Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine,
konaného dňa 11.12. 2015 v rekreačnom zariadení na Priedhori .

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: tvorí prílohu zápisnice
Na úvod zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce p. Michal Ušiak, privítal prítomných
a hostí : Ing. Jozefa Smatanu, Prednostu Obvodného úradu v Považskej Bystrici a Ing. Pavla Petríka
– predsedu Okresnej organizácie protifašistických bojovníkov v okrese Považská Bystrica. ktorí
prišli odovzdať obci Pružina „ medailu K 70. výročiu SNP a ukončenia II. Svetovej vojny, pre
vypálené obce- časť obce Pružina Ritka., ktorú obci udelilo Ministerstvo obrany SR, za účasť
v odboji. Starosta obce im poďakoval o hovoril o pamätnej tabuli Antona Kardoša , ktorý ako
starosta obce bol zastrelený v 3.1.1945.V januári bude obnovená pamätná tabuľa a nanovo osadená.
Ing. Smatana poďakoval starostovi za jeho prácu a činorodosť ako i Ing. Jaroslavovi Beňadikovi,
ktorí bol nápomocný pri rekonštrukcii kaplnky na hornom konci, na ktorú pomohol zabezpečiť
nemalé finančné prostriedky.
K bodu 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce p. Michal Ušiak, ktorý oboznámil
poslancov s programom rokovania.
O návrhu dal starosta poslancom hlasovať :
Hlasovanie : Za 8 poslancov
Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 2
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Do návrhovej komisie navrhol : Ing. Jaroslav Beňadik- predseda, za členov : Ing. Jána Janigu a
Ing. Igora Krištofíka
O tomto návrhu dal hlasovať:
Hlasovanie : Za 8 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Za overovateľov zápisnice navrhol p. Dušana Jance a p. Oľgu Apoleníkovú
O tomto návrhu dal hlasovať:
Hlasovanie : Za 8 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 3
Rozpočet obce Pružina na rok 2016, s výhľadom na roky 2017 a 2018,.
Diskusia:
Ing. Krištofík sa informoval no investičných výdavkoch.
Ing. Belavá vymenovala plánované akcie ako rekonštrukciu miestnych komunikácií, vybudovanie
oválu na ihrisku, oporný múr na cintoríne, vybudovanie verejného osvetlenia v časti 100 domov,
územný plán obce, čakáreň na Priedhorí, rozšírenie kamerového systému v obci, oplotenie ihriska.
Tiež sa plánuje pokračovanie v údržbe miestnych komunikácií. Informovala, že podľa prognóz MF
SR je predpoklad zvýšenia podielových daní oproti návrhu, z čoho by sa mohli financovať ďalšie
investičné akcie, resp. spoluúčasť obce na úspešných projektoch.
Ing. Beňadik upozornil, aby sa začalo s prácami na spevnenie ihriska a až potom budovať oporný
múr od potoka a ohrádzať. Upozornil, že treba najskôr vypracovať projekt.
Ing. Janiga – žiadal zapracovať 700,- € na rekonštrukciu obelisku večného vojaka Gabriša, ktorý je
kultúrna pamiatka. Ing. Beňadik ho upozornil, že obelisk, nie je majetkom obce a preto obec nemôže
investovať do jeho rekonštrukcie. P. Apoleníková povedala, že sa o tom môže jednať, ak by sa stal
majetkom obce.
P. Dolinka sa informoval o rozpočte hasičov.
Mgr. Jakubech sa pýtal
- plánovanú cestu k domu smútku.- starosta informoval o zámere opravy cesty od zdravotného
strediska až po dom smútku, dobudovanie pri Dome smútku a spevnenie múrom.
- zástavku na Priedhori , ktorá sa plánuje vybudovať. Ing. Beňadik aj starosta hovorili o preskúmaní
možnosti na vybudovanie spoločnej stavby so zvoničkou.
Ing. Krištofík - sa informoval o ceste v časti 100 domov.
P. Jance – upozornil, že obec by potrebovala zakúpiť traktor. Starosta informoval, že bude výzva na
budovanie Zberného dvora a tu by bola možnosť urobiť lepšie oplotenie, zakúpili by sa
mechanizmy drtička, traktor. Starosta informoval aj o možnosti z mikroregiónu na kompostéry, ktoré
by dostala každá domácnosť.
Starosta dal hlasovať o pripravenom rozpočte a návrhu Ing. Beňadika 5000,- € na ihrisko.
Hlasovanie : Za 8 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 4
VZN obce Pružina č.2/2015 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Pružina.

