
 

Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, zo dňa 16. decembra 2022 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program: tvorí prílohu zápisnice  

 

 

K bodu 1:  

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

prítomných poslancov a občanov, ktorí sa zasadnutia zúčastnili. Zároveň ospravedlnil  p. Mareka 

Haviara a Ing. Jarmilu Kušnierovú, ktorí sa rokovania nemohli zúčastniť. 

 

 

K bodu 2: 

      Starosta predložil poslancom program zasadnutia, ku ktorému neboli vznesené žiadne 

pozmeňujúce návrhy a preto dal o ňom hlasovať: 

              Za - 8                                        Proti - 0                                Zdržal sa - 0 

 

      Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  

 

- Do návrhovej komisie navrhol : Predseda - Ing. Jaroslav Beňadik,                                                                                                                                                                 

                                                      Členovia - p. Anton Gabriš, p. Roman Hija 

 

O tomto návrhu dal hlasovať: 

             Za - 8                                        Proti - 0                                  Zdržal sa - 0  

 

- Za overovateľov zápisnice navrhol p. Františka Gálika, p. Pavla Priedhorského 

 

O tomto návrhu dal tiež hlasovať:  

              Za : 8                                      Proti : 0                                   Zdržal sa : 0  

 

 

K bodu 3: 

      Starosta predložil návrh na schválenie dodatku č. 1/2022 k VZN č. 2/2022, ktorým sa určuje 

výška príspevkov v škole  a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina. 

V tomto dodatku VZN sa určujú normatívy  na jednotlivé školy a zariadenia podľa prepočítania 

na počet žiakov. 

 

Starosta dal o návrhu hlasovať: 

             Za - 8                                        Proti - 0                                      Zdržal sa - 0 

 

 

K bodu 4: 

      Starosta predložil návrh dodatku 1/2022 k VZN č.1/2022, ktorým sa určuje výška príspevkov 

v MŠ a školských zariadeniach obce Pružina. Zvýšenie bude na dieťa o 3,00 € mesačne, t. j. 

poplatok bude 15,00 € mesačne vzhľadom na rastúce ceny energií. 

 

Starosta dal o návrhu hlasovať: 

             Za - 8                                        Proti: 0                                        Zdržal sa - 0 

 



K bodu 5: 

      Starosta obce predložil návrh dodatku č.4/2022 VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na stravu, výška príspevkov na režijné náklady z dôvodu zmeny 

finančných pásiem za potraviny. Potravinové pásma budú u nás nasledovné: 

 

MŠ - 1,90 € - celodenná strava 

ZŠ - 1-4 ročník - 1,50 € - obed 

ZŠ - 5-9 ročník - 1,70 € - obed 

 

Starosta dal o návrhu hlasovať: 

             Za - 8                                         Proti - 0                                       Zdržal sa - 0 

 

K bodu 6: 

      Starosta predložil návrh: 

1.VZN č.2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby 

na území obce Pružina od 01.01.2023 navýšenie o 20%, t.j. výška poplatku 34,00 € na osobu/rok. 

 

K tomuto starosta otvoril diskusiu: 

PharmDr. Toporová - navrhla robiť väčšiu osvetu v obci, organizovať verejné zhromaždenia, 

kde by boli občania informovaní o systéme triedenia odpadu. Ďalej podotkla, že na zbernom 

dvore by mal byť zamestnaný zodpovedný pracovník. 

 

p. Špániková - informovala o systéme, ktorý majú zavedený v Prečíne a v Domaniži. Občania by 

sa mali viac motivovať ku triedeniu odpadu. Navrhla pozvať starostu obce Domaniža, aby 

vysvetlil  ich systém odpadového hospodárstva. 

 

Ing. Beňadik vyjadril svoj názor k zbernému dvoru, z ktorého sa stáva smetisko. Tiež sa priklonil 

k návrhu, aby tam bol zodpovedný pracovník, ktorý menovite všetko zapíše. Osveta separovania 

odpadu by mala byť zahrnutá už aj v učebných plánoch materských a základných škôl. 

