
 
Z Á P I S N I C A 

   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa 16.septembra 2011 
                                      v zasadačke TJ Strážov Pružina  
 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
Program:   tvorí prílohu zápisnice 
 
  
 
K bodu 1
 

  

      Zasadnutie   obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Michal Ušiak,  
ktorý prítomných poslancov a hostí  privítal  v priestoroch TJ Strážov Pružina. Toto 
zasadnutie bolo zvolané do týchto priestorov z dôvodu, aby si poslanci tieto priestory 
prezreli, nakoľko si žiadajú údržbu  a oboznámil  ich  s programom  rokovania. Vyzval 
poslancov,  či súhlasia s daným programom. 
 
Ing. Matušová navrhla  bod 9/ rozšíriť o návrh zásad odmeňovania poslancov 
 
Ing. Kvaššay  odporučil vypustiť z programu prejednanie VZN č. 2/2011, ktoré poslancom 
nebolo vopred doručené. 
 
Starosta dal o návrhu Ing. Matušovej,  zaradiť  tento  bod do programu hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za: 7 poslancov             Proti: 0                Zdržal sa: 0  
 
Starosta dal o programe zasadnutia hlasovať: 
 
Hlasovanie: Za 7 poslancov             Proti: 0                Zdržal sa:0 
 
 
 
 
K bodu 2
  

/   

     Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej, volebnej komisie a overovateľov 
zápisnice.  
  
    Do  návrhovej a zároveň volebnej komisie navrhol: Ing. Jaroslava Beňadika – 
predseda, za   členov: Ing. Petra Kvaššaya a Ing. Jána Janigu. 
 
    O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
   
    Za hlasovalo: 7 poslancov                                proti: 0          zdržal sa: 0 
 
    Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Dušana Jance a p. Jozefa Kozáka.   
 
   O tomto návrhu dal starosta hlasovať:  
    
    Za predložený návrh hlasovalo: 7 poslancov       proti: 0     zdržal sa: 0  
            
 

 



 
K bodu 3/  

Starosta obce informoval  prítomných poslancov o  plnení uznesenia z minulého 
zastupiteľstva a zároveň ich oboznámil o rokovaní obecnej rady a prejednávaných 
materiáloch. 
   
Ing.Belavá podala stanovisko k vykazovanému rozdielu  4 303 € v záverečnom  účte, ktorý 
predstavoval rozdiel rozpočtovaných príjmov a výdavkov za rok 2010. Uviedla, že to  nebol 
chýbajúci stav finančných prostriedkov, ako to mnohí pochopili. Po  kontrole rozpočtových 
príjmov a výdavkov na bežných účtoch a v pokladni sa nezistil žiadny rozdiel. Rozdiel bol 
z dôvodu, že sa splátky schváleného úveru v Dexii banke /na spoluúčasť pri projekte na 
Rekonštrukciu školy a výstavbu ihriska/ sa splácal z Rezervného fondu, ktorý sa tvoril 
z prebytku hospodárenia z r. 2009 a to v sume 3 363 €. Z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov sa suma 4000 € použila na splátky úveru. Splátky úveru boli riadne zahrnuté 
v čerpaní rozpočtu a zostatky úverov odsúhlasila aj audítorka. O výške splátok úveru 
rozhodlo aj obecné zastupiteľstvo. Z  uvedeného dôvodu nastal rozdiel, pretože neboli 
výdavky kryté príjmami bežného roka. O prevod z rezervného fondu na splátky uvedeného 
úveru bol nižší zostatok  tohto fondu k 31.12.2011. Prostriedky  boli použité účelovo na 
splátky úveru Dexii banke.  
 