Ing. Belavá informovala o prepočte na jedného žiaka a to na jednotlivé školské zariadenia – ŠKD,
Materskú školu a školskú jedáleň podľa usmernenia MŠ SR a rozpočtových možností obce.
p. Jance sa informoval o výške úspory na plyne po výmene okien. Starosta uviedol , že ušetrená
suma 2000,- , bola použitá na rekonštrukciu kanalizácie, ktorá bola v havarijnom stave.
Starosta dal hlasovať o VZN č. 2/2015
Hlasovanie : Za 8 poslancov
Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 5
Územný plán obce Pružina návrh na zadanie
Starosta obce informoval o príprave územného plánu v roku 2015. Do 15.1.2016 je treba podať
žiadosť o dotáciu na vypracovanie územného plánu, Nasledovať bude pripomienkové konanie od
občanov a podanie na spracovanie územného plánu obce Pružina.
Starosta dal o príprave územného plánu hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov
Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 6
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016-2020 (PHSR)
Starosta informoval poslancov o potrebe mať spracovaný, plán je nutné mať v prípade predkladania
žiadosti . Úprava je možná po diskusií občanmi, pripomienky bude možné podať do rady Obecného
zastupiteľstva do konca januára.
p. Apoleníková upozornila na nedostatky v pripravovanom pláne, ktoré si často protirečia. V časti
o ekológií sa uvádzajú nepravdivé údaje o používaní umelých hnojív, ktoré ona , už niekoľko rokov
nepoužíva. Taktiež treba opraviť zoznam podnikateľov a veľa ďalších častí, ktoré nie sú aktuálne
a neúplné.
Starosta dal o príprave „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016-2020“ hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 7
Organizačný poriadok MŠ
Starosta predložil -Organizačný poriadok MŠ, ktorý vypracovala p. riaditeľka MŠ p. Mičkovská.
Starosta dal o Organizačnom poriadku MŠ hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov
Proti : 0

Zdržal sa : 0

p. Jance sa spýtal na dotácie k prestavbe MŠ.
Starosta informoval, že obec nedostala dotácie o ktoré žiadala. Informoval aj o jednaní s p. Pavlom
Kardošom , o budove starej jednoty, ktorá by sa mohla využiť ako jedáleň pre žiakov ZŠ.

K bodu 8
Dodatok č.1/2015 k VZN obce Pružina č.4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Starosta informoval o výške poplatku za vývoz PDO, kde vďaka triedeniu odpadu ako i využívaniu
zberného dvora sa znížili náklady na vývoz odpadu. Za drobný stavebný odpad je navrhovaný
poplatok vo výške 0,05 € za 1 kg odvážené množstvo.
Výška poplatku za komunálny odpad sa nemení a je pri zaplatení poplatku na rok 2016 - 23,- € na
osobu, pri zaplatení do 31.3. – 20,- € na osobu .
Ing. Krištofík sa pýtal na riziko čiernych skládok.
Starosta konštatoval, že nie je možné tomu zamedziť, ale po ich zistení sa priebežne likvidujú.
p. Jance, upozornil, ž treba občanov informovať, že vďaka ich zodpovednému prístupu pri triedení
odpadu sa znížili náklady a tak sa poplatok nemusel zvyšovať. Starosta informoval, že
v pripravovanej ročenke budú občania informovaní o úsporách.
Starosta dal o Dodatku č.1/2015 k VZN obce Pružina č.4/2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 9
Návrh na vyradenie majetku obce na základe inventarizačných komisií
Starosta predložil Návrh na vyradenie , ktoré podali inventarizačné komisie.
p. Jance upozornil na priestory v KD , ktoré sú založené starými stanmi ako i ďalšími vecami na
táborenie- tieto priestory treba vypratať.
p. Dolinka – upozornil, že strecha na starej požiarnej zbrojnici je poškodená, zateká a je potreba to
riešiť.
Starosta dal o Návrhu na vyradenie majetku, podľa zoznamu hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 10
Návrh nájomného za využívanie obecných nebytových priestorov
Starosta informoval o výške nájomných zmlúv a predložil žiadosti na ich úpravu –
p. Daniel Belavý, žiada zmenu výšku nájmu v posilňovni.
Ing. Krištofík navrhol, aby sa znížil nájom z 10,- € na 5,-€ + spotrebu elektrickej energie a platiť
zálohovo 25,- € mesačne.

