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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine, 

ktoré sa konalo  dňa 30.júna 2022 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
 
Program: tvorí prílohu zápisnice 

  

 
K bodu 1/  
 
      Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Michal Ušiak, starosta obce. 
Privítal prítomných poslancov.  

 
Ospravedlnil neprítomnosť poslancov: Ing. Igora Krištofíka a Ing. Jakuba Petroviča.  
 
Prítomná bola nadpolovičná väčšina poslanov obecného zastupiteľstva, obecné 
zastupiteľstvo  bolo uznášaniaschopné 
 
 
K bodu 2/   
 
      Starosta  dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený. 
 
Hlasovanie:  Za:  7 poslancov                                      proti: 0                 zdržal sa: 0 
 
 
       Starosta predložil návrh    na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
  
Do  návrhovej  komisie odporučil: predseda - Ing. Jaroslav Beňadik,  
 
                                                      členovia: p. Stanislav Dolinka a p. Vladimír Hogaj. 
    
 O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
   
 Hlasovanie: za: 7 poslancov                                  proti: 0                zdržal sa: 0  
 
 Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Roman Hiju a p  Dušana Jance   
   
 Aj o tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
 
 Za predložený návrh hlasovalo: 7 poslancov          proti: 0             zdržal sa: 0. 
 
 
 
K bodu 3/ 
 
       Po schválení programu zasadnutia vykonal starosta kontrolu plnenia uznesení z  
minulého zasadnutia.  
 
       Poslanci plnenie úloh z minulého OZ vzali na vedomie. 
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K bodu 4/ 
 
Určenie volebných  obvodov a počtu poslancov na obdobie rokov 2022 – 2026. 
    
    Podľa § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov obecné 
zastupiteľstvo určí a zverejní volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva 
v nich v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 
 
     V obci Pružina pre komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia dňa 29.10.2022 navrhol 
starosta dva volebné obvody a dve volebné miestnosti: Pružina a  Priedhorie, pomer 
poslancov  Pružina: 7 Priedhorie: 2.   

 
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 7 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5/ 

 

 
Starosta predložil poslancom na schválenie Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Pružina, z dôvodu zmeny pásma v ŠJ..  

 

   
Dodatok  č. 3 k VZN č. 1/2019 bol poslancom zaslaný vopred elektronicky.  
 
V diskusii nemal nikto z poslancov žiadne pripomienky, preto dal starosta o dodatku č. 3 
k VZN č. 1/2019  hlasovať: 
 
Za: 7 poslancov                                                     proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6 
 
Starosta predložil poslancom Všeobecne záväzné nariadenie obce Pružina č. 1/2022, 
ktorým sa určuje výška   príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Pružina, ktorým sa  zvyšuje poplatok za MŠ z 10€/mesiac na 
12€/mesiac.  
 
    Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu: 
  
Ing. Gabrišová požiadala, či by nebolo možné, aby sa tento poplatok platil bezhotovostne 
na účet obce – mesačne, štvrťročne – prosí o doplnenie tejto možnosti do VZN. Uviedla, 
že v dnešnej dobe by rodičom vyhotovala bezhotovostná platba viac ako platba 
v hotovosti. 
Ing. Belavá uviedla, že o tejto možnosti musí najskôr diskutovať s riaditeľkou MŠ 
v Pružine p. Máriou Jakubechovou  a spôsob bude doplnený do VZN. 
 
 
Hlasovanie: Za: 7 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
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K bodu 7 
 
Starosta predložil poslancom Konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2021. Materiál 
bol poslancom doručený vopred, bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke 
obce. Prerokovaný bol aj na zasadnutí obecnej rady.  
 
Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu. 

K tomuto materiálu nemali poslanci žiadne pripomienky, preto dal  o konsolidovanej 
účtovnej závierke k 31.12.2021 hlasovať. 
 
Hlasovanie: Za: 7 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
Poslanci tento materiál zobrali na vedomie. 