Starosta informoval poslancov o odpovedi  - Petíciu občanov obce Pružina, v časti od 
Cepákových po „Kopeček“,  aby bola opätovne pustená voda do starého koryta Pružinky 
z dôvodu šírenia zápachu a zvýšeného výskytu komárov a hmyzu. Slovenský 
vodohospodársky podnik š.p., správa povodia stredného Váhu Nimnica vykonal obhliadku 
predmetného úseku toku. Skúšobný odber vody cez odberný objekt do starého koryta 
potvrdil pretrvávajúcu poruchu na potrubí. Obhliadkou bolo zistené, že zápach spôsobuje 
nepovolené vypúšťanie odpadových vôd do starého koryta obyvateľmi, ktorí bývajú v tejto 
časti obce, čím porušujú zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách. Nepovolené vypúšťanie 
odpadových vôd do starého koryta Pružinky  je potrebné riešiť s Obvodným úradom  ŽP 
v Považskej Bystrici, ktorý má oprávnenie v predmetnej veci konať. 
 
    
Starosta informoval, že na  základe doporučenia OZ o odpredaj 1 800 m2  z obecnej záhrady 
p. Viktorovi Kvaššayovi ešte nemá k dispozícii vypracovaný geometrický plán od Ing. 
Bohuslava Priedhorského. Tento bod bude zaradený do programu OZ až po jeho 
vypracovaní.  
 

 
   

 
K bodu 4/ 

Otázka voľby hlavného kontrolóra bola riešená na obecnom zastupiteľstve dňa 30.6.2011 
a bola schválená na deň 16.9.2011, formou tajného hlasovania.  
 
Záujemci o funkciu hlavného kontrolóra obce mohli doručiť prihlášky do 31.8.2011 na obecný 
úrad. Do stanoveného  termínu bola doručená iba jedna obálka, aj keď starosta uviedol, že 
informácie žiadali viacerí občania.  
 
Na zasadnutí obecnej rady dňa 08.09.2011 jej členovia otvárali  jednu obálku. Do 
výberového konania sa prihlásil Ing. Rudolf Zaťko, ktorý  splnil všetky požadované 
kvalifikačné podmienky. Zároveň bol prítomný aj na OZ.  
  
Poslanci požiadali Ing. Zaťka, aby sa im predstavil  a oboznámil ich s jeho predstavami, čo 
by chcel vo funkcii hlavného kontrolóra v obci  urobiť. Zároveň ho požiadali, aby ich 
informoval o svojom zdravotnom stave nakoľko,  v čase keď bol zvolený za poslanca sa tejto 



funkcie vzdal zo zdravotných dôvodov. 
 
Ing. Kvaššay  sa Ing. Zaťka spýtal, či je členom Rady školy pri Základnej škole Štefana 
Závodníka v Pružine. V prípade, ak  nie je z tejto funkcie  odvolaný, nemal by kandidovať. 
Podľa Ing. Kvaššaya toto nie je v poriadku, nakoľko poslanci majú  voliť hlavného kontrolóra, 
ktorý by mal dodržiavať pravidlá a týmto by porušovali  zákon.  
 
 Ing. Zaťko odpovedal, že v súčasnosti je ešte členom rady školy, ale v prípade, že bude 
zvolený do funkcie hlavného kontrolóra obce s nástupom od 1.10.2011 do tohto termínu sa 
písomne vzdá  členstva v rade školy. Uviedol, že tieto veci konzultoval s riaditeľkou ZŠ Mgr. 
Michálkovou. Písomnú žiadosť do dňa voľby nepodal.  
 
Viacerí poslanci aj starosta obce konštatovali, že nevidia prekážky pre voľbu hlavného 
kontrolóra, pretože zmluva by sa uzatvárala až od 01.10.2011 a nie hneď. 
 
Ing. Beňadik, predseda volebnej komisie rozdal poslancom hlasovacie lístky, hlasovalo 8 
poslancov /poslanec p.  Stanislav Dolinka prišiel na OZ  pre pracovné povinnosti neskôr/  
 
Výsledky  tajnej voľby: 
 
Za hlasovalo : 5 poslancov:                    Proti: 3 poslanci           Zdržal sa: 0 
 
Ing. Rudolf Zaťko bol zvolený do funkcie hlavného kontrolóra s nástupom od 
01.10.2011 na obdobie šesť rokov. 
 
 

 
K bodu 5/ 

Starosta informoval poslancov, že  po odporučení obecnej rady sa mu podarilo kúpiť  
parcelu KNC č. 660/3 o výmere 843  m2 od p. Agnesy Kvaššayovej, Pružina č. 128. Obecná 
rada doporučila kúpiť pozemok za cenu 3,80 € za 1 m2.  Jedná sa o pozemok v susedstve 
obecných bytoviek a materskej školy.  
 
