
Z Á P I S N I C A 

z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, ktoré sa konalo 25. 6. 2021 

 

Prítomní:          podľa priloženej prezenčnej listiny  

P r o g r a m :   tvorí prílohu zápisnice. 

                           

K bodu 1: 

Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Michal Ušiak. 

V úvode privítal prítomných. Zároveň ospravedlnil 2 poslancov a to Ing. Igora Krištofíka z pracovných 

a Ing. Katarínu Gabrišovú z rodinných dôvodov. Zasadnutie sa konalo v sobášnej miestnosti za 

dodržania prísnych hygienických opatrení. 

K bodu 2: 

Starosta oboznámil poslancov s programom zasadnutia, ktorý im bol vopred doručený. Zároveň  

dal hlasovať o doplnení bodu programu z dôvodu došlej žiadosti Ing. Mateja Petroviča, 

v zastúpení rodičov, ohľadom  „Zvýšenia kapacity detí MŠ“, o čom dal starosta hlasovať: 

Hlasovanie:  

                        Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

Doplnenie bodu programu bolo poslancami jednomyseľne schválené. 

- Zároveň starosta poslancom predložil návrh na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 

Predseda – Ing. Jaroslav Beňadik  

Členovia - p. Miroslav Zigo a p. Vladimír Hogaj. 

O tomto návrhu dal starosta hlasovať. 

Hlasovanie:  

                        Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

 

- Za overovateľov zápisnice starosta navrhol: Ing. Jakuba Petroviča a p. Dušana Jance. 

O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 

Hlasovanie:  

                        Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

 

K bodu 3: 

 Starosta predložil poslancom kontrolu plnenia úloh z minulého zasadnutia obecného 

zastupiteľstva nasledovne: 

- Odvoz drevného odpadu z čistenia židovského cintorína – úloha splnená. 



- Vypracovanie nového VZN o držaní psov na území Obce Pružina – úloha splnená. 

- Prieskum separácie odpadu v susedných obciach – úloha splnená – obec pristupuje 

k separovaniu kovového odpadu a ekopakov – rozdané budú vrecia do domácností + letáky. 

- Úloha ohľadom odvodnenia školského ihriska -  trvá. 

Zároveň starosta informoval o zasadnutí obecnej rady dňa 21. 6. 2021, ktorá sa zaoberala materiálmi do 

obecného zastupiteľstva. 

Poslanci plnenie úloh z minulého OZ vzali na vedomie.  

K bodu 4: 

Konsolidovaná účtovná závierka k 31. 12. 2020 – tento materiál bol kompletne doručený poslancom 

vopred, zverejnený bol na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Prerokovaný bol aj v obecnej rade. 

Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu. 

K predmetnému materiálu neboli žiadne pripomienky, preto dal starosta o  konsolidovanej účtovnej 

závierke k 31. 12. 2020  hlasovať: 

Hlasovanie:  

                        Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

Poslanci tento materiál vzali na vedomie. 

V tomto bode bola  prerokovaná aj Konsolidovaná výročná správa za rok 2020. Aj tento materiál bol 

poslancom vopred doručený a bol prerokovaný v obecnej rade -  bez pripomienok. 

Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu. Vzhľadom k tomu, že k tomuto materiálu nemali poslanci 

žiadne pripomienky, dal o materiáli hlasovať. 

Hlasovanie:  

                        Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

Ku konsolidovanej účtovnej závierke a konsolidovanej výročnej správe za rok 2020 bola vypracovaná 

aj Správa nezávislého audítora o overení súladu s výročnou správou – bez pripomienok. Táto správa 

bola poslancom vopred doručená, poslanci sa s ňou oboznámili, k čomu nemali pripomienky. 

Hlasovanie:  

                        Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

Správu audítora poslanci vzali na vedomie.  

