
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine konaného dňa 27.septembra 2013 

 

Prítomní : Podľa priloţenej  prezenčnej listiny 

P r o g r a m : tvorí prílohu zápisnice 

K bodu 1: 

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

ospravedlnil Ing. Petra Kvaššaya  a p. Stanislava Dolinku, ktorí sa nemohli zasadnutia 

zúčastniť. Zároveň privítal na zasadnutí  p. riaditeľku  Mgr. Darinu Michálkovú a prítomných 

poslancov. Poslancov oboznámil s programom zasadnutia, o ktorom dal hlasovať.  

 

Za: 7 poslancov                         Proti: 0                                             Zdrţal sa: 0 

K bodu 2: 

 

Do návrhovej komisie starosta navrhol: Ing. J. Beňadika – predseda,  členovia:  

PharmDr. Mária Toporová a Ing. Ján Janiga.  

 

O tomto návrhu nad starosta hlasovať: 

Za: 7 poslancov                         Proti: 0                                             Zdrţal sa: 0 

Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Dušana Jance a p. Antona Valáška. Aj o tomto  

návrhu dal starosta hlasovať. 

 

Za: 7 poslancov                         Proti: 0                                             Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 3: 

 

Starosta informoval poslancov o plnení uznesenia z minulého zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 21. júna 2013.  Jednotlivé úlohy sa priebeţne plnili. 

 

K bodu 4 : 

 

Riaditeľka Mgr. Darina Michálková predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013. 

Veľmi pekné výsledky dosiahli ţiaci vo všetkých oblastiach. V matematike, slovenčine  a 

športových súťaţiach sa niektorí ţiaci umiestnili na popredných miestach aj na 

celoslovenských  kolách . 

Starosta poďakoval p. riaditeľke za  správu za školský rok 2012/2013 a poţiadal  poslancov 

o vyjadrenie. 

 

 Ing. J. Beňadik sa spýtal  či je moţné, aby učebné osnovy II. stupňa základnej školy  v 

jednotlivých triedach boli odlišné na kaţdej škole. 



 

 p. riaditeľka informovala, ţe štátny vzdelávací program ISCED 2 stanovuje aké 

zručnosti a vedomosti  majú získať ţiaci pri ukončení školskej dochádzky. Je na 

kaţdej škole ako si vytvorí vlastný školský vzdelávací program, t. j.  koľko v ktorom 

ročníku má vyučovacích hodín z daného predmetu ţiak absolvovať. Zároveň vyzvala 

všetkých prítomných, ţe vzdelávací program môţu  pripomienkovať na Štátnom 

pedagogickom ústave v Bratislave. 

 

 p. Kozák sa spýtal p. riaditeľky na súťaţ Osmijanko, kde ţiaci vyhrali tričká a čiapky, 

ktoré  museli odovzdať  v škole – boli to dotazy rodičov. 

 

 p. riaditeľka vysvetlila, ţe  odmenou ţiakom v súťaţi Osmijanko bol výlet do 

Bratislavy. Ţiakom na tento výlet škola poskytla tričká, ktoré zakúpili z finančných 

prostriedkov rodičovského zdruţenia. Čiapky dostali v Bratislave a v škole si ich 

nechali , z dôvodu  identifikácie ţiakov školy na organizovaných výletoch 

v budúcnosti.  

 

Starosta  dal hlasovať o schválení predloţenej Správy  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013: 

 

Za: 7 poslancov                         Proti: 0                                             Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5 

 

Starosta informoval, ţe konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012 bola overená  

audítorom bez výhrad. 

K tejto správe nemal nikto z prítomných ţiadne dotazy ani pripomienky, OZ túto zobralo na  

vedomie. Konsolidovaná účtovná závierka tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu 6 

 

 Starosta predloţil návrh odmien poslancom, členom komisií a poţiarnikom za I. polrok 

2013 v zmysle zásad odmeňovania poslancov a členov komisií. 

O návrhu dal starosta poslancom hlasovať : 

 

Za: 7 poslancov                         Proti: 0                                             Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 7: 

 Starosta obce oboznámil poslancov s navrhovanými zmenami rozpočtu obce k 

27.9.2013, ktoré spracovala Ing. Belavá  a vyzval p. Ing. Matušová , aby bliţšie  

informovala o navrhnutých zmenách prerokovaných  vo finančnej komisii. 

  Ing. Matušová  mala pripomienku k zmenám rozpočtu a to  , ţe p. starosta má 

právomoc vykonať zmeny v rozpočte  obce v rámci roka vo výške 4 000 €. Táto 

právomoc mu  bola schválená uznesením OZ č. 26/2013. Ak starosta vyuţil túto 

právomoc napr.   na ihrisko vo výške 900,-- €, má byť vydané rozpočtové opatrenie 

a o tejto zmene rozpočtu treba len informovať  obecné zastupiteľstvo..  



 p. starosta  sa k pripomienke  vyjadril, ţe zmeny rozpočtu  sa robia vţdy ku koncu 

štvrťroku. 

