
 
Z Á P I S N I C A 

   zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pruţine,  konaného dňa 19.novembra 2010  
   
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Program: v prílohe  
  
1. Otvorenie  
 
Zasadnutie   obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Michal Ušiak,  ktorý 
prítomných poslancov privítal  a oboznámil  ich  s  programom rokovania. O programe dal 
hlasovať, poslanci tento jednomyseľne schválili.  
  
Hlasovanie: Za: 7 poslancov             Proti: 0                Zdrţal  sa: 0  
 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice   
    Do  návrhovej komisie boli navrhnutí:  predseda -  p. Jozef  Kuco, členovia -  Ing. Peter   

Kvaššay, Ing. Jaroslav Beňadik                     
    Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: p. Dušan Jance a p. Anton Valášek    
    
    O týchto návrhoch dal starosta hlasovať:    
   
Za  hlasovalo: 7 poslancov,              proti 0,               hlasovania sa nikto nezdrţa l.            
  
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010     
   
Starosta obce predloţ il poslancom návrh VZN č. 2/2010 – Rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva v Pruţ ine. Tento poriadok   upravuje pravidlá, spôsob prípravy a priebehu 
rokovania, uznášania sa, prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších  
rozhodnutí, spôsob kontroly, ich plnenia pri zabezpečovaní úloh obecnej správy.  Zmenu 
a doplnenie  Rokovacieho poriadku  vyvolala  novelizácia  zákona  číslo 369/1990 Zb. o 
Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov č. 102/2010  Z.z. Starosta upozornil na 
zmeny v novelizovanom zákone. Starosta dal o VZN č. 2/2010 hlasovať: 
 
    Za hlasovalo:7 poslancov,      Proti:  0             Zdrţal  sa:0 
  
   
4.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o podmienkach určovania vyberanie dane  

z nehnuteľnosti na území obce Pruţ ina 
  
 
Starosta  predloţ il poslancom  na  schválenie  VZN č. 3/2010 o podmienkach určovania 
a vyberania dane z nehnuteľnosti na území Obce Pruţ ina. Finančná komisia  doporučila  
zvýšiť sadzbu  dane z  nehnuteľnosti pre rok 2011 nasledovne: 
 
Pozemky: 

- Orná pôda z 0,60% na 0,70% 
- Trvalo trávnaté porasty z 0,60 na 0,70 % 
- Stavebné pozemky z 0,40 % na 0,50%  
- Lesné pozemky z 0,60% na 0,70% 
-     Lesné pozemky v III. a IV. chránenom pásme z 0,25 % na 0,30% 
 

Stavby: 
- Stavby na bývanie z 0,07 € na 0,08 €/m2  
- Poľnohospodárske stavby z 0,10 na 0,15€/m2 



- Priemyselné stavby z 0,83€ na 0,85€/m2 
- Ostatné podnikateľské stavby z 0,83 na 0,85€/m2 
- Byty a nebytové priestory z 0,83 na 0,85 €/m2 
- Stavby na bývanie v odľahlých častiach /Chmelisko, Rietka, Mlynište, Briestenné/ 

z 0,06 € na 0,07€/m2  
 
    V oblasti dane z nehnuteľnosti neboli prijaté v tomto období ţ iadne legislatívne zmeny. 
Novela zákona č. 582/2010 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady by mala platiť aţ  od 01.01 2012.  
 
 
Poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať: 
  
Hlasovanie: Za: 7                       Proti: 0                        Zdrţal  sa: 0  
 
 
5. Návrh VZN č.4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne   

odpady a drobné stavebné odpady  
     
Starosta predloţ il poslancom na schválenie VZN č.4/2010 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2011  
 
    Finančná komisia doporučila na rok 2011 zvýšiť: 

- Poplatok za vývoz domového odpadu z dôvodu zvýšených nákladov na  vývoz 
PDO a poplatok za uloţ enie odpadu z 18 € v roku 2010 na 20 € na osobu za 
kalendárny rok – pre občanov s trvalým pobytom na území obce. 