Ing. Janiga uviedol, že je to dobrá kúpa. 
 
p. Jance súhlasil, že je to do budúcnosti pre obec dobrá kúpa za dobrú cenu. 
 
Ing. Matušová uviedla, že je to dobrá kúpa hlavne z dôvodu, že v bytovkách bývajú mladé 
rodiny s deťmi a tie sa v ich okolí nemali kde hrať, lebo tam nebol vhodný priestor. 
 
Starosta informoval, že v rokovaní  s p. Kvaššayovou bude pokračovať, lebo v budúcnosti je 
možnosť  dokúpiť z pozemku ďalších  440 m2,  ale tento  v súčasnosti nemá záujem predať.  
 
 
Starosta dal o kúpe pozemku hlasovať: 
 
Za hlasovalo: 8 poslancov            Proti: 0              Zdržal sa: 0 
 
 

 
K bodu 6/ 

Starosta obce informoval o návrhu nového Všeobecne záväzného nariadenia  č. 2/2011  
o povodňových plánoch záchranných prác právnický osôb a fyzických osôb podnikateľov na 
území obce.  
 



 
Starosta informoval, že obec Pružina týmto VZN 
- ukladá povinným osobám vypracovať povodňový plán záchranných prác podľa § 10 ods. 

3 písm. c) zákona o ochrane pred povodňami a tento predložiť obci  Pružina,  
- povinné osoby musia mať  každoročne vypracovaný a odovzdaný povodňový plán 

záchranných prác,  tento treba  podľa potreby aktualizovať, 
- vypracovanie povodňových plánov záchranných prác môže povinná osoba konzultovať 

na OU v Pružine, 
- na území obce Pružina sa toto VZN týka len SHR p. Oľgy Apoleníkovej, s ktorou toto  

VZN prerokoval. 
 
Ing. Janiga uviedol, že podnikateľ je v čase ohrozenia v zmysle zákona techniku obci 
povinný poskytnúť /napríklad v čase povodní zapožičať traktor/, ďalej upozornil, že najväčšie 
nebezpečenstvo hrozí z potokov. Navrhuje preto  upozorniť občanov, aby z blízkosti koryta 
odstránili hlavne rôzne  skládky dreva – v prípade povodní je toto najväčšie nebezpečenstvo. 
Ďalej treba vyzvať občanov, aby čistili koryto potoka vo svojom okolí. 
 
p. Dolinka upozornil, že aj na hornom konci pri Matušových je zanesená rúra a je 
 znečistený tok potoka v tejto časti. 
 
Starosta uviedol, že o tomto probléme vie, bol tam aj s pracovníkmi obvodného úradu 
a občania už boli na tieto nedostatky upozornení.  
 
Ing. Kvaššay upozornil starostu, že toto VZN   nebolo  doručené poslancom v zmysle 
rokovacieho poriadku, t.j. minimálne tri dni pred zasadnutím OZ a  nemal možnosť sa s ním 
oboznámiť a ani neviselo vo vývesnej skrinke 15 dní pred schválením, čo je závažné 
porušenie.  Ing. Matušová súhlasila s pripomienkou  Ing. Kvaššaya, s tým, že nemôže 
hlasovať za niečo čo nečítala. 
 
Starosta informoval, že toto VZN musí mať  obec  prijaté podľa § 26 ods. 3 písm. a/ bod 6 
zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v rámci preneseného výkonu štátnej správy 
a musí byť predložené prokurátorke Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici. 
 
Starosta dal o prijatí VZN č. 2/2011 hlasovať: 
 
 
Hlasovanie : Za 6 poslancov               proti: 0                  zdržali sa: 2 poslanci 
 

 
K bodu 7   

Ing. Belavá informovala poslancov o hospodárení obce za obdobie od 1-6/2011, tento 
rozbor hospodárenia bol poslancom doručený poštou a bol prerokovaný aj na finančnej 
komisii,  obecnej rade a vo vývesnej skrinke. 
 