Starosta dal o návrhu hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

MUDr. Omelková žiadala odpustiť nájom za rok 2015 vo výške 300,- €, táto suma musí byť
uhradená .
Starosta navrhol zníženie nájmu na 45,- € mesačne
Starosta dal o návrhu hlasovať
Hlasovanie : Za 1 poslancov

Proti : 7

Zdržal sa : 0

Starosta dal hlasovať o výške nájmu 50,- € a všetkých ostatných nájomných zmluvách, návrh zmlúv
tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie : Za 7 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa : 1
K bodu 11
Návrh zmien v rozpočte obce Pružina ku dňu 11.12.2015
Ing. Belavá informovala o zmenách rozpočtu
Starosta dal o Návrhu zmien v rozpočte obce Pružina ku dňu 11.12.2015 hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 12
Návrh odmien poslancom a členom komisií, kronikárke obce za rok 2015
Starosta predložil „ Návrh odmien poslancom a členom komisií a kronikárke vo výške 100,-€,
odmeny poslancom boli podľa Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií.
Starosta dal o Návrh odmien poslancom a členom komisií, kronikárke obce za rok 2015, hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 13
Prerokovanie protestu prokurátora k VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkam.
Starosta predložil návrh prokurátorky na zrušenie VZN č. 6/2012 – poplatok za ochranu ovzdušia je
stanovený podľa zákona č. 137/2010 v znení neskorších predpisov.
Starosta dal o návrhu na zrušenie VZN č. 6/2012 hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 14

Predloženie žiadostí občanov (ZŠ Štefana Závodníka, PB Med ), kúpa pozemkov, zníženie nájmu za
nebytové priestory a rôzne
Starosta predložil žiadosti :
-

Žiadosť ZŠ Š. Závodníka v Pružine o navýšenie finančných prostriedkov na školský klub vo
výške 2000,-€, z dôvodu predlženia hodín v školskom klube.

Starosta dal o žiadosti hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov
-

Proti : 0

Zdržal sa : 0

P. Lenka Kucová, podala žiadosť o výstavbu rodinného domu v časti Chmelisko, v časti ktorá
bude doplnená do územného plánu.

Starosta dal o žiadosti hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov
-

Zdržal sa : 0

Žiadosť ZŠ Š. Závodníka v Pružine o príspevok 500,- € na podlahu do chemickej učebne

Starosta dal o žiadosti hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov
-

Proti : 0

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Žiadosť p. Vlniešku o zriadenie turistického náučného chodníka v časti Radová – Somorová
s názvom Natur park Pružina

Starosta dal o žiadosti hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Starosta informoval o kúpe pozemkov :
-

k ceste, ktorá bola delimitovaná dokúpiť časť, ktorá bola v minulosti predaná p. Ing.
Marianovi Vidomanovi ktorý ju je ochotný predať za rovnakú cenu obci, aby bola v celosti
a mohla sa využívať občanmi, jedná sa o parc.č. KN-C č.2634/14 o výmere – 124m2

Starosta dal o kúpe hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov

-

Proti : 0

Zdržal sa : 0

V časti nazývanej Mestiska, kde bol v minulosti urobený archeologický prieskum, ak by bola
obec spoluvlastníkom uvedených parciel, ktorých je vlastníkom Ing. Ján Janiga.
Archeologický prieskum by mohol v budúcnosti pokračovať, čím by sa obec zviditeľnila.
Jedná sa o parc. č. KN-Eč.6375, 6391, 6393, 10375, 10444, 10446, 10376/1, 10376/2 vo
výmere 7867m2 .