K bodu 5: 

Starosta predložil poslancom rozpočtové opatrenie k 25.6.2021 s návrhom zmien rozpočtu, ktoré 

tvoria prílohu zápisnice. V krátkosti poslancov oboznámil s navrhovanými zmenami, súvisiace 

s dotáciou za testovanie COVID-19, za zvýšené výdavky na mzdy za opatrovateľskú službu, kúpu 

traktorovej kosačky, elektrobicykla a iné. 

P. Belavá doplnila rozpočtové opatrenia starostu obce od posledného OZ, ktoré súviseli predovšetkým 

s prijatými dotáciami na školstvo. Všetky rozpočtové opatrenia boli poslancom v predstihu zaslané. 

Starosta k navrhovanému rozpočtovému opatreniu otvoril diskusiu. 

Nakoľko pripomienky k navrhovaným zmenám rozpočtu neboli vznesené, starosta dal o predloženom 

rozpočtovom opatrení hlasovať.  



Hlasovanie:  

                        Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

Starosta zároveň požiadal poslancov o schválenie čerpania rezervného fondu na nasledovné investičné 

akcie:  

 na rekonštrukciu KD (zateplenie) v sume :    17.875,57 € 

 na prístavbu hasičskej zbrojnice v sume:       17.735,72 € 

 na revitalizáciu parku G. Barossa v sume:       4.144,78 €. 

 

Objasnil dôvody použitia rezervného fondu a informoval poslancov o investičných akciách pri hasičskej 

zbrojnici a Parku Gabora Barossa. Obnovený park by sa oficiálne otvoril pri akcii – odhalenie pomníka 

zosnulým hasičom z obce. 

Starosta k navrhovaným zmenám otvoril diskusiu. 

Ing. Beňadik – informoval sa, či už boli doložené aj súpisy prác k faktúram za prístavbu hasičskej 

zbrojnice a revitalizáciu parku G. Barossa.  

Starosta – informoval, že vyzval Ing. Štefinu k doloženiu súpisov prác k obom faktúram.  

Nakoľko iné pripomienky k bodu neboli vznesené, starosta dal o čerpaní rezervného fondu hlasovať.  

Hlasovanie:  

                        Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

Čerpanie rezervného fondu bolo schválené v zmysle predloženého návrhu starostu. 

 

K bodu 6: 

Návrh dodatku č. 2/2021 k VZN č. 2/2019 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina. 

Tento materiál bol poslancom vopred doručený, zverejnený na internetovej stránke obce  a úradnej 

tabuli a bol prerokovaný aj v obecnej rade. Starosta vysvetlil dôvody prijatia tohto dodatku.  

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Ing. Kušnierová – doplnila, že normatívy vyplývajú z určených  koeficientov a zverejnených 

východiskových údajov z MF SR, ktoré sa každoročne menia. 

Poslanci nemali k dodatku č. 2 k VZN č. 2/2019 žiadne pripomienky, preto dal starosta o prijatí 

materiálu hlasovať. 

Hlasovanie:  

                        Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2019 bol poslancami schválený. 

 

K bodu 7: 

        Návrh VZN č. 1/2021 o vodení psov a sume za náhradnú evidenčnú známku psa na území 

Obce Pružina.  



       VZN č. 1/2021  bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a poslancom vopred doručené.  Materiál  

bol prerokovaný aj v obecnej rade -  bez pripomienok. 

     Starosta oboznámil poslancov s dôvodmi prijatia nového VZN a zároveň upozornil, že už bola 

prijatá aj ďalšia novela o chove psov. Pôvodné VZN bolo prokurátorkou zrušené.  

K predmetnému VZN č. 1/2021  otvoril starosta diskusiu. 

Vzhľadom k tomu, že poslanci pripomienky k predloženému VZN nemali, dal o materiáli hlasovať.    

Hlasovanie. 

  Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

VZN č. 1/2021  bolo jednomyseľne schválené. 

 

K bodu 8: 

Starosta predložil poslancom žiadosti na odpustenie nájmov z dôvodu obmedzenia prevádzok a to : 

- Kaderníctvo  Lenka za obdobie – január až máj 2021 – nájom v sume 120 €. 