 

 Ing. Matušová  informovala, ţe je veľké navýšenie rozpočtu   na ČOV,  na odmenách 

mimopracovného pomeru a taktieţ navrhla zvýšiť  rozpočet na poloţke údrţba 

miestnych komunikácii. Tieto finančné prostriedky navrhla  presunúť z materskej 

školy z odchodného, nakoľko v tomto roku do dôchodku nepôjde nikto. 

 

 Starosta informoval, ţe na ČOV sa náklady  zvýšia, nakoľko strecha je v havarijnom 

stave,  zvýšenie  na odmenách mimopracovného pomeru bude informovať na 

budúcom zasadnutí OZ a finančné prostriedky určené na odchodné v MŠ zatiaľ  

nebude presúvať.   

 

 PharmDr. Toporová  mala pripomienku prečo  v poloţke náučný chodník,  nie sú uţ 

rozpočtované ţiadne finančné prostriedky. 

 

 Starosta  informoval, ţe v tomto roku sa  finančné prostriedky na náučný chodník uţ 

nedostanú. 

 

Nakoľko neboli vznesené k tomuto bodu ďalšie pripomienky, starosta dal o zmenách  

rozpočtu hlasovať: 

 

Za: 7 poslancov                         Proti: 0                                             Zdržal sa: 0 

 

Starosta zároveň poţiadal poslancov o uvoľnenie prostriedkov z rezervného fondu na 

krytie výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou kultúrneho domu  a to v sume 25 000,--€. 

Prostriedky budú pouţité na dofinancovanie elektroinštalácie, vybudovanie kotolne , dlaţbu 

do prístavku KD a opravu strechy . 

 

 p. Jance navrhol , aby sa vytvorila komisia na dohľad nad stavebnými prácami 

vykonávanými pri rekonštrukcii kultúrneho domu, taktieţ upozornil na hromozvod, 

ktorý je poškodený, zároveň mal pripomienku k parketám v sále  KD a poţiadal p. 

starostu o informáciu, kedy plánuje ukončenie prác na rekonštrukcii kultúrneho domu. 

 

 Starosta obce súhlasil s vytvorením komisie, ktorá bude trojčlenná a navrhol za členov           

p. Jance Dušana, Ing. Zaťku Rudolfa a p. Václava Haviara. Hromozvod na KD bude  

znovu vybudovaný. Parkety v sále KD sa vybrúsia a nalakujú. Termín ukončenia 

stavebných prác na rekonštrukcii KD  bude do 31.10.2013. 

 

 p. Kozák mál pripomienku k vonkajším parapetám na oknách KD.  

 

 Starosta  informoval ţe vonkajšie parapety sa vymenia aţ, keď sa bude zatepľovať 

kultúrny dom . 

 

Starosta dal  hlasovať ohľadom výšky finančných prostriedkov z rezervného fondu  

obce v sume 25 000,- €  na vybudovanie kotolne, dofinancovanie elektroinštalácie, opravy 

strechy a na stavebné práce súvisiace s dokončením KD do 31.10.2013 

 

Za: 7 poslancov                         Proti: 0                                             Zdržal sa: 0 

 



K bodu 8 

 

Starosta predloţil ţiadosť o prenájom poľovných pozemkov pre  PZ Malenica Slopná  Tŕstie. 

Jedná sa o výmeru 10 ha. Starosta informoval, ţe  to má do 31.12.2013 v prenájme Poľovícke 

združenie Strážovské pohorie. 

Starosta dal hlasovať  o ţiadosti na prenájom poľovných pozemkov  pre PZ Malenica Slopná 

Tŕstie: 

Za: 0 poslancov                         Proti: 7                                             Zdržal sa: 0 

 

K bodu 9 

 

Starosta informoval o plánovaných opravách miestnych komunikácii, predpokladaná výška  

nákladov na opravy jednotlivých  MK je  spracovaná .  Opravy   sa budú týkať  miestnych 

komunikácii , ktoré sú v havarijnom stave. 

Starosta informoval, ţe VUC  opraví štátnu cestu III. triedy v dĺţke 400m a to na najhorších 

úsekoch cesty smerom na Priedhorie. 

 

 Ing.  Janiga pripomenul, ţe treba rozlišovať štátnu cestu III. triedy , ktoré  opravujú 

VUC a miestne komunikácie zas  obec.  

 

K bodu 10 

 

Starosta  informoval o spomienkovej slávnosti  200. Výročia Štefana Závodnika. Sponzorský 

dar na knihu o Štefanovi Závodnikovi dal Peter Šťastný  europoslanec  v sume 3300,-- €. 

 

 PharmDr. Toporová  mala pripomienku, prečo nebolo udelené slovo p. biskupovi 

v Základnej škole Štefana Závodnika na  otvorení spomienkovej slávnosti. 

 

 starosta  informoval, ţe pán biskup chcel vystúpiť aţ v kostole. 

 

 p. Jance vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády pri kostole a tak 

prispeli  k skrášleniu okolia   a k dôstojnému privítaniu p. biskupa v našej farnosti. 

