
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, zo dňa 20.10.2022 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny (prítomných 5  poslancov, 2 boli  ospravedlnení) 

Program: tvorí prílohu zápisnice 

 

K bodu 1:  

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

Privítal prítomných poslancov aj občanov, ktorí sa zasadnutia zúčastnili. Zároveň ospravedlnil            

Ing. Igora Krištofíka a p. Miroslava Zigu, ktorí sa rokovania nemohli zúčastniť.  

K bodu 2: 

Starosta predložil poslancom program zasadnutia. K navrhovanému programu neboli vznesené 

žiadne pozmeňujúce návrhy, preto dal starosta o ňom hlasovať: 

                        Za - 5 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

 Ďalej dal starosta hlasovať o návrhovej komisii s nasledovným zložením: 

Predseda:  Ing. Jaroslav Beňadik, členovia: Ing. Katarína Gabrišová a p. Roman Hija. Aj 

o tomto bode dal starosta hlasovať:  

                        Za - 5 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

 Starosta poveril za overovateľov zápisnice: p. Dušana Jance a Ing. Jakuba Petroviča. 

Aj o tomto návrhu dal hlasovať: 

Hlasovanie:  

                        Za - 5 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

K bodu 3: 

 Starosta predložil poslancom kontrolu plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ. 

Z uznesenia vyplynula úloha zverejniť výzvu na odpredaj nákladného auta obce, ktoré už 

neprešlo technickou kontrolou. 

Informoval, že prišla len 1 výzva a v najbližšej dobe bude spísaná kúpna zmluva k odpredaju. 

 

K bodu 4: 

 Starosta predložil poslancom „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za šk. r. 2021/2022 v MŠ Pružina“, ktorá bola poslancom vopred doručená 

elektronicky. Otvoril preto k tomuto bodu diskusiu. 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ku správe pripomienky, o správe dal hlasovať: 

                        Za - 5 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 



K bodu 5: 

Starosta predložil poslancom „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za šk. r. 2021/2022 v ZŠ Pružina“, ktorá bola taktiež poslancom vopred 

doručená elektronicky. 

Starosta konštatoval, že správa je stručnejšia, ale vystihuje všetky body z činnosti školy 

a preto odporučil túto správu schváliť. Otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Ing. K. Gabrišová – informovala sa, v čom je správa stručnejšia. 

Poslanci ku správe  nemali ďalšie pripomienky, starosta dal o správe hlasovať: 

                        Za - 5 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

K bodu 6: 

 Starosta predložil poslancom „Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce 

Pružina k 30. 6. 2022“, ktorá bola poslancom vopred doručená aj zverejnená. 

P. Belavá informovala, že programový rozpočet sa týka len výdavkov obce, ktoré boli 

k 30.6.2022 na úrovni 31,8 % a obsahuje 8 programov obce. 

Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu. 

Poslanci nemali pripomienky ku správe a túto vzali na vedomie. 

K bodu 7:  

 Starosta informoval poslancov o žiadostiach Základnej školy Š. Závodníka v Pružine 

a to nasledovne: 

 a/ Navýšenie rozpočtu zo ŠR – národný  projekt - pomáhajúce profesie v edukácii detí 

- na asistentov učiteľa v sume 16 900 €  - podľa prílohy k dátumu 30.9.2022.  

Toto zvýšenie poslanci vzali na vedomie, nakoľko ide o dotáciu z MPC. 

 b/ Navýšenie rozpočtu na ŠKD o  sumu 3 000 €  z príjmov rodičov - prostriedky sa 

použijú na pomôcky a  prevádzku v ŠKD. 

             c/ Navýšenie rozpočtu na ŠKD – z rozpočtu obce o 1 620 € - za vyplatené odmeny 

a odvody pre vychovávateľky – podľa návrhu. 

             d/  Navýšenie rozpočtu na ŠKD – o 6 600 € - na krytie osobných nákladov v ŠKD do 

konca roka 2023 – 3 oddelenia. 

       Z rozpočtu obce ide tak o navýšenie v sume 8 220 €. Na tieto zvýšené výdavky budú 

použité prostriedky z navýšených podielových daní obce. 

 Starosta zároveň informoval, že už viackrát sa rozpočet ZŠ menil a preto navrhol, aby 

sa v budúcnosti škole odsúhlasil balík financií na činnosť a do toho by sa mali vmestiť.  

 K uvedeným požiadavkám školy otvoril starosta diskusiu. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany poslancov, starosta dal o týchto 

rozpočtových opatreniach  hlasovať: 



                        Za - 5 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

 

K bodu 8: 

 Starosta predložil poslancom aj návrh na zmeny rozpočtu obce k 20. 10. 2022 a 

informoval o nutnosti týchto úprav. Aj tento návrh na zmeny bol poslancom vopred doručený, 

ako aj všetky zmeny rozpočtu od posledného OZ, ktoré poslanci vzali na vedomie. Išlo o zmeny 

v súvislosti s úpravami rozpočtu v škole, na voľby a iné dotácie zo ŠR. 