- Daniel Belavý, Pružina 78 za Fitnes v KD za mesiace apríl a máj 2021 v sume 120 € 

Uvedené žiadosti boli posúdené aj v obecnej rade a členovia rady nemali pripomienky k odpusteniu 

nájmov za uvedené obdobie.  

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Poslanci nemali k odpusteniu nájmov pripomienky a tieto považujú za opodstatnené. Starosta dal preto 

o odpustení nájmov hlasovať podľa predloženého návrhu.  

Hlasovanie: 

  Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

Odpustenie nájmov bolo schválené v zmysle žiadostí nájmcov. 

 

K bodu 9: 

 Starosta informoval poslancov o schválenej dotácii na Zberný dvor a jeho technické vybave-

nie, o podpísaní zmluvy o NFP v hodnote 286 987,17 € so spoluúčasťou obce v objeme 15 104,59 € 

z operačného programu Kvalita životného prostredia.  

V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-

33/60 zverejnenej dňa 07.06.2021, účinnej dňa 08.06.2021 (ďalej  len "Zmluva o poskytnutí NFP") a 

článkom 13 ods. 1 "ZABEZPEČENIE POHĹADÁVKY A POISTENIE MAJETKU". Prílohy č. 1 

Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o 

poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre 

poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 

181 810 (ďalej len poskytovateľ") v zastúpení Slovenská agentúra źivotného prostredia, Tajovského 28, 

975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia, 

Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4 pre projekt s názvom: Vybudovanie zberného 

dvora v obci Pružina, kód projektu: ITMS2014-310011U125. 

 

O vystavení blanko zmenky k uvedenému projektu starosta otvoril diskusiu.  



Poslanci sa informovali o dôvode vystavenia blankozmenky, čo vysvetlil starosta – záväzok, určité 

ručenie, platobný prísľub - vystaví Min.životného prostredia SR. V súčasnosti je to podmienkach  

zmlúv. 

Starosta aj poslanci tento projekt vítajú, aj vzhľadom na možnosť vyššej separácie odpadu v obci. 

 

Nakoľko, poslanci nemali žiadne pripomienky, o vystavení vlastnej blankozmenky, starosta dal o tom 

hlasovať. 

 

 

Hlasovanie: 

  Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

      Obecné zastupiteľstvo v tejto súvislosti poverilo starostu obce podpísať “Zmluvu o vyplńovacom 

práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku   na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči 

poskytovateľovi podĺa Zmluvy o poskytnutí   NFP”. 

Aj o tomto poverení dal starosta hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

  Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

 

K bodu 10: 

 Starosta oboznámil poslancov s prvým stretnutím na obecnom úrade k pripravovanej komasácii – 

pozemkovým úpravám v miestnej časti Briestenné. Požiadal poslancov, aby informovali aj 

vlastníkov pozemkov z tejto časti  o pripravovaných pozemkových úpravách a v priebehu mesiac júl 

2021 by malo byť valné zhromaždenie v KD.  

K bodu 11: 

 Starosta informoval poslancov o predloženom Pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 

II. polrok 2021, ktorý bol poslancom vopred doručený. 

Zároveň otvoril k bodu diskusiu. 

V diskusii poslanci nemali pripomienky, prípadne požiadavky na kontroly sa doplnia dodatočne podľa 

potreby. 

Dal preto o Pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 hlasovať. 

Hlasovanie: 

  Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2021 bol schválený. 

 

K bodu 12:  R O  Z N E  

         V zmysle doplneného bodu programu zasadnutia  sa prerokovala požiadavka rodičov  na zvýšenie 

kapacity v MŠ aj z dôvodu viacerých zamietnutých žiadostí na umiestnenie detí v MŠ. List bol 

doručený pred konaním OZ Ing. Matejom Petrovičom, v zastúpení rodičov. 