- Ak občan uhradí poplatok do 31.03.2011 za celú domácnosť naraz, ročný  poplatok 
navrhuje zvýšiť na 19 €  

      -     Občan, ktorý vlastní v obci nehnuteľnosť – zvýšiť poplatok z 12 € na 13 € za rok 
- Študentom, ktorí študujú mimo bydliska a sú ubytovaní na internáte z 9 € na 12 € 
- Deťom, ktoré sú drţ iteľmi ZŤP/S preukazu z 5 € na 7 €  
 
Finančná komisia ďalej navrhla: 
 
- Občanom, ţ ijúcim v zahraničí s rodinou, s trvalým pobytom v obci (musia byť 

doloţ ené   doklady)  
- Občania v nápravno-výchovných zariadeniach 
- Občania pracujúci v zahraničí – viac ako 180 dní pod sebe nasledujúcich poplatok 10 

€ po predloţ ení dokladov za minulý rok – pracovná zmluva, povolenie   
- Zvýšiť daň za psa na 6€ 

 
Ing. Kvaššay navrhol, aby deťom, ktoré sú drţ iteľmi preukazu ZŤP/S, bol poplatok za 
komunálny odpad zníţ ený na sumu 2 €. Týchto detí je v obci pribliţ ne 12 a obec  im  pre ich 
zdravotné problémy nemá moţ nosť ţ iadnym iným spôsobom pomôcť. Navrhol preto, aby 
bola výška poplatku zníţen á oproti predloţ enému návrhu na 2 €.  
 
Poslanci v diskusii k bodu uviedli, ţ e je potrebné upozorňovať občanov na väčšiu 
zodpovednosť pri triedení odpadov. 
 
Za rok 2009 boli  príjmy     –  30 804 € 
                             výdavky   –  40 220 € 
 
Za rok 2010 – stav k 3.11.2010 príjmy:     31 179 €  (plnenie na 92 %) 
                                                   výdavky:   36 747 €  (plnenie  82 %, z toho 22 285 € vývozy 
                                                                                                                      a 14 189 €.) 



Neuhradené faktúry za odpad a očakávané výdavky do konca r. 2010 
 
Vývoz odpadu                      7 540 € 
Poplatky za uloţ . odpadu    4 776 € 
------------------------------------------------- 
Očakávané výdavky spolu: 12 316 € 
 
Výdavky skutočné a očakávané do konca r. 2010 spolu 48 790 €, čo je oproti roku 2009 
navýšenie o 6 570 €. 
Zvýšené výdavky sú aj z dôvodu dočasne zrušenej skládky TKO vo Sverepci. 
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zvýšenie poplatku za komunálny odpad podľa priloţ eného 
návrhu finančnej komisie.                                               

 
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu je možné odpustiť v prípadoch: 
a/  občan, ktorý má v obci trvalý pobyt, ale s rodinou žije dlhodobo v zahraničí 

Dokladom  preukazujúcom dôvod poskytnutia úľavy je potvrdenie cudzineckej polície, 
prípadne potvrdenie o pobyte v zahraničí z príslušného úradu 

b/ občan, ktorý sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého zdaňovacieho obdobia mimo 
územia obce, 

c/ občan, ktorý sa zdržiava mimo obce a predloží doklad o zaplatení poplatku za komunálny 
odpad v inej obci, v ktorej platí na základe prechodného pobytu 

 
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu je možné znížiť v prípadoch: 

a) na sadzbu  0,028 € za kalendárny deň t.j. ročný poplatok 10 € občanovi, ktorý sa 
v predchádzajúcom  kalendárnom roku  dlhodobo zdrţ iaval v zahraničí.  Správca 
poplatku  určil viac ako 180 dní po sebe nasledujúcich  
 Dokladom preukazujúci dôvod zníženia   poplatku je potvrdenie od 

zamestnávateľa, pracovné povolenie, pracovná zmluva, povolenie o pobyte na 
území iného štátu. 

b)   na sadzbu    0,0329 € za kalendárny deň  - ročný    poplatok 12 € študentovi,  ktorý je 
z dôvodu štúdia  ubytovaný  mimo územia obce.               
 Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia úľavy je potvrdenie o návšteve školy    

a preukázaný spôsob ubytovania v mieste štúdia štúdia.  
 
    c) poplatníkovi,  ak uhradí   poplatok  za príslušný kalendárny rok do 31.3.   príslušného 

kalendárneho roka na 0,0521 € za kalendárny deň/ t.j. 19 €/, ale musí uhradiť 
poplatok za všetkých členov domácnosti naraz. 

 
     d)  deťom s preukazom ZŤP/S  na 0,006 € na deň (t.j. 2 €) 

 Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia je preukaz  dieťaťa ZŤP/S . 
 

e)  na sadzbu 0,014€ t.j. 5€ ročne pre obyvateľov v odľahlých častiach obce 
  Úľava sa poskytuje bez žiadosti na základe údajov z evidencie Obecného        

úradu v Pružine 
 
Ţiadosti o úľavy treba predloţ iť do 31.1.2011 na Obecnom úrade v Pruţ ine. Po tejto 
lehote nárok na  úľavy alebo oslobodenia od poplatku  z a n i k á. 

