Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine,
konaného dňa 16.decembra 2016 v rekreačnom zariadení na Priedhori .

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: tvorí prílohu zápisnice

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 9 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
p. Vladimíra Hogaja
O tomto návrhu dal hlasovať:
Hlasovanie : Za 9 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Za overovateľov zápisnice navrhol p. Dušana Jance a p. Oľgu Apoleníkovú
O tomto návrhu dal hlasovať:
Hlasovanie : Za 9 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 3
VZN sa nemení, ruší sa len úľava pri zaplatení do 31.3. v roku.
Na vývoz domového odpadu za rok 2016 obec dopláca cca 9 000,- €. Starosta upozornil na
skutočnosť, že občania veľmi málo triedia, ale triedenie odpadu je jedinou možnosťou ako
znižovať náklady za vývoz, za odpad, za ktorý sa po vytriedení neplatí.
Ing. Krištofík upozornil na výber poplatku za vývoz stavebného odpadu, ktorý sa nevyberal.
Upozornil na určenie miest pre separovaný odpad a zakúpenie dostatočného množstva
kontajnerov.

Starosta informoval, že poplatok za stavebný odpad sa bude vyberať pri stavebnom povolení.
Obec rozmiestni 60 kusov farebných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené v obci na 10
miestach k triedeniu domového odpadu.
p. Jance upozornil, že tieto priestranstva treba upraviť.
O návrhu VZN dal hlasovať:
Hlasovanie : Za 9 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 4
Rozpočet obce Pružina na rok 2017, s výhľadom na roky 2018 a 2019.
Ing. Belavá informovala , že v rozpočte sú všetky zazmluvnené investície, počíta sa
s financovaním kanalizácie, rekonštrukciou ciest.
Žiadosti o dotácie predložili TJ Strážov vo výške 4 400,- €, jaskyniari 400,- €, ZRPŠ pri ZŠ
Štefana Závodníka na plavecký výcvik 450,- €. O týchto požiadavkách dal starosta hlasovať.
Starosta informoval o investičných akciách, ktoré budú realizované v roku 2017 - pokračovanie
pri budovaní kanalizácie, dobudovať zberný dvor, zabezpečiť v obci kompostéry, dokončiť
verejné osvetlenie v lokalite 100 domov, vyasfaltovať väčšinu ulíc, rozšírenie materskej školy
o 20 miest, dokončenie oporného múru na cintoríne, investície v ČOV, vybudovanie rozhľadne,
tribúnu na multifunkčnom ihrisku a ďalšie , ktoré nastanú v priebehu roka .
Ing. Janiga upozornil aj na uličky na Priedhori.
Starosta oboznámil, že v jarných mesiacoch spolu s poslancami prejdú uličky a určia poradie
reknštrukcie, resp. údržby.
Ing. Zaťko predložil stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce a doporučil ho schváliť.
Starosta dal hlasovať o návrhu rozpočtu
Hlasovanie : Za 9 poslancov
Proti : 0

Zdržal sa : 0

Starosta predložil návrh programového rozpočtu na rok 2017, 2018 a 2019.
Starosta dal hlasovať o programovom rozpočte
Hlasovanie : Za 9 poslancov
Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 5
Dodatok VZN obce Pružina č.2/2015 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Pružina.

Ing. Belavá informovala o normatívoch na jedného žiaka (dieťa) a to na jednotlivé školské
zariadenia – ŠKD, Materskú školu a školskú jedáleň podľa usmernenia MŠ SR a rozpočtových
možností obce.
Starosta dal hlasovať o dodatku VZN č. 2/2015
Hlasovanie : Za 9 poslancov
Proti : 0
K bodu 6