           Starosta oboznámil poslancov so znením listu a informoval ich o  stretnutí, ktoré sa konalo v MŠ 

za jeho účasti, riaditeliek MŠ, ZŠ, zástupkyne ZŠ a zástupcu starostu obce spolu s rodičmi, ktoré sa 



konalo začiatkom júna t. r. V krátkosti informoval o záveroch stretnutia s tým, že obec v súčasnosti 

nemá vlastné zdroje na vytvorenie novej triedy, zvažoval nad alternatívami v priestoroch iných budov 

– zdravotné stredisko, základná škola, stará fara. Rodičia navrhli aj kontajnerovú triedu.  

K tomuto bodu otvoril starosta diskusiu: 

Starosta – sa nebráni podaniu žiadosti v prípade vyhlásenia výzvy k zvýšeniu kapacity v MŠ. Je rozdiel 

financovať celý projekt a finančne sa podieľať len spoluúčasťou, zdôraznil.  

p. Dušan Jance – informoval sa, či by nebolo možné využiť na triedu pre MŠ aj bývalé staré zdravotné 

stredisko, ktoré sa rekonštruuje. Ako alternatívu vidí aj budovu bývalej Lesnej správy, ktorá je 

v blízkosti MŠ. Odporúča osloviť Lesy, š.p. pre prípadný odpredaj. Ďalšiu alternatívu vidí v nadstavbe 

nad kuchyňou, odporúča však osloviť statika k takémuto zámeru. 

Starosta – má vedomosť, že v minulosti budovu Lesnej správy ponúkali Lesy za cenu cca 80 tis. €, 

avšak budova by sa musela zbúrať, je veľmi vlhká, pozemok je nevysporiadaný – patrí Slov. 

pozemkovému fondu,  podá žiadosť na Lesy, š.p.  

Pokiaľ ide o statiku budovy MŠ, už v minulosti sa zvažovalo o nadstavbe, kedy bol vypracovaný aj 

posudok znalca, ktorý nadstavbu neodporúčal. Ale môže sa osloviť statik opätovne a zvážiť aj takúto 

možnosť. 

Zároveň navrhol poslancom, aby ďalšie zasadnutie sa konalo v budove základnej školy, kde sa na mieste 

oboznámia s možnosťami vybavenia učební a možnými priestormi. 

Ing. Jakub Petrovič  - navrhol zriadiť  detašované pracovisko MŠ v obci.  

 Ing. Beňadik –tiež sa zúčastnil stretnutia v MŠ a informoval, že p. riaditeľka MŠ nepovažuje za vhodné 

roztrúsenie tried vo viacerých budovách. Na zvýšenie kapacity a vybudovanie nových priestorov, 

odporučil prijať aj úver. 

Nakoľko k predmetnému bodu neboli vznesené ďalšie pripomienky, diskusiu k bodu starosta ukončil 

a o podaní žiadosti v prípade výzvy na zvýšenie kapacity v MŠ dal hlasovať. 

Hlasovanie: 

  Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

 Poslanci odporučili starostovi v prípade zverejnenej výzvy na zvýšenie kapacity v MŠ podať žiadosť. 

 

K bodu 13:  D I S KU S I A  

- Starosta predložil poslancom žiadosť ZŠ Š. Závodníka Pružina, ohľadom navýšenia rozpočtu 

o    457 € v príjmoch i výdavkoch, ako aj zmenu financovania asistentov učiteľov od mája 2021 v zmysle 

predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice. 

K tejto požiadavke starosta otvoril diskusiu.  

Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky, o zmenách v rozpočte ZŠ dal hlasovať. 

Hlasovanie: 

  Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

Zmeny rozpočtu ZŠ Š. Závodníka boli schválené podľa návrhu.  

- Starosta – informoval o opravách na verejnom osvetlení v miestnej časti Briestenné  



- Taktiež informoval o obnovení náterov autobusových čakární. 

- Informoval,  že  vzhľadom na zvýšený počet návštevníkov našej obce a okolia, navrhuje osloviť 

Slovenský vodohospodársky podnik k prenájmu pozemku v k. ú. Tŕstie č. KNE 453/2 vedenú ako 

ostatná plocha, ktorá sa neudržiava a využívala by sa na zatraktívnenie tohto prostredia pre turistiku 

a návštevníkov. Pozemok sa nachádza v miestnej časti v časti Riedka. 