Ing. Matušová mala dotazy na jednotlivé položky rozpočtu, Ing. Belavá podala vysvetlenie:  
 
- Najväčším problémom v rozpočte je prevádzka ČOV, kde je stále nízky počet 

zapojených domácností na kanalizáciu. O tomto probléme sa už viackrát hovorilo, či už 
na finančnej komisii alebo na obecnom zastupiteľstve a doteraz nedošlo k žiadnej 
zmene.  

- Ing. Beňadik navrhol, aby bol vypracovaný a do budúceho OZ predložený zoznam 
domácností, ktoré môžu byť a nie sú napojené na ČOV.  

- Týmto domácnostiam navrhuje zaslať výzvu s určením termínu, do ktorého budú 
povinné sa zapojiť na kanalizáciu  

- Ing. Janiga s návrhom súhlasil. Uviedol, že domácnosti, ktoré môžu byť napojené na 



kanalizáciu už mali byť napojené, lebo je to pre nich aj finančne výhodnejšie. 
Domácnosti, ktoré takúto možnosť nemajú a dávajú „vyvážať“ žumpu a ešte platia 
poplatok OÚ to majú finančne náročnejšie. A domácnosti, ktoré vypúšťajú do potoka, 
neplatia nič. Uviedol konkrétne prepočty na domácnosť, ktorá má 4 členov domácnosti. 
Myslí si, že by sa to malo robiť spravodlivejšie, ak je potrebné malo by sa zmeniť 
a upraviť VZN. Navrhol, aby starosta vyžiadal z Považskej vodárenskej spoločnosti Pov. 
Bystrica faktúry domácností za  vodu, tieto by sa mali prepočítať a domácnostiam, ktoré 
nie sú zapojené na ČOV a nepreukážu spôsob vývozu žumpy, by mala obec vyrubiť tiež 
poplatok. Týmto by sa zvýšil príjem do rozpočtu obce. 

 
 
 

 
K bodu 8/ 

Starosta poslancov informoval o návrhu odmien poslancov a členov komisií za 1.polrok roku 
2011.  
 
Diskusia k bodu: 
 
Ing. Matušová – starosta môže určiť výšku odmeny členom komisií podľa toho, ktorá 
komisia  ako pracuje, lebo niektoré komisie pracujú, riešia problémy a niektoré sa ani 
nestretli. 
 
Ing. Janiga – súhlasil, s tým, že aktívny poslanec aj aktívny člen komisie by mal byť lepšie 
finančné ohodnotený. Toto musí vedieť posúdiť a  ohodnotiť starosta. 
  
PharmDr. Toporová – uviedla, že je v súčasnosti pracovne veľmi vyťažená a je pre ňu 
problém pracovať v sociálnej  v  sociálnej komisii. 
 
p. Jance bol proti zvyšovaniu odmien poslancov a svoju odmenu daruje na zakúpenie 
ozvučenia na cintorín, ktoré by sa mohlo využívať aj pri obecných akciách. 
 
Ing. Kvaššay mal dotaz, prečo nemajú poslanci vyplatené odmeny za zasadnutie konané 
dňa 19.11.2010 (predchádzajúce zastupiteľstvo) t.j. posledné zastupiteľstvo pred voľbami 
a kedy to bude vyplatené 
 
Starosta odpovedal, že odmeny boli vyplatené všetkým poslancom v decembri 2010. 
  
 
Poslanci sa v diskusii zhodli a  žiadali, aby boli do jednotlivých komisií doplnení aj 
zamestnanci obecného úradu a aby bola z každého zasadnutia komisie vypracovaná 
zápisnica.  
 
Starosta dal o návrhu odmien poslancov hlasovať: 
 
Za schválenie hlasovalo: 7 poslancov             proti: 0        zdržal sa: 1 poslanec 
 
 

 
K bodu 9/ 

 
Ing. Belavá informovala OZ o žiadosti Základnej školy Štefana Závodníka v Pružine  
o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie – školský klub detí o 4 000 €, ktoré ZŠ 
požaduje  na pokrytie nákladov 1 oddelenia ŠKD v období september až december 2011. 
Táto požiadavka bola prerokovaná aj vo finančnej komisii aj v obecnej rade. OR doporučuje 



schváliť 50% z požadovanej sumy t.j. 2 000 €. 
 