Zdržal sa : 0

Návrh na výšku réžie v školskej jedálni na rok 2017
Ing. Belavá predložila návrh na výšku réžie podľa skutočnosti za rok 2016. Navrhuje sa preto
réžia v roku 2017 vo výške 1,44 € na jedno jedlo.
Starosta dal hlasovať o návrh na výšku réžie v školskej jedálni na rok 2017
Hlasovanie : Za 9 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 7
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/ 2016
p. riaditeľka MŠ p. Mičkovská.
Správu predložila starostovi p. riaditeľka , ktorá sa ospravedlnila za neúčasť na OZ.
V správe informovala o prekročenej kapacite v triedach MŠ so súhlasom hygienikov
a Okresného úradu v Trenčíne.
Starosta informoval o príprave na prístavbu a rekonštrukciu priestorov MŠ, ku ktorým sa
podrobnejšie vyjadril v ďalšom bode.
p. Jance - chcel vedieť koľko detí nebolo umiestnených
Starosta- nebolo vyhovené 8 žiadostiam , ale neumiestnené boli 3 deti, ktoré nemali 3 roky.
p. Apoleníková – mala obavu či rozšírenie o 20 miest je dostatočné.
p. Riaditeľka ZŠ – upozornila , že deti do troch rokov vyžadujú úplne inú starostlivosť ako deti
staršie.
Starosta dal o „ Správe činnosti MŠ „ hlasovať
Hlasovanie : Za 9 poslancov
Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 8
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Štefana Závodníka za školský rok 2015/2016
Správu predložila riaditeľka ZŠ Štefana Závodníka v Pružine v ktorej veľmi podrobne informovala :
Testovanie žiakov robia nielen povinné ale i v ostatných ročníkoch a výsledky sú vždy nad 60%,
samozrejme, že sú žiaci, ktorí majú výsledky oveľa vyššie, ale i pod 50%, ale v priemere škola nemá
horšie výsledky. V škole už dnes rozvíjajú hudobné nadanie , kde všetci žiaci vedia hrať na jeden
hudobný nástroj – flautu. Deti majú možnosť rozvíjať aj svoju manuálnu zručnosť v dielňach, kde majú
vytvorené veľmi dobre podmienky. Informovala o účasti žiakov na súťažiach v rámci okresu ale
i celoslovenských, kde sa deti veľmi dobre umiestňujú, konštatovala, že tieto deti majú veľmi malé
sebavedomie.. Hovorila aj o dofinancovaní o ktoré žiadala s presunutím finančných prostriedkov, ktoré
súvisí s nenaplnenosťou žiakov v jednotlivých triedach. Na záver poďakovala starostovi za spoluprácu.

Ing. Beňadik – či sa v škole triedi odpad
p. Riaditeľka - informovala, že škola je zapojená do projektu „Zelená škola“, kde musí dodržiavať veľmi
prísne podmienky, žiaci v škole triedia každý odpad. Môžu pomôcť pri výrobe plagátu na triedenie
odpadu v domácnostiach.
Ing. Janiga - poďakoval za podrobnú správu aj za reprezentáciu školy a obce.

Starosta dal o Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Štefana Závodníka hlasovať
Hlasovanie : Za 9 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 9
Prerokovanie protestu prokurátora k VZN o prevádzkovom poriadku na viacúčelovom ihrisku
Starosta informoval, že na prevádzku multifunčného ihriska nemusí byť VZN , ale prevádzkový
poriadok, ktorý bude vypracovaný.

Starosta dal hlasovať o zrušení VZN 2/2009
Hlasovanie : Za 9 poslancov
Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 10
Petícia za rozšírenie MŠ , informácia o predložení žiadosti na rozšírenie kapacít MŠ
Starosta informoval, že žiadosť o rozšírenie kapacity MŠ bola podaná 5 x , ale obec v žiadostiach
o finančné prostriedky neuspela. Do 31.januára 2017 bude podaná nová žiadosť a ktorej spĺňame všetky
podmienky, ale je veľký predpoklad, že získame tieto finančné prostriedky.
p. Jance sa informoval, kedy bude začatá prestavba.
Starosta – práce budú prebiehať v čase prázdnin do 31.8. 2017 by mali byť ukončené práce aj
s vybudovaním výdajne jedla v priestoroch ZŠ.
V tomto zmysle bude starosta odpovedať členom petície.

K bodu 11
Návrh zmien v rozpočte obce Pružina ku dňu 16. 12. 2016
Ing. Belavá informovala o zmenách rozpočtu ako i zmenách od posledného OZ.
Starosta dal o Návrhu zmien v rozpočte obce Pružina ku dňu 16.12.2016 hlasovať
Hlasovanie : Za 9 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Mgr. Michálková, riaditeľka ZŠ Štefana Závodníka, požiadala o prefinancovanie výdavkov ZŠ
z tovarov a služieb do miezd vo výške 4000,- €.

