdržal sa: 0 

K bodu 7/ 

 
Starosta informoval poslancov o Dodatku č. 1/2016 k zásadám hospodárenia 
s finančnými prostriedkami obce. Na základe doporučenia obecnej rady bolo navrhnuté, 
aby starosta obce mohol vykonávať zmeny v rozpočte obce do výšky 3.000,- € za 
štvrťrok bez ohľadu na program, ktorého sa zmena týka. Starosta  bude o zmenách 
následne poslancov informovať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
  
Za hlasovalo: 9 poslancov                     Proti: 0                             Zdržal sa: 0 

K bodu 8/ 

Informácia o majetkovom priznaní starostu obce, riaditeľky ZŠ a riaditeľky MŠ za 
rok 2015 

Starosta predložil majetkové priznanie za rok 2015 komisii verejného záujmu zriadenej 
pri OÚ v Pružine. Ing. Beňadik, predseda komisie verejného záujmu informoval 
poslancov, že starosta p. Michal Ušiak, riaditeľka ZŠ Mgr. Darina Michálková a riaditeľka 
MŠ p. Jolana Mičkovská  podali majetkové priznanie za rok 2015 v zákonom stanovenej 
lehote, t.j. do 31. marca počas výkonu verejnej funkcie. Majetkové priznanie spĺňa všetky 
požiadavky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu  pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o majetkovom priznaní starostu 
obce, riaditeľky ZŠ a riaditeľky MŠ. 

Prehodnotenie platu starostu obce  

V súlade s novelou  zákona č. 253/1994 Z .z. o právnom postavení a platových 
pomeroch primátorov a starostov v znení neskorších predpisov a  podľa § 3 ods. 1 tohto 
zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve na základe Štatistického úradu SR za predchádzajúci 
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 2 alebo násobku podľa § 4 ods. 6.  
Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2015 (zverejnená 
8.3.2016) je 883,00  Eur. Násobok podľa § 4 ods. 1 predstavuje koeficient podľa počtu 
obyvateľov obce alebo mesta t. j. 1,98-násobok (od 1001 do 3000 obyvateľov) + 
schválené zvýšenie základného platu o  33% mesačne.  
 
Obecné zastupiteľstvo vzalo  na vedomie informáciu o plate starostu. 

 
K bodu 9   
 
Starosta predložil poslancom na schválenie VZN č. 1/2016 o poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Návrh bol poslancom zaslaný spolu 
s pozvánkou, bol zverejnený na úradnej tabuli obce a stránke obce. 
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K návrhu nemali poslanci pripomienky.   
 
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 
 
Za  hlasovalo: 9 poslancov                               proti: 0                          zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 10 
 
 
Starosta informoval poslancov o predložených projektoch, plánovaných investíciach 
a zámeroch: 
 
- Projekt na nadstavbu MŠ – nakoľko je kapacita škôlky v súčasnosti  

nepostačujúca a obec nebola v minulosti viackrát úspešná v podaných projektoch  
bude sa o projekt uchádzať aj v tomto roku – termín na podanie žiadostí je do 
30.9.2016. 
Starosta informoval, že v súčasnosti je architektom Ing. Jaroslavom Lagíňom 
spracovaný projekt na nadstavbu MŠ. Nadstavovala by sa časť na kuchyňou, kde 
by vznikla jedna trieda pre 15 detí + spálňa, chodba, WC a umyvárka.   

       
Na zasadnutí sa zúčastnili mamičky detí, ktoré neboli prijaté do MŠ, doniesli zoznam 
s menami 40  detí, ktoré bude potrebné umiestniť v MŠ. Mnohé  deti navštevujú škôlky 
v okolitých dedinách (Horný Lieskov, Dolný Lieskov, Domaniža). Rodičia majú 
s dochádzkou problémy a obrátili sa na starostu a poslancov s požiadavkou, aby riešili 
túto komplikovanú situáciu, ktorá v našej obci pretrváva už niekoľko rokov. Podľa ich 
vyjadrení sa tento problém  nerieši. Upozorňujú na skutočnosť, že v obci je veľa 
nových obyvateľov – rodín, ktoré majú malé detí a je najvyšší čas tento problém riešiť.  
Starosta informoval, že v minulosti bol prizvaný statik, ktorý z technických príčin 
nedoporučil nadstavenie MŠ o ďalšie poschodie. Z tohto dôvodu je v súčasnosti 
spracovávaný projekt na nadstavenie nad kuchyňou. Starosta ďalej informoval, že zo 
strany riaditeľky ZŠ bol návrh, aby bola v MŠ zrušená jedáleň, ktorá by bola 
presťahovaná do ZŠ a v tomto priestore by mohla byť ďalšia trieda. Starosta však 
uviedol, že tento priestor má 40 m2 a podľa vyjadrenia pracovníkov z Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva Považská Bystrica  na jedno dieťa musí byť priestor 4 
m2, z čoho vyplýva, že by tam mohlo byť umiestnených najviac 10 detí. Toto je podľa 
prítomných mamičiek nedostatočné riešenie. 
 