Požadovaná suma 4000 €  značne prekračuje výšku schváleného rozpočtu. Ing. Belavá 
informovala, že aj zmysle VZN o určení výšky príspevku na ŠKD ZŠ prináleží dofinancovať 
len 1 830 € . V súčasnosti obec napriek veľkému záujmu detí nemá finančné prostriedky na 
navýšenie.  
 
Diskusia k bodu: 
 
Ing. Kvaššay upozornil, že škola má možnosť získať od žiakov vzdelávacie poukazy.  
Hodnota vzdelávacieho poukazu  na jedného žiaka je 33 € na rok a navrhuje, aby sa robila 
väčšia osveta, aby boli deti v škole vyzvané na ich odovzdanie.    
 
Ing. Belavá uviedla, že v minulom roku približne 5O žiakov tieto poukazy neodovzdalo, čo je 
finančná strata  
 
Ing. Janiga si myslí, že dôležitú úlohu v získavaní týchto poukazov majú aj triedni učitelia.  
 
Ing. Matušová  uviedla, že je potrebné veľa vecí v škole regulovať, napríklad počet krúžkov, 
ktoré môže dieťa navštevovať  
 
 
Starosta  dal  hlasovať  o  navýšení  rozpočtu  na  originálne kompetencie pre ŠKD o sumu  
2000 €:  
 
Ing. Belavá informovala poslancov o liste ZŠ ohľadom zmien rozpočtu z dôvodu vlastných 
príjmov v sume 2 903 €. Zároveň predložila návrh na zmeny rozpočtu obce na r. 2011, ktoré 
tvoria prílohu zápisnice. O tomto návrhu dal starosta hlasovať.   
 
Za: 8 poslancov                            Proti: 0                  Zdržal sa: 0 
 
 
 
Starosta vyzval predsedkyňu finančnej komisie Ing. Matušovú, aby prítomných 
poslancov oboznámila s návrhom  Zásad odmeňovania poslancov a ďalších orgánov obce 
Pružina.  
 
Finančná komisia navrhla zvýšiť odmenu poslancom z 13 € na 22 € za jedno zasadnutie 
a predsedom komisií a členom na 10 € za jedno zasadnutie. V návrhu  sa uvádza, že 
zástupca starostu by bol odmeňovaný ako poslanec za účasť na zastupiteľstve, ale starosta 
mu môže udeliť odmenu za konkrétnu činnosť a tú by schvaľovalo zastupiteľstvo raz za pol 
roka. 
 
Starosta k tomuto uviedol, že v rozpočte na  rok 2011 sa s takýmto navýšením nerátalo. 
Z dôvodu zlej finančnej situácie obce tento bod nezaradil do programu. Upozornil, že podľa 
doteraz schválených zásad je z tejto rozpočtovej položky  vyplácaný mesačne zástupca 
starostu. V novom návrhu zásad však  nie je započítaný.  
 
Ing. Matušová uviedla, že pri týchto zásadách vychádzala z uznesenia z decembra 2010, 
kde je uvedené že zástupca starostu má plat nie odmenu.  
 
Starosta vysvetlil, že tu vznikla pri písaní chyba a v uznesení č. 1/2010 zo dňa 10.12.2010 
bod d/ odstavec 2 sa slovo plat zástupcu starostu mení na odmenu zástupcu starostu. 
/zástupca starostu nie je zamestnanec obce, nemôže mať plat/. 
 



Starosta pozitívne hodnotil spoluprácu s jeho zástupcom Ing. Beňadikom, ktorý túto funkciu 
vykonáva viac volebných období. Je nápomocný pri riešení problémov, vo veľa veciach mu 
pomáha, preto trvá na doterajšom mesačnom spôsobe odmeňovania.   
 