 

p. Gálik navrhol, aby sa zabezpečila nájazdová váha  do zberného dvora, pracovník by 

zodpovedne všetko zapisoval a hneď aj vyberal poplatok za odpad. 

 

Starosta sa vyjadril a vysvetlil systém QR kódovania. Tiež informoval o tom, že firma 

MEGAWASTE plánuje zakúpiť váhu na autá, ktorá by odvážila každú popolnicu s odpadom v 

domácnosti. Súhlasil, aby sa občania motivovali a boli informovaní o odpadovom hospodárstve čo 

najviac. Nebráni sa ani zorganizovania osvety s odborníkmi.  

 

p. S. Koleková, ktorá bola prítomná na zasadnutí OZ opätovne žiadala kompostér, o ktorý sa 

domáha už 4 roky. Tiež mala dotaz k vývozu odpadu -  zaužívaný systém nemotivuje občanov. 

 

Starosta vysvetlil, že kompostéry sa domácnostiam vydávali len v  rámci projektu, v súčasnosti 

obec nemá žiadne na sklade. 

 

Starosta dal o návrhu prijatia VZN č. 2/2022 hlasovať: 

             Za - 7                                         Proti - 0                                           Zdržal sa - 1 

 

2. Daň za psa - zvýšenie od 01.01.2023 o 3,00 €, t. j.  na sumu 10,00 € za jedného psa ročne. 

 

Starosta dal o návrhu hlasovať: 

             Za - 8                                        Proti - 0                                            Zdržal sa – 0 

 



K bodu 7: 

      Starosta informoval o predložených žiadostiach na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 

2023 v zmysle VZN  č. 2/2017 a to nasledovne: 

 

- TJ Strážov Pružina – 4 500,00 € 

- Ľudová Pružinská dolina - 700,00 € 

- RZ pri ZŠ Štefana Závodníka (plavecký výcvik) - 840,00 € 

- Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy - 500,00 € 

 

Nakoľko všetky zložky šíria dobré meno obce, obecná rada odporučila tieto dotácie schváliť v 

požadovanej výške, k čomu poslanci nemali žiadne pripomienky. 

 

Starosta dal o návrhu hlasovať: 

             Za - 8                                         Proti - 0                                         Zdržal sa - 0 

 

K bodu 8: 

      Starosta predložil " Návrh finančného rozpočtu obce Pružina na rok 2023" s výhľadom na 

roky 2024, 2025, ako aj  programového rozpočtu.  

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

vypracovala kladné stanovisko k rozpočtu, ktoré tvorí prílohu zápisnice a odporučila návrh 

rozpočtu schváliť. 

Celkový  rozpočet na rok 2023 podľa predloženého návrhu vrátane ZŠ Štefana Závodníka v 

Pružine je vyrovnaný vo výške 2 337 250,00 €. 

 

Starosta dal o návrhu finančného rozpočtu  hlasovať:  

              Za - 8                                       Proti - 0                                          Zdržal sa - 0  

Taktiež dal o návrhu programového rozpočtu hlasovať: 

              Za - 8                                       Proti - 0                                          Zdržal sa - 0  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu finančného rozpočtu na rok 2023 

- Návrh finančného aj programového  rozpočtu na roky 2024 a 2025 v zmysle predloženého 

návrhu 

 

K bodu 9: 

      Starosta informoval o doručenej žiadosti ZŠ Štefana Závodníka v Pružine o zriadenie výdajne 

v ZŠ. Regionálny úrad verejného zdravotníctva tento projekt za dodržania všetkých noriem 

odporučil schváliť. 

 

Žiadosť sa presúva na najbližšie zastupiteľstvo s tým,  že bude na mieste, kde má byť výdajňa 

zriadená a budú tam prizvaní všetci zainteresovaní. 

Po odsúhlasení tohto zámeru bude v termíne do 31.3.2023  podaná žiadosť na Ministerstvo 

školstva SR.  