Starosta dal o kúpe v cene 0,20 /m, celková suma 1599,- € do rozpočtu na rok 2016 , hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa : 0

-

Ing. Belavá predložila žiadosti o dotácie pre centrá voľného času. Obec Pružina bude
poskytovať dotácie na záujmové vzdelávanie detí (centrá voľného času) nasledovne:

Pre deti od 5-15 rokov

v sume 80,-€/1 dieťa/kalendárny rok

za podmienky písomnej požiadavky zriaďovateľa poskytovateľa záujmového vzdelávania
s predložením zoznamu žiakov s trvalým pobytom v obci Pružina, s uvedením dátumu
narodenia a ich presnej adresy.
Zriaďovateľ záujmového vzdelávania spolu so žiadosťou o dotáciu predloží obci:
- kópiu zriaďovacej listiny
- číslo bankové účtu, kde sa bude dotácia poukazovať
- žiadosť treba doručiť obci najneskôr do konca novembra príslušného kalendárneho roka.
Dotácia sa bude poskytovať jedno rázovo a to nasledovne:
- na rok 2015 v zmysle predložených dokladov pomernou čiastkou v sume 32 €/1 dieťa. Dotácia sa
poskytne na účet žiadateľov do 16. decembra 2016.
V lehote do 10. januára 2016 poskytovatelia dotáciu za rok 2015 obci písomne zúčtujú.
-

v kalendárnom roku 2016 sa dotácia poskytne najneskôr do 31. 3 . 2016 s tým, že v prípade,
že dieťa v ďalšom školskom roku vzdelávanie ukončí, je poskytovateľ záujmového vzdelávania
povinný túto skutočnosť oznámiť obci najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po ukončení
vzdelávania a taktiež vrátiť alikvótnu čiastku určenú na žiaka na účet obce, najneskôr však do
20. 12. 2016 s písomným avízom.

Poskytovať vzdelávania
predloží najneskôr do 30. 9. 2016 aktuálny zoznam záujemcov
o vzdelávanie podľa stavu k 15.9. 2016.
Dotácie na záujmové vzdelávanie budú z rozpočtu obce Pružina poskytnuté oprávneným žiadateľom
a to v rámci Trenčianskeho a Žilinského kraja.
Starosta dal o dotácie pre centrá voľného času hlasovať.
Hlasovanie : Za 8 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 15
Diskusia
- starosta oznámil o doručených ponukách na odhŕňanie snehu, na cesty bolo ponuky od ZO SZZ
v Pružine a od SHR – p. Apoleníkovej, Na chodníky bola predložená len jedna ponuka od p.
Dušana Jance . Poslanci upozorňovali aby v zmluve boli presnú stanovené podmienky na
odhŕňanie snehu na cestách, aby sa nestávalo ako v minulých rokoch , že cesty boli ráno
neodhrnuté a začínalo sa s údržbou až v dopoludňajších hodinách.
- Ing. Ján Janiga – hovoril o doplnení kroniky a zdôraznil o potrebe vážiť si prácu ľudí, ktorí
v minulosti pre obec, dobrovoľne, bez nároku na odmenu pracovali. V zmysle smernice
udeľovania ceny starostu navrhol na toto ocenenie nášho bývalého občana p. Martina
Olšovského, žijúci v Považskej Bystrici, ktorý stále žije pre našu obec a začiatkom budúceho
roku oslávi životné jubileum. Písomný návrh tvorí prílohu zápisnice.