 
       Starosta dal o VZN č. 4/2010 aj s pozmeňujúcim návrhom Ing. Kvaššaya hlasovať. 
 
       Hlasovanie: Za: 7                       Proti: 0                        Zdrţa l sa: 0  
                           
 
 



6.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2010 o ochrane ovzdušia pred 
znečisťujúcimi látkami a poplatkoch za znečistenie ovzdušia 

 
 
Starosta predloţ il poslancom na schválenie návrh VZN č. 5/2010 o ochrane ovzdušia pred 
znečisťujúcimi látkami a poplatkoch za znečistenie ovzdušia. Táto povinnosť platiť poplatky 
za malé zdroje znečisťovania ovzdušia sa vzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov 
znečisťovania, ktorí sú právnickou alebo fyzickou osobou. Poplatok prevádzkovateľa malého 
zdroja sa pre kaţ dý rok určuje pevnou sumou a pre rok 2011 boli sadzby určené nasledovne: 
 

- Pri zemnom plyne: 5 € 
- Pri ostatných druhoch paliva: 10 € 
 
Starosta dal o návrhu VZN č. 5/2010 hlasovať: 
 
   Za: 7  poslancov                                 Proti: 0                           Zdrţal  sa: 0 

 
7. Rozpočet obce Pruţ ina na rok 2011 a programový rozpočet na r. 2011 aţ 2013 
 
P. Belavá predloţ ila poslancom návrh finančného rozpočtu obce na roky 2011-2013, ako 
i programového rozpočtu na r. 2011. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli pri 
nákupnom stredisku, ako i na internetovej stránke obce a bol doručený poslancom vopred.   
Návrh vypracovala  finančná komisia a doporučil ho k prijatiu aj hlavný kontrolór obce.  P. 
Belavá informovala, ţ e predmetný návrh rozpočtu obce je spracovaný na základe podkladov 
plnenia rozpočtu roku 2010 so zohľadnením niţ ších podielových daní zo ŠR a prednostne je  
zabezpečené krytie výdavkov na schválené  investičné akcie – „Revitalizáciu verejných 
priestranstiev pri KD“, ako i dofinancovanie „Rekonštrukcie základnej školy“, ale i krytie 
záväzkov obce, vyplývajúce z úverového zaťaţ enia – splátky úveru ŠFRB /za bytovky/, ako 
i bankového úveru. Na financovanie prenesených kompetencií sa doporučil rozpočet na 
úrovni roku 2010. V návrhu rozpočtu sa počíta aj so zvýšenými príjmami za likvidáciu 
odpadových  vôd a komunálny odpad a to z dôvodu zvýšených výdavkov a ich krytie 
z príjmov za tieto sluţ by.  

Celkové príjmy obce boli navrhnuté v objeme 2 225 853 EUR a výdavky obce tieţ 
v sume 2 225 853 EUR vrátane základnej školy. Rozpočet je v príjmovej časti prebytkový. 
Týmto prebytkom bude krytý kapitálový rozpočet a finančné operácie obce.  

Celkový rozpočet bol navrhnutý ako vyrovnaný. 
 Poslanci boli vopred oboznámení s podrobným  návrhom rozpočtu, preto starosta 
otvoril k tomuto bodu diskusiu: 
Ing. Zaťko – informoval sa o prognózach financovania daní na samosprávu na r. 2011. 
Taktieţ  sa informoval ohľadom revitalizácie verejných priestranstiev. 

 Starosta informoval o schválenom projekte na Revitalizáciu verejných priestranstiev, 
kde obec musí zdruţ iť 5 % vlastných prostriedkov, ktoré sú v návrhu rozpočtu zahrnuté. 
Projekt bude financovaný s fondov EÚ vo výške 85 % a 10 % spoluúčasť ŠR. Taktieţ 
informoval aj o projekte na rekonštrukciu verejného osvetlenia, kde je tieţ potrebné zdruţ iť 5 
% vlastných zdrojov.  