 

- p.  Stanislav Dolinka – požiadal o umiestnenie značky – „Daj  prednosť v jazde“  pre  výjazd na  

hlavnú cestu  v časti Briestenné, ktorá tam chýba.  

 

Starosta – značku zabezpečí, o tomto probléme nemal vedomosť. 

- P. Roman Hija – informoval sa ohľadom náteru strechy na sociálnom zariadení na ihrisku TJ, 

umiestnenie kamery k ihrisku a dovozu hliny na úpravu plochy. Informoval, že sa dali vyrobiť bránky 

na tréningy, ktoré sa budú musieť uhradiť. 

  

- Starosta informoval poslancov o akcii „Zelená modrá“ v dňoch 26. a 27. 6. 2021 a návšteve Dúpnej 

jaskyne v nedeľu 27. 6. 2021, kde bude koncert, na ktoré akcie pozval prítomných. 

 

- Taktiež informoval aj o prácach na zdravotnom stredisku – nátere strechy na novšej časti budovy, 

začatí prác v rámci projektu WIFI pre Teba, v rámci čoho už budú viaceré miesta s pripojením na WIFI 

– aj na ihrisku. Rozšírenie kamerového systému sa bude riešiť.  

 

- Ing. Kušnierová, HK – informovala o využití fotopasce aj na zbernom dvore v iných obciach, aby 

sa vedelo identifikovať kto tam vozí odpad, prípadne aj odváža z dvora  elektroodpad, ktorý sa už potom 

ťažšie odpredáva. 

 

- P. Dušan Jance – odporúča strechu na budove TJ Strážov Pružina riešiť novým krovom, nie nátermi 

na určitú dobu a túto akciu zahrnúť do rozpočtu na rok 2022.  

 

- Ing. Jaroslav Beňadik – upozornil na odhnívajúci šindeľ na zvonici na Chmelisku -  treba riešiť, 

aby sa zvonica neznehodnotila.  

- Ing. Jakub Petrovič – tiež upozornil na uvoľnenú vežičku pri zvonení na zvonici v Briestenom. 

p. Dušan Jance – navrhol na zvonicu plastový šindeľ, ktorý má dlhšiu životnosť a ľahšiu údržbu.  

Starosta – zistí možnosti opráv zvoníc s tým, že zvonica v Briestennom je kultúrna pamiatka. 

Zároveň informoval, že septembrové zasadnutie OZ by zvolal do ZŠ, kde by si poslanci prezreli 

špeciálne učebne aj v rámci projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“. 

P. Roman Hija aj Ing. Jakub Petrovič – informovali o záujme žiakov o stolný tenis, avšak z dôvodu 

viacerých obmedzení v súvislosti s COVID-19 sa tieto aktivity prerušili už na dlhší čas. V prípade 

lepších podmienok by sa tento šport naďalej krúžkovo vyučoval.  

Nakoľko iné pripomienky a návrhy do diskusie neboli, starosta diskusiu ukončil. 

 

K bodu 14:  Návrh na uznesenie 

Ing. Beňadik predložil poslancom návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starosta dal o predloženom návrhu  hlasovať. 



 Hlasovanie: 

  Za - 7 poslancov                       Proti - 0                         Zdržal sa - 0 

Uznesenie bolo poslancami schválené jednomyseľne. 

 

K bodu 15:   Z á v e r  

 Starosta v závere zasadnutia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie zasadnutia obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapísala:                            Marta Belavá 

 

Overovatelia zápisnice:    Ing. Jakub Petrovič 

                               Dušan   Jance                          

 

                                                                                                            Michal   U š i a k  ,v.r. 

                                                                                                              starosta obce   

Originál zápisnice s podpismi je založený v evidencii OZ u starostu obce. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