Starosta dal hlasovať o udelení Ceny starostu obce pre p. Martina Olšovského, ktorá by bola
odovzdaná na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie : Za 8 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa : 0
-

-

-

-

-

-

-

P. Dolinka - sa informoval o vlastníctve pozemkov pri RD p. Kavalcovej č. 12 nakoľko sú
veľmi zaburinené. Starosta informoval o výrube o orezávaní stromov v okolí miestnych
komunikácií, ktoré poškodzujú auta – vývoz PDO, spôsobujú výpadky elektr. prúdu
a osvetlenia. Na uvedenom pozemku je veľa vlastníkov, ktorý by sa mali starať o jeho
pokosenie.
Na preventívne požiarnej kontrole zistili, že RD s.č.625na Chmelisku , ktorý je vo veľmi zlom
stave a ohrozuje aj spoločný RD č. 626. Starosta informoval, že obec nemôže zasahovať do
vlastníctva občanov. Majiteľka domu , bola upozornená už minulosti a je si vedomá chátrajúcej
nehnuteľnosti.
Starosta informoval o rozšírení kamerového systému na zberný dvor, aby sa zamedzilo vozeniu
odpadu vo večerných a nočných hodinách. Vtedy občania odpad prehodia cez plot, alebo
nechajú pred bránou a tento roznášanú mačky a túlaví psi.
P. Vrábel sa pýtal - či sa budú roznášať kalendáre do každej domácnosti.- starosta informoval,
že kalendáre budú po doručení na obecný úrad ihneď pripravené pre poslancov na roznesenie
podľa pridelených súpisných čísiel.
Informoval sa ako je to s upratovaním KD po akciách občanov, ktorý ho mali prenajatý. P. M.
Jakubech navrhol, aby už v poplatku za KD, bol aj poplatok za upratovanie a to robil len jeden
zodpovedný človek. Taktiež upozornil, že poplatok v zimných mesiacoch je pre spotrebu plynu
vysoký. p. Jance , pri inventarizácií zistil, že nové stoly, sú už poškodené, zlou manipuláciu pri
ich ukladaní. Keď by túto prácu dohliadal zodpovedný človek , stoly by sa tak neničili.
Ing. Janiga upozornil, že auta, ktoré sú odstavené na cestách , pri zimnej údržbe zavadzajú.
Treba upozorniť majiteľov na túto skutočnosť.
Mgr. M. Jakubech hovoril o výške DPH , ktorá je pre p. Apoleníkovú diskriminujúca, nakoľko
pri ponuke na odhŕňanie snehu je jej cena vyššia.
Ing. Krištofík, p. Jance opätovne upozornili na stanovenie podmienok a hodín o odhŕňaní snehu.
P. Apoleníkova skonštatovala, že je to niekoľko ročný problém, ktorý stále pretrváva, ale
upozornila, že všetko je treba v podmienkach presne stanoviť.
P. Jance tlmočil požiadavku p. Hospodárika o zamedzení vjazdu osobných aut do areálu ZŠ
v Pružine, kde sú deti ohrozované nedisciplinovanými rodičmi, ktorý porušujú zákaz vjazdu.
Starosta informoval, že na takúto prácu nemôže použiť bežného človeka , ale musel by to byť
miestny policajt. Ing. Beňadik navrhol, aby túto skutočnosť riešila riaditeľka ZŠ, ktorá je
vlastníkom komunikácie a podmieniť tým prideľovanie dotácií.
Upozornenie p. Kuca, strecha zvoničky na Chmelisku zateká, starosta konštatoval, že
podmienkou opravy je, aby bola majetkom obce.
Vodovod na Chmelisku p. Daniel Belavý sa informoval na rozšírenie, práce by si boli ochotný
urobiť sami , keby im obec prispela na materiál. Starosta informoval o stálom problému
s platením spotrebovanej vody na Chmelisku, Dlh za rok 2015 je 600,- €.
Rekonštrukcia cesty od Hlaváča s.č.446 po Martu Majtánovú, s.č.433 Majitelia sú si vedomí , že
cesta nie je majetkom obce, ale sú ochotný pozemky pod cestu darovať. Starosta navrhol cestu
riešiť s Ing. Beňadikom osobne.

K bodu 16
Návrh na uznesenie predložil Ing. Jaroslav Beňadik
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie : Za 8 poslancov
Proti : 0

Zdržal sa : 0

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť .
Zapísala: Ida Kardošová
Overovatelia zápisnice : p. Oľga Apoleníková
p. Dušan Jance

Michal Ušiak
starosta obce