Starosta zároveň informoval o poţ iadavke základnej školy na financovanie 
prenesených kompetencií, ako i na školský klub detí s tým, ţ e pôvodné poţi adavky 
prevyšujú finančné moţ nosti obce. Z uvedeného dôvodu bolo doporučené prijať návrh na 
financovanie školstva na úrovni roku 2010. V prípade rozpisu rozpočtu krajským školským 
úradom sa rozpočet upraví, ako i v prípade navýšenia podielových daní, bude moţ né 
uvaţ ovať o navýšení rozpočtu na ŠKD. V súčasnom období sú obmedzené finančné  
moţ nosti obce.         



            Návrh  rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.    
 Nakoľko k predmetnému návrhu rozpočtu neboli vznesené ţ iadne pozmeňujúce 
návrhy, starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 
 
Za prijatie hlasovalo: 7                    Proti: 0                        Zdrţa l sa: 0 
 
   
 
8.  Správa MŠ v Pruţ ine o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2009/2010    
 
  
Riaditeľka Materskej školy v Pruţ ine predloţi la na schválenie správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2009/2010. V šk. 
roku 2009/2010 bolo v MŠ zapísaných 42 detí. V triede 5-6 ročných detí bolo 25 
predškolákov a na povolené prekročenie o tri deti bol vyţi adaný súhlas štátnej školskej 
inšpekcie . V priebehu školského roka došlo k pohybu detí z dôvodu, ţ e niektoré deti ukončili 
dochádzku do MŠ a na ich miesto boli prijaté nové deti.  
.   
 
Starosta dal o správe MŠ  hlasovať:  
  
Za: 7 poslancov                             Proti: 0                       Zdrţa li sa: 0  
  
 
9. Správa  Základnej školy Š. Závodníka v Pruţi na o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2009/2010 
 
Riaditeľka základnej školy v Pruţ ine predloţ ila na schválenie správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského zariadenia za školský rok 2009/2010. V šk. 
roku 2009/2010 navštevovalo ZŠ 295 ţ iakov, počet tried bolo 16, priemerný počet ţ iakov 
v triede bol 18,4. Počet zapísaných prvákov k 30.6.2009 bol 25 ţ iakov. V tomto období bola 
uskutočnená rekonštrukcia sociálnych zariadení na I. stupni – havarijný stav bol financovaný 
na základe podpory MŠ SR, výška dotácie pre OÚ Pruţ ina bola 52 446 €. Bola opravená 
podlaha v telocvični a v kniţ nici, ktorá bola aj vymaľovaná. Do zborovne boli zakúpené nové 
stoly. 
 
Za prijatie hlasovalo: 7                      Proti: 0                               Zdrţal  sa: 0 
 
 
10. Návrh na vyradenie majetku 
 
Poslancom bol predloţ ený návrh na vyradenie  majetku za rok 2010 za obec v celkovej 
výške 68 747,34 €. Z toho majetok za obec činí 57.494,09 € a za Základnú školu v Pruţ ine 
vo výške 11 253,25.  Zoznam vyradeného majetku  tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  
  
Hlasovanie: Za: 7                             Proti:0                                 Zdrţa l sa: 0       
  
Poslanci tento návrh bez pripomienok schválili. 
   
11. Ţiadosť o zvýšenie finančnej dotácie pre ŠKD 
 
Riaditeľka Základnej školy Š. Závodníka v Pruţ ine sa opätovne obrátila na Obecný úrad 
v Pruţ ine so ţ iadosťou o zvýšenie finančnej dotácie pre školský klub detí, ktorý patrí do 
originálnych kompetencií obce. Do ŠKD je prihlásených 42 detí, z tohto dôvodu museli 
vytvoriť druhé oddelenie a prijať nového zamestnanca. Preto ţ iada o navýšenie rozpočtu na 



rok 2010 o sumu 2 000 €.  
 
Nakoľko v súčasnom období má obec krátený rozpočet v časti podielových daní zo ŠR, obec 
napriek veľkému záujmu detí nemá v súčasnom období finančné prostriedky na navýšenie 
rozpočtu na ŠKD pre rok 2010 o poţ adovanú sumu. Poslanci túto ţ iadosť nepodporili.  
 