O predloženom návrh na zmeny rozpočtu otvoril starosta diskusiu: 

Ing. Jakub Petrovič – informoval sa, či v navrhovaných zmenách sú aj výdavky na rozšírenie 

miestnej komunikácie v lokalite 100 domov. 

Starosta k tomuto podal vysvetlenie, že v minulosti už boli zakúpené obrubníky a tie sa 

v jednotlivých uliciach postupne ukladajú pred vybudovaním asfaltového  koberca. 

p. Dušan Jance  - informoval sa koľko ulíc ešte v danej lokalite chýba vybudovať. 

Starosta – miestne komunikácie sa postupne budujú podľa finančných možností obce. 

 Nakoľko neboli vznesené iné pripomienky ani pozmeňujúce návrhy k zmenám 

rozpočtu, starosta dal o návrhu rozpočtového opatrenia hlasovať: 

                        Za - 5 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

K bodu  9  - R ô z n e : 

Starosta informoval o projektoch v obci nasledovne: 

- Zberný dvor – stavebná časť projektu bola ukončená a skolaudovaná v objeme cca 131 tis. €               

Podaná bola aj žiadosť o platbu – v októbri prišli finančné prostriedky a fa bola uhradená. 

Starosta informoval aj o výberovom konaní na technológiu k tomuto projektu, ktoré bolo 

ukončené a bol výberovým konaním vybraný aj  dodávateľ – v súčasnosti prebieha kontrola. 

- WIFI pre teba – projekt bol ukončený už pred 2 rokmi, doposiaľ však neprišli financie, 

ktoré obec hradila z vlastných zdrojov. Starosta urgoval úhradu.  

- Kanalizácia v obci – spracovala sa ďalšia žiadosť – podaná na Environfond – 

vyhodnotená bude až na jar 2023.   

- Rozšírenie vodovodu v časti Chmelisko - spracovaný je projekt  - žiadosť sa podá na 

Environfond.  

p. Dušan Jance – informoval sa, či boli doriešené úniky vody v časti Chmelisko                   

starosta – denne sa voda opisuje a sleduje sa spotreba, ktorá je teraz primeraná. 

- V ďalšom príspevku sa informoval ohľadom technológie ku zbernému dvoru, či  sa 

uvažuje aj so zakúpením radlice na ohŕňanie snehu. 

Starosta – vysvetlil postup verejného obstarávania ohľadom technológie, prebieha kontrola 

verejného  obstarávania. 

Mgr. I. Kolodzejová – informovala sa, či sa pri kanalizácii ráta aj s  prípojkou k ich RD. 



Starosta vysvetlil problém tejto časti dolného konca, odporúča len prečerpávačku.  

 

p. Roman Hija – informoval sa o harmonograme vývozov fekálií do ČOV, nakoľko sú pre 

našich občanov obmedzené vývozy len na 2 dni v týždni.  

p. S. Koleková – informovala sa, prečo sa do  ČOV nevyváža aj cez víkend.  

 

Starosta – vysvetlil dôvod obmedzenia vývozov fekálií kvôli kapacite a čerpadlám. 

 

Starosta – predložil žiadosť p. Evy Ondrúškovej Pružina č. 137, ohľadom stanovenia ceny 

a možnosti odkúpenia pozemku parc. č. 978 o výmere 400 m2 v katastri obce Pružina.  

Zároveň informoval, že podľa odporučenia obecnej rady aj zvyklostí v obci pri predajoch 

pozemkov,  do odpovede navrhuje cenu za prípadné odkúpenie 16 €/m2.  

Zároveň k tomuto bodu otvoril diskusiu.  

Nakoľko nikto z prítomných nemal iný návrh, odpoveď zašle podľa odporučenia OR.  

 

Ing. Jakub Petrovič – predložil požiadavku na doplnenie územného plánu v dolnej časti obce, 

ktorá tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta túto požiadavku zahrnie do návrhu doplnku k územnému  plánu. 

 

Jozef Kuco, ml. – navrhol zrušiť bránku pri MŠ smerom ku bytovkám. 

Starosta túto skutočnosť prerokuje ešte s riaditeľkou MŠ a potom môže dať bránku vymeniť 

za dielec oplotenia. 

 

Ing. Gabrišová K. – dodala, že bránka sa používala ešte počas prác na prístavbe MŠ a slúžila 

ako náhradná kvôli bezpečnosti pri stavbe.  

 

p. R. Gombár – upozornil na nebezpečie parkovania pri ceste, na chodníku pri Včielke, pri 

predajni stavebnín HVS – ohrozená je bezpečnosť detí aj dospelých. Odporučil, aby pri 

prechodoch na ceste stál zamestnanec v reflexnej veste kvôli bezpečnosti a to pri presunoch 

detí do jedálne a späť, 

- poukázal na pobehujúcich psov v obci aj pri škole – ohrozujú bezpečnosť ľudí - treba prijať 

opatrenia. 