Obecné zastupiteľstvo berie túto informáciu na vedomie. 

 

K bodu 10: 

      Starosta podal návrh na schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ od 01.01.2023 

 

1. Zásady odmeňovania poslancov OZ od 01.01.2022  podľa priloženého návrhu 

 

Starosta dal o návrhu hlasovať 

             Za - 8                                          Proti - 0                                        Zdržal sa - 0 



2. Odmeny poslancov za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 25,00 € a obecnej rady: 

20,00 € 

 

Starosta dal o návrhu hlasovať 

             Za - 8                                          Proti - 0                                         Zdržal sa - 0 

 

 

K bodu 11: 

      Starosta podal návrh nájomných zmlúv a to nasledovne: 

- Prenájom obecných lesných pozemkov   v katastrálnom území Pružina o výmere 1 142 

282 m² na  10 rokov. Parcely sú vo výlučnom vlastníctve obce, evidované na LV č.1. 

Ponuku predložil len Ing. Marián Vlnieška a ponúkol nájomné vo výške 2 500,00 € 

ročne. 

 

p. Gálik sa informoval, či by nebolo pre obec prínosom obhospodarovať tieto lesy samostatne 

a mal dotaz aké drevo sa tam ťaží. 

 

p. Beňadik odpovedal, že sa tam vykonáva len kalamitná ťažba a že samostatné 

obhospodarovanie by bolo pre obec stratové. V minulosti sa to už tak robilo. 

 

Na návrh poslancov sa tento bod presúva na najbližšie zastupiteľstvo s pozvaním Ing. 

Mariána Vlniešku. 

 

-  návrh nájomných zmlúv v priestoroch KD, v priestoroch OÚ a v priestoroch ZS. 

- p. Belavý Daniel - v KD sa mu nájomná zmluva ponecháva s nájomným 84,00 € ročne. 

   - na ZS sa mu nájomná zmluva nebude predlžovať z dôvodu zriadenia  lekárne. 

 

O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 

             Za - 8                                   Proti - 0                                                 Zdržal sa - 0 

 

- Bripet - parkovisko - 80,00 € /ročne 

 

p. Hija dal návrh na zníženie poplatku. p. Briestenský je vždy ochotný  prispieť a pomôcť pri 

akciách konaných v obci. K tomuto návrhu sa priklonili aj ostatní poslanci a tak starosta 

navrhol poplatok 50,00 € /ročne. 

 

Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 

             Za -8                                         Proti - 0                                            Zdržal sa  - 0 

 

Ďalej dal starosta hlasovať o nájmoch v obecných budovách podľa predloženého návrhu. 

             Za -8                                           Proti - 0                                           Zdržal sa - 0 

 
K bodu 12: 

      Starosta predložil návrh na vyradenie majetku obce po fyzickej inventarizácii za rok 2022.  

Návrh na vyradenie majetku je v sume 6 206,58 €. Zoznam majetku tvorí prílohu zápisnice. 

 

O tomto návrhu rozpočtu dal starosta hlasovať:  

              Za : 8                                               Proti : 0                                             Zdržal sa : 0  

 

 

 



K bodu 13: 

      Starosta na základe opätovného zvolenia do funkcie odovzdal majetkové priznanie, 

informoval o svojich majetkových pomeroch, ktoré poslanci vzali na vedomie. 

 

 

K bodu 14: 

      1/Starosta predložil - Zmeny v rozpočte obce Pružina k 16.12.2022 podľa predloženého 

návrhu, k čomu otvoril diskusiu. Poslanci nemali pripomienky k navrhovaným zmenám rozpočtu.  

 

Starosta  dal o tomto návrhu hlasovať: 

             Za - 8                                                 Proti - 0                                                  Zdržal sa - 0 

Zároveň boli poslancom doručené aj zmeny rozpočtu od posledného OZ, ktoré poslanci vzali na 

vedomie. 