  p. Jance uviedol, že už v minulosti hľadali riešenie, ale nakoľko statik nepovolil  
nadstavbu, tak sa strecha zateplila a prekryla novým strešným plášťom, nakoľko 
zatekalo do tried. Tiež sa prikláňa k alternatíve presunúť jedáleň do ZŠ, ako navrhla 
riaditeľka ZŠ a tak vytvoriť novú triedu v jedálni pre 10 detí a naďalej pokračovať 
v projekte nadstavby nad kuchyňou MŠ, lebo jedna trieda pre 10 detí problém nerieši. 
 
p. Apoleníková uviedla, že je potrebné tento problém riešiť a týmto rodinám treba 
pomôcť, nakoľko voziť dennodenne malé dieťa do škôlky vzdialenej niekoľko 
kilometrov je problém. Doporučila hľadať priestory v budove základnej školy, lebo ak 
rodičia musia s deťmi dochádzať do škôlok mimo obec môže sa stať, že tieto deti 
nebudú chodiť ani do ZŠ v Pružine, čo môže byť problém.  Doporučila zvážiť 
kontajnerovú škôlku. 
 
p. Vrábel sa tiež priklonil k názoru, že treba  hľadať priestor v základnej škole. 
 
Ing. Beňadik uviedol, že v minulosti sa hovorilo o zlúčení ZŠ a MŠ. V súčasnosti by to 
tento problém s nedostatkom miest v MŠ vyriešilo. Doporučil, aby sa išla navštíviť 
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obec, kde zlúčenie už uskutočnili. 
 
Poslanci doporučili starostovi pozvať na rokovanie do konca apríla (do 30.4.2016)   
riaditeľku Základnej školy v Pružine Mgr. Michálkovú, riaditeľku Materskej školy 
v Pružine p. Jolanu Mičkovskú. Zároveň bude rokovať aj s  pracovníkmi 
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Považská Bystrica , aby sa vyjadrili, 
aké požiadavky musí obec spĺňať v prípade presunu jednej triedy z MŠ do ZŠ.  
Následne v priebehu mesiac máj starosta pozve mamičky neprijatých detí a poslancov  
OZ na stretnutie v MŠ v Pružine, kde ich bude informovať o výsledkoch rokovaní. 
. 
 
Starosta ďalej informoval o: 
 

   úspešnom projekte z Environmentálneho fondu Bratislava – dotácia na          
vybudovanie novej vetvy kanalizácie  na horný koniec, práce začnú teraz v 
apríli. 

   rekonštrukcii kotolne na OU Pružina – plynoinštalácia – zmena a technológia    
kotolne -   dotácia z Environmentálneho fondu  Bratislava    

   schválení dotácie na vypracovanie územného plánu obce Pružina 

   zaslaných žiadostiach o dotácie: 
             -   zateplenie budovy OÚ  Pružina 
             -   nadstavenie budovy MŠ o ďalšiu triedu 

          -  žiadosť o dotáciu z ministerstva financií na  rekonštrukciu v MŠ (výmenu  
okien) v MŠ Pružina 

          -  žiadosť o dotáciu - PPA Trenčín – na obhospodarovanie 
poľnohospodárskej pôdy „Jednotná platba na    plochu“  

 stretnutí zástupcov 3 firiem, ktoré vypracujú cenové ponuky na asfaltovanie   
ciest v obci – rokovanie sa uskutoční v pondelok 18.4.2016 

 prípravných prácach na multifunkčnom ihrisku – na položenie tartanu 

 vybudovanie tribúny na multifunkčnom ihrisku v Pružine – v súčasnosti sú  
vypracované 3 cenové ponuky 

 obnove zvoničky v časti obce Priedhorie, kde sa predĺži  krov zvonice a zároveň  
by slúžila  aj  ako  autobusová zástavka, vymení sa šindeľ na streche zvoničky  
a bude obnovený vonkajší náter 

 vybudovanie nového  osvetlenia v časti 100 domov.   

 200 litrový sud na kuchynské oleje je umiestnený na zbernom dvore. 
 
 
 
Rôzne: 
 
     Starosta informoval poslancov, že bol vypracovaný geometrický plán na parcelu   
KN C 1964/2, druh: zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 5 m2  v celosti. 
 