Diskusia k bodu: 

 
- Ing. Matušová doplnila, že odmenu poslancom  navrhuje zvýšiť aj z dôvodu, že v tomto 

roku sa z nej už  platia aj odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Uviedla, že každá 
príprava aj zasadnutie je veľmi časovo náročná. 

 
- p. Kozák uviedol, že v súčasnej zlej finančnej situácii sa mu zdá 22 € za jedno 

zasadnutie veľa, on sa rozhodol, že odmenu daruje do MŠ v Pružine. Navrhol odmenu 
10 €. 

 
- p. Jance si myslí, že zástupca starostu by mal byť vyplácaný mesačne, nie odmenou, 

ktorú mu dá starosta.   
 
 
   Starosta dal hlasovať za: 
 
-  vyplácanie odmeny zástupcovi starostu obce mesačne v pôvodne stanovenej výške: 
 
Za:  5                                                 zdržali sa: 3                 proti:   0 
 
-   za zvýšenie odmeny poslancom za jedno zasadnutie z 13 € na 22 € 
 
Za: 2                                                 zdržal sa: 0                   proti: 6   
 
 
                           
Starosta odovzdal predsedom inventarizačných komisií poverenie k vykonaniu 
inventarizácie majetku a záväzkov obce ku dňu 31.10.2011. Predsedom komisií budú 
inventarizačné hárky doručené  do 07.11.2011. Termín na odovzdanie inventarizácie je 
stanovený  do  25.11.2011. 
 
Starosta informoval o nesprávnej výmene p. Dušana Jance p. Stanislavom Dolinkom 
v rade školy -  bod 13 uznesenia č. 3/2011 zo dňa 30.06.2011. 
 
 Keďže p. Dušan Jance nebol do rady školy delegovaný ako zástupca obce, ale bol   
zvolený rodičmi, bolo neprávne  ho odvolať.  
 
Starosta preto dal o zrušení tohto  bodu uznesenia hlasovať: 
 
Za zrušenie hlasovalo: 7 poslancov       zdržal sa: 1 poslanec       proti: nebol nikto´ 
 

 
K bodu 10/ 

- p. Peter Šebák vyhlásil, že je z tohto zasadnutia sklamaný, minulo sa totiž účinku. 
Dúfal, že keď bolo zasadnutie zvolané do zasadačky TJ Strážov Pružina, budú  sa 
riešiť veci ohľadom havarijného stavu budovy, spŕch a ihriska a nevyriešilo nič 
z tohto. 

 
- p. Roman Hija – upozornil na problémy, ktoré majú v   TJ Strážov Pružina: 



• obyvatelia zo susedných domov vyvážajú za budovu, do tohto areálu 
odpad, čo spôsobuje problémy. Najlepšie by bolo celý pozemok oplotiť. 
Teraz nie sú na to peniaze, ťažko sa získavajú aj od sponzorov, je zlá 
finančná situácia aj pre firmy,  

• strecha a sprchy sú v havarijnom stave  
• aj lavičky a stoly  sú v havarijnom stave.  

       - Starosta sľúbil, že v súčasnej zložitej ekonomickej situácii obce sa bude snažiť,          
aby bol v budúcom roku navýšený rozpočet pre TJ Strážov Pružina  na opravu  spŕch, 
ktorých rekonštrukciu treba  riešiť. Farbu na strechu zakúpila obec, bude sa natierať 
ešte tento rok. Na opravu stolov a lavičiek sa bude snažiť zabezpečiť  drevo od 
sponzorov. 

 
      -  p. Stanislav Dolinka informoval, že v budúcom roku t.j. 2012 si v obci pripomenieme     

5O. výročie organizovaného futbalu. Aj z tohto dôvodu je potrebné pripraviť dôstojné 
oslavy v TJ  Strážov aj pod záštitou obce  a zároveň požiadal o pomoc pri 
organizovaní osláv tohto výročia. 

- Ing. Janiga ponúkol pomoc pri organizovaní osláv. Doporučil, aby sa určil prípravný 
výbor a potom sa dohodli ďalšie veci – napr. osloviť bývalú družobnú TJ Černová, 
zorganizovať zápas veteránov  aťd, tak  aby boli oslavy dôstojné, treba tomu venovať 
pozornosť 

- p. Jance upozornil na to, aby  sa dohodol vhodný  termín osláv, aby neboli iné akcie 
v okolí. 