Starosta dal o Návrhu hlasovať
Hlasovanie : Za 9 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Požiadala o schválenie príjmov ZŠ Štefana Závodníka vo výške 4153, -€ v zmysle podanej
žiadosti

Starosta dal o Návrhu hlasovať
Hlasovanie : Za 9 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Predložená žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie na Školský
klub pri ZŠ Štefana Závodníka v Pružine vo výške 6 161,- €.
Starosta dal o žiadosti hlasovať
Hlasovanie : Za 9 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 12
Rôzne
-

p. Lukáč doručil na obecný úrad žiadosť o prenájom priestorov pri bytovke s.č.1039,
kde si umiestnil montovanú búdku pre uloženie motocykla.
Starosta navrhol sumu 5,- € mesačne

-

Ing. Krištofík sa informoval či neboli doručené žiadosti ohľadom prenájmov a ich
zníženia.
Starosta informoval, že nie a navrhol ostatné nájomné zmluvy ponechať bez zmien.
Starosta dal o žiadosti hlasovať
Hlasovanie : Za 9 poslancov

-

Zdržal sa : 0

Starosta predložil výšku poplatkov za prenájmu kultúrneho domu pre občanov
s trvalým pobytom v obci, podľa priloženého návrhu, ktorý tvorí súčasť zápisnice.
Starosta dal o návrhu hlasovať
Hlasovanie : Za 9 poslancov

-

Proti : 0

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Starosta informoval o liste, ktorý prišiel od právnej zástupkyne JUDr. Birošovej
ohľadom pozemku , v časti nazývanej Mesciská, ktorý obec v minulosti kúpila. Na
pozemku bol v minulosti urobený archeologický prieskum, spoluvlastníkom uvedených
parciel, bol Ing. Ján Janiga. P. Ľudmila Hajdíková napadla jeho predaj .
Starosta navrhuje pozemok vrátiť pôvodnému vlastníkovi.
Ing. Janiga navrhol, aby sa rozhodnutie preložilo na marec. P. Hajdíková s ním
nekomunikuje ohľadom predaja pozemku, do marca sa s ňou skontaktuje a bude na OZ
informovať.
Starosta dal o návrhu hlasovať
Hlasovanie : Za 9 poslancov
Proti : 0
Zdržal sa : 0

-

-

Starosta informovala o žiadosti p. Miroslava Michálka na parkovacie miesta pri
bytovkách s.č.1039,1040 - nájomných bytoch.
Starosta oboznámil poslancov, že všetko je o dohode nájomníkov a VZN, ktoré by obec
prijala nič nevyrieši bez ich dohody, v budúcnosti sa uvažuje o rozšírení parkovacích
miest.
p. Ďuriš – upozornil, že by bytovkách parkujú cudzí ľudia a obyvatelia nemajú voľné
miesto. Upozornil, že k jednému bytu je určené jedno parkovacie miesto.
p. Kuco - navrhol značku – „Parkovanie len pre obyvateľov bytovky“.
Starosta navrhol – označiť parkovacie miesta podľa čísla bytu, ktoré by sa losovali.

K bodu 13

-

Diskusia:
Ing. Zaťko predložil návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017
Starosta dal o návrhu hlasovať
Hlasovanie : Za 9 poslancov

-

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Riaditeľka ZŠ Štefana Závodníka v Pružine Mgr. Michálková, požiadala o odpustenie
inventarizácie za rok 2016, ktorá sa podľa zákona môže uskutočniť raz za 2 roky. Svoju žiadosť
odôvodnila PN p. účtovníčky, ktorá je dlhodobá.

Starosta dal o návrhu hlasovať
Hlasovanie : Za 9 poslancov
-

Proti : 0

Starosta predložil návrh na vyradenie majetku, podľa priloženého zoznamu
Starosta dal o Návrhu na vyradenie majetku, hlasovať
Hlasovanie : Za 9 poslancov
Proti : 0

-

Zdržal sa : 0

Ing. Belavá predložila návrhy na schválenie príspevkov pre :
Jaskyniarov vo výške - 400,- €
TJ Strážov vo výške - 4 400 ,- €
ZRŠ pri ZŠ Štefana Závodníka na plavecký výcvik - 450,- €
Starosta dal o návrhu hlasovať
Hlasovanie : Za 9 poslancov

-

Zdržal sa : 0

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Mgr. Martin Jakubech - upozornil, že odvodnenie ihriska TJ Strážov Pružina je
nefunkčné
Starosta – informoval, že oprava bude urobená v jarných mesiacoch.