Parcela sa nachádza  pod zvoničkou v časti obce Chmelisko. Túto parcelu vlastní 
podľa   listu vlastníctva 5 vlastníkov: 
- p. Jozef Kuco, bytom Pružina č. 64,  
- p. Mária Kucová, bytom Považská Bystrica – I. Krasku 249/3 
- p. Belavý Jarolím, bytom Pružina č. 617 
- p. Margita Matúšová,  bytom Pružina č. 294 
- p. Anna Vavríková, bytom Beluša -  Slatinská 74/54, ktorí sú ochotní odpredať svoj ju 
podiel Obci Pružina za cenu 1€. 
 
Starosta dal o návrhu na odkúpenie parcely KN C 1964/2 hlasovať: 



6 

 

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

    Starosta predložil poslancom predložil poslancom plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016, ktorý vypracoval hlavný kontrolór 

obce Pružina Ing. Rudolf Zaťko. Tento plán je súčasťou zápisnice. 

 

    Starosta dal o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra hlasovať: 

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

 
Starosta informoval poslancov o žiadostiach občanov o odkúpenie pozemkov: 
 

- p. Pavol Matušov, Pružina č. 305  žiada o odkúpenie parcely KN C 1306/7, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 – starosta  informoval 
poslancov, že p. Matušov  žiada o odkúpenie parcely, ktorá vznikla odčlenením od 
parcely KN C 1306/1 o výmere 3777 m2. Túto parcelu dlhodobo užíva a má ju 
prihradenú pri svojom rodinnom dome. Obecná rada doporučila odpredaj za cenu: 
10,00 € za m2. 

 
 

Ing. Beňadik navrhol odpredať za cenu 16,00 €/m2, vzhľadom k tomu, že za takúto 
cenu už boli v minulosti predávané pozemky v obci a malo by sa postupovať rovnako 
vo všetkých prípadoch. 
 
p. Apoleníková uviedla, že nie je možné stanoviť pevne sumu za pozemok, vždy je 
potrebné zohľadniť, kde sa daná parcela nachádza, z tohto dôvodu nemôžu byť 
pevne stanovené sumy za pozemky v rôznych častiach obce. 
 
Starosta dal o návrhu Ing. Beňadika – 16€/m2 hlasovať: 
 
Za hlasovali: 3 poslanci                  Proti: 6 poslancov              Zdržal sa: 0 
 
Nakoľko prevod nehnuteľnosti neschválila trojpätinová väčšina všetkých poslancov 
hlasovanie je neplatné. 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu 10 €/m2 , ako doporučili predaj členovia obecnej rady: 
 
Za hlasovalo: 5 poslancov               Proti: 3 poslanci                  Zdržal sa: 1 
 
Nakoľko prevod nehnuteľnosti neschválila trojpätinová väčšina všetkých poslancov 
hlasovanie je neplatné. 
 
V diskusii poslanci navrhli cenu 13 €/m2. 
 
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 
 
Za hlasovalo: 8 poslancov                   Proti: 0                            Zdržal sa:1 
 
 
Prevod nehnuteľnosti schválila trojpätinová väčšina všetkých poslancov v zmysle § 
9/a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa.  
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- p. Ľudovít Kvaššay, Pružina č. 304 žiada o odkúpenie pozemku parcela KNC číslo 
1306/6, druh: zastavaná plocha a nádvorie  o veľkosti 56 m2. Parcela sa nachádza 
pri rodinnom dome, ktorého je vlastníkom, má ju prihradenú, nakoľko priamo susedí 
s časťou jeho pozemku a v minulosti bola jeho súčasťou, ale nedošlo k jej 
vysporiadaniu. 

  
                                  

 
Rovnako ako v žiadosti p. Matušova navrhli poslanci  cenu 13 €/m2. 
 
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 
 
Za hlasovalo: 8 poslancov                   Proti: 0                            Zdržal sa:1 
 
Prevod nehnuteľnosti schválila trojpätinová väčšina všetkých poslancov v zmysle § 
9/a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ako dôvod hodný osobitného zreteľa.  
 

 
- p. Ferdinand Pružinský, Kopernica 52 žiada o odkúpenie parcely KN C 590/4, 

druh zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 146 m2, ktorý bol zameraný GP č. 44/15 
zo dňa 15.7.2015  a bol vytvorený z pôvodnej parcely KN C 590/1 zapísanej na LV 1.   
 