Starosta zároveň predložil na rokovanie aj Konsolidovanú výročnú správu za rok 2021. Aj 
tento materiál bol poslancom doručený vopred a bez pripomienok bol prerokovaný aj na 
zasadnutí obecnej rady. 

Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu. Vzhľadom k tomu, že k tomuto materiálu nemali 
poslanci žiadne pripomienky dal o materiály hlasovať:  

 
Hlasovanie: Za: 7 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 

Ku konsolidovanej účtovnej závierke a konsolidovanej výročnej správe za rok 2021 bola 
vypracovaná aj Správa nezávislého autítora o overení súladu s výročnou správou – bez 
pripomienok. Táto správa bola poslancom vopred doručená, poslanci sa s ňou oboznámili 
a v diskusii nemali žiadne pripomienky, správu vzali na vedomie. 

 
Hlasovanie: Za: 7 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu 8/ 

 

Starosta informoval poslancov o žiadosti ZŠ Š. Závodníka Pružina o schválenie 

(preklasifikovanie) úpravy rozpočtu v celkovej výške 2450,- € (a to  z kapitálových 

výdavkov 1700,- € a 750 €  na nákup kníh)  a tieto prostriedky použiť na nákup výpočtovej 

techniky.  

O žiadosti ZŠ Štefana Závodníka  dal starosta hlasovať: 

 
Hlasovanie: Za: 7 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
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K bodu 9/ 

 
 

Starosta informoval poslancov o zmenách rozpočtu obce  ku dňu 30.06.2022, tieto zmeny 
boli poslancom doručené vopred elektronicky a boli zverejnené aj na stránke obce.  
 
Starosta oboznámil poslancov s požadovanými zmenami rozpočtu súvisiace s vydaním 
knihy o obci a výdavkami k oslavám obce.  K  navrhovaným zmenám  otvoril diskusiu. 
 
K navrhovaným zmenám rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky, starosta dal o 
predloženom návrhu hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 7 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 

• Ing. Belavá informovala aj o zmenách v rozpočte obce od posledného zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. Poslanci uvedené zmeny zobrali na vedomie. 

   
Starosta dal o zmenách rozpočte obce od posledného OZ hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 7 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
 
 
 
K bodu 10/ 
 
Starosta predložil poslancom na schválenie Zmluvy o  kúpe pozemkov zo dňa  2.6.2022. 
Jedná sa pozemky pod plánovaný chodník na dolnom konci obce a o kúpu pozemkov za 
kúpnu cenu 4€/m2  od: 

 

•  p. Margity Šebákovej, bytom Žilina, Suvorovova 28 o výmere 65 m2 (LV 3262,  
parcela KN E 5592 a LV 2693 KN E 5549)  

•  Ing. Jozefa Mikulu, trvale bytom Žilina – Budatín, Okrová č. 1138/4A o výmere 65 
m2 (LV 3262, parcela KN E 5592 a LV 2693 KN E 5549)    . 

 
Poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal o nich hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 7 poslancov                                   proti: 0                           zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 11/ 
 
 
Starosta informoval poslancov o žiadosti SPP a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava  na 
odkúpenie plynárenského zariadenia. Obec má s SPP uzatvorenú nájomnuú zmluvu, na 
základe ktorej si prenajíma plynárenské zariadenie. SPP a.s. , Bratislava oslovila obec 
s ponukou previesť  plynárenské zariadenie do vlastníctva spoločnosti SPP a.s.  a to buď 
bezodplatne, resp. predajom plynarenského zariadenia za 1 €.  
 
Starosta dal o tomto hlasovať: 
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Hlasovanie: Za: 0                                    proti: 7 poslancov                          zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 12/ 
 
 

• Starosta predložil poslancom plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
Pružina na II. polrok 2022 podĺa návrhu, ktorý je priložený v prílohe. 