-

-

-

-

-

-

-

P. Ďuriš J. - sa informoval či sa vyberajú pokuty za oneskorené zaplatenie poplatkov
za vývoz komunálneho odpadu
Starosta – informoval, že poplatok sa platí od 1.1. do 31.12. v bežnom roku, pokuty sa
nedávajú, ale môže byť vyčíslené penále, ktoré sa neuplatňuje.
Ing. Krištofík sa informoval na zmluvu na zabezpečenie zimnej údržby miestnych
komunikácií
Starosta – zmluva je uzatvorená so ZO SZZ a p. Apoleníkovou, ktorá bude
zabezpečovať údržbu na komunikácií v časti 100 domov, obecného úradu, ZŠ a ulica
Písková ...
Ďalej sa informoval o vybudovaní cesty v časti 100 domov a internetu
Starosta – hovoril o dokončení verejného osvetlenia sa bude robiť aj cesta , na internet
zatiaľ nie je v prevádzke optický kábel
Upozornil na potrebu vybudovať lavičky pri multifunčnom ihrisku- drevené lavičky
a hojdačky
Starosta informoval o vybudovaní „ telocvične vonku“ a osadení nových lavičiek.
Poďakoval za uskutočnenie stretnutia s Mikulášom, aj pracovníkom obecného úradu za
celoročnú prácu
Upozornil na určenie priorít, ktoré sa budú financovať z rezervného fondu.
Starosta informoval o príprave na oprave miestnych komunikáciach, kde mál ponuky
troch firiem, ktoré mali prísť rekonštruovať komunikácie, nakoľko nebolo pripravené
podložie a neboli odkanalizovné niektoré časti, tieto práce sa posunuli na nasledujúci
rok.
p. Jance apeloval na urýchlené rekonštrukcie miestnych komunikácií
Ing. Janiga poďakoval za celoročnú prácu, konštatoval, že obec sa zviditeľnila vďaka p.
Apoleníkovej a p. Kortmanovi, ako i informovanie o dianí v obci sa zlepšilo. Zaželal
všetkým veľa zdravia a spokojnosti do nového roku. Upozornil, že kalendár kultúrnych
akcií bude zverejnený v ročenke.
Starosta vyzval všetkých prítomných o príspevky do ročenky.
Predložil zastavovaciu štúdiu, p. Dolinku Stanislava ml. v časti Svetlinec
Starosta dal o štúdií hlasovať
Hlasovanie : Za 9 poslancov

-

Proti : 0

Zdržal sa : 0

P. Kuco – žiadal ,aby na internetovej stránke obce bolo opäť otvorené fórum.
Starosta upozornil, že príspevky na tomto fóre boli často urážajúce, plné osočovania.
Tieto príspevky nečítali len naši občania, ale aj cudzí. Pisatelia sa nepodpisovali
vlastným menom, ale aj starostovým. Navrhol, aby si zriadili vlastnú stránku na ktorej
môžu písať neobmedzene. Jeho dvere sú otvorené pre každého občana.
o Informoval, prečo sa nerobia aktivity , ktoré by ľudia robili svojpomocne napr.
natretie oplotenia materskej školy.
Starosta privíta takúto aktivitu a zabezpečí všetok potrebný materiál na takúto činnosť.