Na zasadnutí sa zúčastnil brat žiadateľa o odkúpenie parcely p. Jaroslav Pružinský 
so synom, ktorý uviedol, že uvedená parcela bola súčasťou pozemku, ktorú odkúpili 
ich rodičia a p. Ferdinand Pružinský je vlastníkom po dedičskom konaní po rodičoch.  
Uviedli, že uvedená parcela je omylom, ktorý vznikol pri spracovaní ROEP zapísaná 
na liste vlastníctva obce Pružina. Uviedol, že vlastnia všetky potrebné doklady a ak 
im poslanci neodsúhlasia odpredaj budú sa domáhať svojich práv súdnou cestou 
 
Starosta uviedol, že na uvedenej parcele sa nachádza miestna komunikácia, cez 
ktorú majú prístup rodinné domy v susedstve  - z tohto dôvodu nebol doporučený 
odpredaj obecnou radou.  

         

          

Starosta a poslanci sa dohodli, že túto žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti presunú 
na ďalšie zasadnutie  obecného zastupiteľstva a  v mesiaci máj sa stretnú na 
uvedenej parcele.  Termín bude všetkým zúčastneným oznámený písomne.  
 

 
       Hlasovanie o presune žiadosti na nasledujúce OZ z dôvodu stretnutia na parcele: 
 
       Za hlasovalo: 9 poslancov                     Proti: 0                              Zdržal sa: 0  
          
 

Diskusia 
 

  
-  Ing. Janiga sa informoval ohľadom udelenia ocenenia – ceny starostu obce  p.     

Martinovi Olšovskému – starosta uviedol, že v mesiaci máj pripraví malú slávnosť  
na OÚ v Pružine, kde uvedené ocenenie odovzdá p. Olšovskému. 

-  p. Vrábel – navrhol vybudovanie oporného múra na ihrisku TJ Strážov Pružina     
a spevnenie plochy. 

-  Ing. Krištofík sa informoval, či sa bude  asfaltovať cesta v časti 100 domov.    
Zároveň doporučil pred začatím týchto prác rokovať s dodávateľom o inštalácii 
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káblov na internetové pripojenie v tejto lokalite!  
- Ing. Janiga poďakoval Ing. Belavej za prácu, ktorú vykonala pri spracovaní  

materiálov do OZ 
-    p. Dolinka upozornil na zanesenú rúru v potoku pri bufete p. Mauerovej 

       - poďakoval všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili brigády pri čistení od  
odpadu -  okolia cesty   z Tŕstia do Pružiny  

 -  p. Apoleníková upozornila na smetisko, ktoré sa nachádza v miestach nad domom   
p. Gurskej.  

       -  upozornila na problém s motorkármi, ktorí sa vozia po poliach a ničia 
úrodu 

                -    upozornila na parkovanie aut na chodníkoch 
       - p. Jance upozornil na nedostatky na novej asfaltovej ceste v ćasti Priedhorie pri p.  

Jozefovi Bystrickom, kde je už na novej ceste jama, upozornil na dodržiavanie    
technológií pri práci 

- Mgr. Jakubech – upozornil na nebezpečný žľab pri Fabušových – starosta sľúbil, že    
bude, čo najskôr odstránený 

- p. Jance upozornil na problém pri p. Gurskej, kde keď prší steká všetko blato z poľnej  
cesty nad jej domom - po novej asfaltovej ceste. Doporučuje, aby sa takýmto 
problémom predchádzalo a myslelo sa na tieto nedostatky už pred vybudovaním 
novej cesty. 

  
 
  Starosta informoval o plánovaných kultúrnych akciách v našej obci v mesiaci máj 2016: 
 

- 1.5.2016 -   sa uskutoční 41. ročník výstupu na  Strážov, organizuje TJ Strážov  
Pružina, odbor turistiky v spolupráci s obcou.  

- 7.5.2016   -   Bačova cesta  na  Salaši v Pružine u SHR p. Oľgy Apoleníkovej 
- 8.5.2016   -   Deň matiek, program v KD Pružine 
- 15.5.2016 -   Žofijské hody a jarmok v Pružine. 
 
            
  Predseda  návrhovej komisie Ing. Beňadik  predložil návrh na uznesenie a starosta 

dal o tomto návrhu hlasovať: 
 

za: 9 poslancov    proti:0   zdržal sa:0  
 
 
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil  zasadnutie 
obecného zastupiteľstva.  

 
zapísala: Mikulová 

 
Overovatelia zápisnice:  p. Dušan Jance        ..................................... 

                                  
                                  p. Oľga Apoleníková  ....................................           

 
 
  
 
 
 
                                                                                    Michal Ušiak  
                                                                                    starosta obce  
  

  