 

K bodu 15: 

      Starosta informoval o projekte k zbernému dvoru na technologické zariadenia (traktor, 

štiepkovač), ktorý musí byť ukončený do 31.5.2023. 

 

K bodu 16: 

      Starosta otvoril diskusiu. 

 

- p. Špániková položila otázku ohľadom solárnych panelov, ktoré sú umiestnené na streche ZŠ. 

Aká je tam zmluva a či by sa s ňou nedalo niečo  spraviť v prospech školy. 

 

- p. Hija sa tiež spýtal, či by solárne panely nemohla využívať ZŚ. 

 

Starosta preverí zmluvu, ktorá sa uzavrela s p. Mičekom a zistí možnosti jej zmeny. 

 

- p. Špániková sa informovala o oprave fasády na bytovkách. Tiež o zabezpečenie opráv, porúch, 

servisov. 

 

- p. Hija navrhol skontrolovať z povaly strechu bytoviek. Vyjadril sa, že je len pár aktívnych 

nájomníkov, ktorí majú záujem o niečo sa postarať( pokosiť, odhrnúť sneh a pod.) 

 

Starosta sa vyjadril, že sa snaží vždy zabezpečiť servis, opravy, tiež zakúpiť náradie. 

Už viackrát navrhoval zvoliť domovníka, ktorý by aspoň základné servisy riešil. Tiež je možnosť, 

že bytovky môžu prejsť do správy firmy, ktorá im bude všetky servisy, opravy riešiť a budú si za 

to platiť. 

 

- PharmDr. Toporová sa spýtala, či sa budú vydávať povolenia pre osobné autá na vjazd do 

lokalít ochranného pásma. 

 

Starosta povolenia bude vydávať tým, ktorí  majú pozemky v tejto lokalite. 

 

- p. Špániková sa spýtala na zmluvu  s MUDr. Durandziovou. Mamičky sa sťažujú, že sa viackrát 

prehnali počas ordinačných hodín, kedy nebola prítomná v ambulancii. 

 

Starosta odpovedal, že túto skutočnosť preverí a bude informovať. 

 

 - Ing. Belavá navrhla, aby bolo zriadené sms parkovanie na parkovisku pri p. Markovi na 

Priedhorí. 

 



- p. Špániková sa spýtala na kultúrne podujatia plánované v obci pre rok 2023. 

 

Starosta menoval tradičné akcie, ako karneval, fašiangy, zabíjačka, hody a pod. V lete sa plánuje 

poriadať letné kino. 

 

Starosta odporučil do ďalšieho zastupiteľstva ako bod programu navrhnúť členov komisií. 

 

- PharmDr. Toporová sa spýtala, či má obec kompetencie ku kontrole vývozu žúmp. 

 

Starosta odpovedal, že obec má kompetencie kontrolovať vývozy žúmp spätne dva roky. 

 

- p. Koleková sa informovala na harmonogram  vývozu žúmp v obci. 

 

Starosta odpovedal, že pre našich občanov vyváža v pondelok, v stredu a v piatok p. Hija. 

V utorok a vo štvrtok vyváža p. Apoleníková. 

 

- PharmDr. Toporová mala dotaz na výstavbu Domu pre seniorov. 

 

Starosta  informoval o tom, že bola podaná žiadosť a plánuje sa s výstavbou na obecnom 

pozemku v strede obce. 

 

- p. Špániková poukázala na navezený odpad po brigáde  pri p. Majtánovi a požiadala starostu o 

jeho odvoz. 

 

Starosta prisľúbil, že sa o to postará. 

 

K bodu 17: 

      Návrh na uznesenie predložil Ing. Jaroslav Beňadik 

 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať: 

             Za - 8                                              Proti - 0                                                    Zdržal sa - 0 

 

K bodu 18: 

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

Vianočných sviatkov a zasadanie OZ ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Jana Haviarová 

 

Overovatelia zápisnice: František Gálik 

 

                                        Pavol Priedhorský 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                         Michal Ušiak 
                                                                                                                starosta obce 