-

-

-

o Kosenie pozemkov – aby obec pokutovala občanov, ktorí nemajú pokosené
pozemky.
Starosta informoval, že obec nemôže občanov pokutovať, no v tomto prípade má túto
možnosť Obvodný úrad životného prostredia. Obec nemá možnosti, aby sama kosila
tieto plochy a následne fakturovala majiteľom pozemkov.
o Upozornil na porušený rozhlas v časti Chmelisko
Starosta – vie o tejto poruche a drôty budú preložené na elektrický stĺp.
o Žiadal starostu o riešenie vodovodu na Chmelisku, aby všetci doplatili dlhy,
každý aby mal svoj vodomer a neplatičov žiadal odpojiť.
Starosta upozornil, že vodovod nie je majetkom obce, každý problém musí riešiť.
Občania, ktorí ho využívajú sa o vodovod nestarajú a nie sú nápomocní pri riešení
problémov.
Ak bude vodovod majetkom obce, bude ho môcť pracovník obce kontrolovať .
o Prečo sa nerobí každý rok výberové konanie na vývoz odpadu.
Starosta informoval o dvoch firmách Megavest a Chudovský , ktoré zabezpečujú vývoz
. Firma Megavest zabezpečuje všetky práce súvisiace s vývozom a, firma Chudovský
poskytne len auto a obec musí poskytnúť pracovníkov. Nakoľko obec nemá možnosť,
aby tieto práce zabezpečila vlastnými pracovníkmi – veľmi dôležité je dodržanie
všetkých bezpečnostných podmienok a podmienok ochrany zdravia pri takejto činnosti,
starosta nepristúpi na takéto podmienky.
o Staré budovy v obci ohrozujú
Starosta skonštatoval, že aj napriek výzvam na odstránenie starých zdravie ohrozujúcich
budov aj ponuke na pomoc pri likvidácií sa to nedarí, aj keď sa tento rok niekoľko
takýchto budov odstránilo.
Ing. Beňadik upozornil, že tieto budovy majú viac vlastníkov, ktorí sa nevedia
dohodnúť.
p. Apoleníková - územný plán v záverečnej správe sa nehovorí o jej niekoľko ročnom
zámere vybudovať agropenzión v areáli farmy, ale uvedené sú nové penzióny na
Priedhorí a Chmelisku. Podľa nej nebola s niektorými podnikateľmi v obci vedená
žiadna komunikácia ohľadom územnému plánu, ako by v obci ani nepodnikali.
Ing. Beňadik uviedol , že pripomienky sa riešili a každý mal možnosť vyjadriť sa .
starosta – územný plán sa musí každé 2 roky aktualizovať a tak všetky nedostatky môžu
byť napravené a doplnené.
Mgr. Martin Jakubech skonštatoval, že nemôže podpísať niečo, čo mu nebolo
vysvetlené. Ako by potom odpovedal voličom.
p. Jance– upozornil, že starosta sľúbil zvolať zasadnutie k územnému plánu,ale nezvolal
Starosta informoval, že tento bol zverejnený na internetovej stránke a budove obecného
úradu,každý kto mal záujem mal možnosť sa k nemu vyjadriť.30.11.2016 prišiel list
z KÚ v Trenčíne, Územný plán musí byť podpísaný a zverejnený od 1.12.2016 nakoľko
je 30 dňová na jeho pripomienkovanie do konca roka 2016 , aby sa mohli dostať
finančné prostriedky.
Navrhol aby sa miesto Mikuláša - konali vianočné trhy
p. Kuco navrhoval miesto konania zastupiteľstva v kultúrnom dome

-

-

Starosta skonštatoval, že každé zastupiteľstvo je zverejnené a každý občan ma možnosť
sa ho zúčastniť.
p. Apoleníkova – hovorila o probléme ľudí v ktorých prevláda skeptizmus. Navrhovala
, aby ľudia v obci na obecnej tržnici predávali celoročne svoje prebytky , ale neuspela.
Pri usporadúvaní akcií by veľmi privítala prezentáciu našich občanov, ktorí sú veľmi
zruční a vyrábajú krásne veci, ale nevedia sa prezentovať.
p. Riaditeľka pozvala na ples , ktorý organizuje združenie rodičov pri ZŠ
p. Jance - požiadal o vybavenie kuchynky v KD riadom.
p. Belavá informovala , že v rozpočte sa vyčlenila suma na jej vybavenie.
P. Kuco sa informoval s kým riešiť opravu balkónu na bytovke
Starosta odpovedal o postupe a riešení z fondu opráv
Starosta informoval, o údržbe chodníkov v zimnom období a o možnosti kúpy traktora.
Budú preverené cenové ponuky na jeho zakúpenie.

K bodu 14
Návrh na uznesenie predložil Ing. Jaroslav Beňadik
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie : Za 9 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