 
- Ing. Kvaššay upozornil aj na zlú kvalitu ihriska, jeho hracej plochy  hovoril o obciach, 

ktorým sa podarilo získať peniaze EÚ a vybudovať umelohmotné ihriská.   V prípade, 
že bude možnosť získať tieto peniaze v budúcom roku doporučil, aby sa takýto 
projekt realizoval. 
 

- Ing. Janiga poďakoval starostovi za auto s asfaltom, ktoré v časti obce Priedhorie 
aspoň čiastočne pomohlo pri oprave komunikácií. 

 
              -   starosta uviedol, že sa pokúsi vybaviť ešte aspoň  jedno auto s asfaltom. 

 
- Ing. Beňadik sa pokúša vysporiadať cestu  v časti Priedhorie – Horné Močiare. 
 
- Ing. Belavá požiadala poslancov o návrhy, ktoré pomôžu pri tvorbe rozpočtu na 

budúci rok. 
 
- Starosta informoval, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v termíne 7.-8 

februára 2012 
 

- Ing. Matušová požiadala o: 
-         doplnenie emailových adries poslancov na internetovej stránke obce      
-         vypracovanie plánu  zasadnutí obecného zastupiteľstva 
-         starosta oznámil, že najbližšie zasadnutie bude 02.12.2011 
-         ďalej sa spýtala starostu, čo sa chystá v obci, v kultúre na konci roka – Silvester, 

     resp. na Štefana                        
-         starosta sa vyjadril, že  žiadne  hromadné oslavy  obec organizovať nebude. 

 



- p. Jance poďakoval mladým hasičom za prípravu nočnej hasičskej súťaže, ktorá 
mala dobrý ohlas a ďalej poďakoval Bc. Vierke Križanovej za projekt, ktorý v obci  
realizuje. Uviedol, že v  súčasnosti, keď všetci, aj firmy majú finančné problémy 
organizovať takého podujatia a projekty je veľmi náročné a treba takéto aktivity 
podporiť aj zo strany občanov. 

 
- p. Jance informoval o zničenej turistickej mape, ktorú niekto vyrezal z odpočívadla 

v Riedkej a turistickom značení na Strážov, ktoré niekto zastriekal. Ľudia robia, 
snažia sa a niekto to ničí. 

 
- Ing. Janiga navrhol stretnutie s ochranármi, Ing. Pepichom ohľadom turistického 

značenia a riešenia problémov v Strážove a vodopádov. 
 
- p. Ján Ďuriš – sa spýtal starostu, či budú vymenené čerpadlá v bytovke – v zime mali 

problém s vykurovaním  bytovky. Problém bol v čerpadlách, údajne sú „slabé“  – tieto 
by mali byť ešte v záruke, preto odporučil ich reklamovať. 
 

 
- Starosta má informácie  o tomto probléme. Zúčastnil sa stretnutia s nájomníkmi v 

4/2011, kde  ich informoval o možnostiach, ako postupovať v tomto prípade, ale do 
dnešného dňa sa nikto na OÚ nedostavil , ani písomne nepodal návrhy. Informoval, 
že čerpadlá boli inštalované presne podľa projektu. 
 

- p. Jance požiadal starostu, aby zabezpečil pred a počas sviatku pamiatky zosnulých 
vývoz odpadu z cintorína aj zo smetných nádob pred cintorínom. 

  
              

 
K bodu 11

 

  
 
 Predseda  návrhovej komisie Ing. Beňadik, predložil návrh na uznesenie č. 4/2011    a 
starosta dal o návrhu hlasovať: 

 
Za:  8 poslancov,                              Proti: 0 poslancov,           Zdržal sa: 0  
 
 
     Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie   
obecného zastupiteľstva. 
 
 
.  
Zapísala: Mikulová 
 
Overovatelia zápisnice:  p. Dušan Jance, 
                                          p. Jozef Kozák   
    

 
 
 
 
  
 
 
  



                                                                                     Michal Ušiak  
                                                                                     starosta obce  
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