Za zamietnutie ţi adosti hlasovalo: 7 poslancov, proti: 0     zdrţal  sa:  0 
 
Diskusia k bodu: 
Poslanci Ing. Beňadik a Ing. Kvaššay, Ing. Zaťko  pripomienkovali skutočnosť, ţ e o súhlas 
s rozšírením ŠKD o 1 oddelenie malo vedenie ZŠ poţ iadať vopred. 
Keďţ e je v záujme obce, aby tento ŠKD fungoval aj naďalej poslanci v ďalšej rozprave 
navrhli, aby bol rozpočet pre ŠKD navýšený o 1 000 €. Z tohto by mala byť vykrytá mzda 
zamestnanca za november a doporučili upozorniť na problém dofinancovania vedenie školy 
do konca novembra. 
 
Starosta dal o návrhu navýšiť rozpočet pre ŠKD o 1 000 € hlasovať: 
 
Za hlasovalo:5 poslancov               Proti: 2 poslanci             Zdrţal  sa: 0  
 
 
12. Výška poplatkov za sluţb y a prenájom na rok 2011 
 
      Poslancom bol predloţ ený  návrh - výška poplatkov /za rozhlas, za miesto, za vyhlá-
senie/ a  za sluţ by a prenájom  na rok 2011 podľa návrhu finančnej komisie, ktorý tvorí 
prílohu č. 2 a č. 3 tejto zápisnice. 
 
      Diskusia k bodu: 

- Ing. Zaťko uviedol, ţ e by nebolo vhodné zvyšovať nájomné za sluţ by, ktoré ponúkajú 
podnikatelia v obci, lebo v konečnom dôsledku sa to všetko odrazí na cenách. 

 
Niektoré nájmy boli navýšené z dôvodu zvýšených výdavkov obce súvisiace s prenájmami. 
     
 
12. Diskusia 
 
- starosta informoval, ţe do dnešného dňa bola na OÚ doručená jedna ponuka na zimnú 

údrţ bu, poslanci doporučili, ţ e by bolo vhodné uverejniť ponuku aj na internetovej stránke 
a potom vybrať najvýhodnejšieho dodávateľa 

- p. Jance upozornil, ţ e je potrebné doplniť plastové nádoby pri cintoríne, vyčistiť zberače na 
ceste. Starosta uviedol, ţ e toto budú robiť aktivační pracovníci, ktorí budú v zime zároveň 
udrţ iavať a čistiť chodníky v obci. 

- Ing. Kvaššay upozornil na neporiadok, ktorý bol v okolí kultúrneho domu po poslednej 
zábave a tieţ  na mnoţ stvo aut, ktoré boli odstavené v celom strede obce. Starosta oznámil, 
ţ e občania podali sťaţ nosť, nakoľko  v sobotu – v deň konania zábavy  sa nedostali   do 
autobusu z Povaţ skej Bystrice do Pruţ iny o 23.00 hodine, z poobedňajšej smeny. Obec 
sťaţ nosť zaslala na SAD a upozornila aj usporiadateľa diskotéky. Ten prisľúbil, ţ e objedná 
spoj z Povaţ skej Bystrice do Pruţ iny a ráno z Pruţ iny do Pov. Bystrice 

-  p. Ľubica Jance upozornila na porušené oplotenie areálu Materskej školy a tieţ  na 
problém, ţe  v tomto areály sa zdrţ uje veľa detí zo susedných  bytoviek. P. Jance uviedol, 
ţ e v bytovkách býva veľa mladých rodín s deťmi a je potrebné  do budúcnosti riešiť tento 
problém dobudovaním ihriska. 

- p. Valášek upozornil na havarijný stav cesty k SHR p. Apoleníkovej, kde sú hlboké jamy. 
Starosta informoval, ţ e tieto uţ  v minulosti viackrát boli opravované. Na väčšie údrţ by obec 
nemá financie, ale prisľúbil nápravu.   



 
 
 
13. Návrh na uznesenia  
 
Predseda  návrhovej komisie p. Jozef Kuco, predložil návrh na uznesenie a starosta dal o 
návrhu hlasovať: 
 
Za:  7 poslancov,                              Proti: 0 poslancov,           Zdržal sa: 0  
 
 
14. Záver  
 
V závere zástupca starostu Ing. Beňadik poďakoval starostovi obce za dosiahnuté výsledky 
v jeho funkčnom období od roku 2006 v prospech celej obce. 
Starosta  poďakoval prítomným za účasť a taktiež za prácu počas celého volebného obdobia, 
tým rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 
 
Overovatelia zápisnice:  p. Anton Valášek, p. Dušan Jance   
  
Zapísala: D. Mikulová   
   
 
 
 
 
  
 
 
  
                                                                                     Michal Ušiak  
                                                                                     starosta obce  
  
  
  
 