 
            Hlasovanie: Za: 7 poslancov          proti: 0                                      zdržal sa: 0 

Starosta informoval o: 
 

•  Vyplatení odmien poslancom, členom DHZ za I. polrok 2022 - podľa prílohy 

•  o prácach na projekte "Vybudovanie zberného dvora v obci  Pružina", ktorého 
hlavným cieľom je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku 
odpadov."  Stavebná časť je v súčasnosti ukončená, čaká sa na dodanie techniky, 
po jej dodaní bude zberný dvor otvorený. 

                    -    p. Dolinka sa spýtal,  prečo je zberný dvor  v súčasnosti menší ako bol      
                         v minulosti. - starosta uviedol, že projekt na ZD je z roku 2018                                
                    -    na zberný dvor budú dodané nové kontajnery                                                                                               
                    -    p. Jance - uviedol, že občania, ktorí separujú odpad by mali byť pri platení       
                         poplatku za odpad zvýhodnení  a navrhol, aby sa išli zástupcovia obce po-                                  
        zrieť do iných obcí, ktoré už tento systém používajú. 

 

• vybudovaní nového oporného múru pri dome smútku. 

•  Ing. Beňadik poďakoval poslancom  z Priedhoria – p Miroslavovi Zigovi a p. 
Vladimírovi Hogajovi a obyvateľom Priedhoria za pomoc pri organizovaní sv. 
omše pri soche sv. Jána Nepomuckého. 

• Starosta informoval, že v parku pri KD boli vymenené lavičky,  na nových sú 
namiesto dreva použité  plastové dosky.  

•  p. Zigo – v časti Priedhorie je pokazený rozhlas – starosta uviedol, že o týchto 
poruchách  vie na viacerých miestach, ale pán ktorý rozhlas chodí opravovať je 
v súčasnosti PN, keď bude môcť, príde opraviť. 

 

•  p. Dolinka – sa spýtal, či by bolo možné umiestniť na cintoríne automat na 
kahany, tak ako je to v iných dedinách (Beluša) 

• p. Jance – doporučil, aby starosta zistil spôsob separácie umelých vencov 
a kvetov v iných obciach 
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• Ing. Gabrišová – sa informovala ohľadom telocvične  - či má obec pripravený 

projekt, ak by bola vyhlásená výzva, či sa môže obec uchádzať o prostriedky  

         
•  Starosta uviedol, že obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu na 

telocvičňu, pri novej výzve by bolo potrebné doplniť rozpočet, vzhľadom na 
súčasné ceny materiálov. Obec sa už o finančné prostriedky viackrát uchádzala, 
zatiaľ však nebola úspešná. 

 

•  Ing. Gabrišová – sa informovala, či by bolo možné, aby ženy, ktoré chodia cvičiť 

do malej telocvične v ZŠ v Pružine,  mohli cvičiť v kultúrnom dome. Starosta 

súhlasil, ale doporučil, aby sa Ing. Gabrišová dohodla s p. Ďurišovou na OU 

v Pružine ohľadom ďalších podmienok. 
           

• „Rozšírenie kapacít v MŠ v Pružine“  – starosta informoval, že uskutočnilo sa  
stretnutie v MŠ s pracovníčkou RÚVZ Považská Bystrica za účelom rozšírenia 
MŠ, následne starosta  oslovil fy Peter Ščotka na vypracovanie statického 
posudku a následné vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu nad 
školskou kuchyňou.  

 

•   o prípravach 750. výročia 1.písomnej zmienky o obci a poprosil všetkých     
            poslancov o účasť a pomoc v nedeľu 10.7.2022 pri kultúrnom programe,  
            zároveň  pozval všetkých poslancov  na posedenie, ktoré sa uskutoční na OÚ. 

 
                                                
 
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 

 
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a za spoluprácu a ukončil  
zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 
 
 
  
                                                                                    Michal Ušiak  
                                                                                    starosta obce  
  
  
  Zapísala: Mikulová 
 

 
Podpisy overovateľov  zápisnice:  p. Roman Hija           ...................................... 

 
                                                  p. Dušan Jance        ..................................... 
                                  

 