 

K týmto pripomienkam diskutovali ďalej aj p. S. Koleková, K. Špániková – navrhla zvýšiť daň 

za psa, parkovanie na chodníkoch v obci by sa malo obmedziť a odporučiť parkovanie 

vo dvoroch. 

 

Ing. Beňadik – navrhol fotiť psov a tak ľahšie identifikovať ich majiteľov,  tak ako je to 

v niektorých obciach. 

 

Starosta sa k týmto problémom vyjadril a informoval, že  pripravil vyhlášku pre majiteľov 

psov, zároveň odporučil v prípade poškodenia riešiť toto aj cez políciu.  

Problém ohľadom parkovania už v minulosti riešil s p. Brezinom, nakoľko hlavná cesta je 

v správe SSC. Taktiež riešil aj zníženie rýchlosti v obci. Obmedzenie rýchlosti navrhuje v  

úseku  od predajne stavebnín - HVS po poštu.  O týchto návrhoch bude ďalej rokovať s novým 

vedením SSC. Taktiež informoval, že má záujem odkúpiť pozemok pri bývalej lesnej správe 

a tam rozšíriť chýbajúce  parkovné miesta v obci. Zatiaľ je problém s vysporiadaním pozemku. 



p. K. Špániková - predložila viacero pripomienok: 

 

- Problém vybudovania výdajne jedla v ZŠ – v priestoroch šatní, nekultúrnosť pri 

stravovaní v priestoroch MŠ – problém sa rieši  od r. 2019, problémy s presunom detí, 

- Parkovanie na ich ulici aj v celej obci. 

- Mala dotaz na stiahnutie kontajnerov na separovaný zber v obci, ako aj znečisťovanie 

prostredia v dôsledku nedôslednosti občanov (trávy pri potokoch). 

- Treba informovať rozhlasom občanov ohľadom zvýšenia separácie, šíriť osvetu. 

Starosta postupne odpovedal na dotazy a ohľadom výdajne ŠJ informoval: 

- Nebráni sa vybudovaniu výdajne, projekt by mala podať škola, už v minulosti riešil 

tento problém s bývalým vedením ZŠ ako aj hygienikmi. Projekt však vyvoláva nemalé 

náklady na rozpočet obce, ako aj zakúpenie vozidla na prevoz stravy, pracovné sily 

a ďalšie úpravy aj v MŠ. Pripraví sa rozpočet na tento projekt a mohlo by sa s tým 

počítať už v rozpočte  pre rok 2023. 

- Kontajnery boli stiahnuté z dôvodu, že v nich býval odpad, ktorý tam nepatril, aktivační 

zamestnanci zberajú odpad v červených aj žltých vreciach. 

- K prijatiu opatrení  s parkovaním v obci sa nebráni, o možnostiach  parkovania 

a obmedzenia rýchlosti a zákazov bude riešiť jednak so SSC, ako i s políciou. 

Mgr. Lucia Belavá – poznamenala, aby sa pri výdajni jedál a presunoch žiakov zvážilo aj 

prípadné obmedzenie vyúčby telesnej výchovy  na 1. budove školy. 

P. Miroslav Belavý – výdajňa je len dočasné riešenie, navrhol vybudovať jedáleň pre  ZŠ. 

Ing. K. Gabrišová – k výdajni jedál bude rokovať s vedením školy, ale podotkla, že sa musia 

zvážiť všetky okolnosti a obmedzenia, aby to  bolo nerušené a prospešné predmetnej veci.  

p. Dušan Jance –informoval, že občania sú pri triedení odpadu nedisciplinovaní, hlavne počas 

dušičiek sa napĺňajú kontajnery nevytriedeným aj domovým odpadom. 

K problému s pobehujúcimi psami pripomenul, že zvýšené dane za psov problém nevyriešia. 

K problému  parkovania v obci navrhol vyznačiť po dohode s kompetentnými žltú čiaru 

a v časti Majtánovce rozšíriť cestu, aby nedochádzalo k dopravným kolíziám. 

p. Jozef Kuco, ml.  – mal dotaz na opravu fasády na bytovkách, či sa s ňou plánuje. 

- Do rozpočtu pre rok 2023 navrhol vybudovanie prístrešku na bicykle pri ZŠ. 

     p. St. Koleková  - upozornila na šmykľavý vstup do MŠ hlavne počas nepriaznivého 

počasia. 

Starosta v tomto urobí potrebné opatrenia.   

Ing. M. Belavá – požiadala prítomných, aby predložili prípadne ďalšie pripomienky a návrhy 

do rozpočtu na rok 2023. 

K bodu 10: 

Ing. Beňadik predložil návrh na uznesenie. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 

                   Za - 5 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 



K bodu 11: 

Starosta v závere poďakoval prítomným za účasť, plodnú diskusiu a rokovanie posledného 

zasadnutia OZ v tomto volebnom období, ukončil. 

 

Zapísala: Ing. Marta Belavá 

 

Overovatelia zápisnice: 

Dušan Jance 

Ing. Jakub Petrovič  

 

                                                                                              Michal    U š i a k  

                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

-  

 