 

 Ing. Janiga kriticky vystúpil proti Matici slovenskej a to z dôvodu, ţe  doteraz 

o Štefanovi Závodníkovi nevydali vo svojich časopisoch ţiadny článok.  Príjemne  ho  

prekvapil p. biskup, ktorý bol veľmi priateľský a bol sa pozrieť aj na vybudované 

dielo sv. Jána Nepuckého a toto  sa mu veľmi páčilo.  

 

 p. Kozák mal pripomienku ku  knihe o Štefanovi Závodnikovi, ţe chýba popis k 

jednotlivým snímkam. 

Starosta obce konštatoval, ţe na  vyhotovenie knihy  bol krátky čas. 

 

K bodu 11  

 

Starosta informoval o pietnej spomienke odhalenia obnoveného pamätníka v osade Ritka  

a vydanie broţúry  o ktorú sa zaslúţili Ing. Janiga, p. Olšovský a p. Miko.  Pietna spomienka 

sa uskutoční 28.9.2013 o 14.00. Pozvaný je aj spevácky súbor Povaţan. Zároveň starosta 

pozval všetkých prítomných na pietnu spomienku do Ritky. 

 



K bodu 12 

 

 

 Starosta odovzdal predsedom inventarizačných komisií poverenie k vykonaniu 

inventarizácie majetku a záväzkov obce ku dňu 31.10.2013. Inventarizačné hárky 

budú predsedom doručené do 8.11.2013. Predsedovia ČIK  vykonanú fyzickú 

inventúru odovzdajú najneskôr do 25.11.2013. 

 

 Starosta obce predloţil poslancom  monitorovaciu správu k programovému rozpočtu 

za I. polrok 2013, ktorú vypracovala  Ing. Belavá Marta.  Poslanci  správu vzali na 

vedomie bez pripomienok. 

 

 Starosta  informoval poslancov o výrube jelší  na Priedhorí pri sv. Jankovi , drevo  

bude odpredané  na spracovanie . 

 

 Starosta informoval poslancov o pripravovanom stretnutí  mikroregiónu – stretnutie 

zástupcov okolitých obcí.  Najbliţšie bude  6.10.2013 o 12.00 hod na Kortmanke   

s názvom Rozlúčka s letom. P. Kortman zabezpečí kapelu, premietanie filmov, 

a moţnosť  opekačky. 

 

 p. Kozák informoval, ţe bol riešiť spor  u rodiny Pastorkovej ohľadom  vypúšťanie 

ţumpy  na pozemok p. Kvaššayovej. P. Pastorková mu prisľúbila vývoz ţumpy. 

 

 Starosta poďakoval p. Kozákovi za  urýchlené vybavenie sťaţnosti. 

 

 p. Kozák  - pripomienka k ihrisku Ovál  - starosta prisľúbil dovoz jemného štrku. 

 

 Starosta  informoval , ţe na trţnici bude zámková dlaţba  a vybudované budú  tri 

predajné stánky, ostatné miesto vedľa stánkov bude slúţiť ako parkovisko pre  našich 

občanov. 

 

 p. Kozák poţiadal  o vyhlášku v miestnom rozhlase – znečisťovanie  potoku Pruţinka. 

 

 Ing. Matušová – pripomienky  k zmene termínu konania OZ  -  návrh konania 

obecného zastupiteľstva v nedeľu a  k oprave dlaţby na chodníkoch. 

 

 Starosta  informoval, ţe 20.10.2013 sa bude konať  verejné zhromaţdenie. Zasadnutie 

OZ v nedeľu zamietli všetci poslanci.   Chodníky  sú majetkom správy ciest, starosta 

prisľúbil, ţe najhoršie časti  sa bude snaţiť dať opraviť. 

 

 Starosta informoval, ţe p. Kvaššay Viktor  urobí kanalizačnú prípojku k Základnej 

škole a k bytovkám. 

 

 Ing. Matušová poţiadala  poslancov o návrhy k vypracovaniu  rozpočtu na rok 2014. 

 

 p. Jance  - konštatoval, ţe v minulých rokoch  bolo málo kultúrnych vystúpení. Preto 

poţiadal p. starostu, aby v  budúcom roku naplánoval  kultúrne vystúpenie - známych 

umelcov. 



 Starosta informoval  , ţe po dokončení rekonštrukcie kultúrneho domu ,  plánuje uţ 

v tomto roku kultúrne vystúpenie  pre dôchodcov pri príleţitosti Mesiaca úcty 

k starším .            

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Jaroslav Beňadik  predloţil návrh na uznesenie  z obecného 

zastupiteľstva . 

Starosta dal o návrhu uznesenia z OZ hlasovať : 

  

Za: 7 poslancov                         Proti: 0                                             Zdržal sa: 0 

 

K bodu  13 

 

V závere starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí .Starosta informoval  

poslancov, ţe ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 13.12.2013.              

 

 

 

Zapísala : Eva Ďurišová 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Anton Valášek 

 

                                        Dušan Jance 

 

 

 

 

                                                                                                      Michal Ušiak 

                                                                                                                 Starosta obce 


