ZÁPISNICA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, zo dňa 29. marca 2017

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
P r o g r a m : tvorí prílohu zápisnice

K bodu 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Michal
Ušiak. V úvode privítal prítomných a zároveň ospravedlnil za neúčasť na zasadnutí
poslancov Ing. I. Krištofíka z pracovných dôvodov a Mgr. M. Jakubecha, ktorý príde
neskôr. Zároveň prítomných oboznámil s programom zasadnutia, o čom dal
hlasovať.
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 2:
Starosta obce predložil poslancom návrh zloženia návrhovej komisie a to:
predseda Ing. Beňadik, členovia: Ing. Janiga a V. Hogaj.
Zároveň za overovateľov zápisnice navrhol: p. Apoleníkovú a p. Vrábla.
O týchto návrhoch dal starosta hlasovať.
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za zapisovateľku poveril p. Martu Belavú.

K bodu 3:
Všetkým poslancom bol doručený návrh „Záverečného účtu obce Pružina
za rok 2016“. Poslanci boli oboznámení aj s účtovnou závierkou obce za rok 2016.
Záverečný účet bol v termíne zverejnený na úradnej tabuli, ako i na
internetovej stránke obce. Starosta vyzval poslancov na diskusiu k tomuto materiálu.
P. Belavá oboznámila s výsledkom hospodárenia za rok 2016 - prebytok
v sume 127 558,45 €. Poslanci boli oboznámení aj s hospodárením rozpočtovej
organizácie – ZŠ Štefana Závodníka.
Starosta informoval:
-

o stanovisku hlavného kontrolóra obce, ktoré je odporúčacie s prijatím
záverečného účtu bez výhrad

-

o stanovisku nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2016.

Ing. Janiga – konštatoval dobré výsledky v hospodárení obce.

Iné pripomienky ani návrhy neboli, preto dal starosta o návrhu prijať záverečný účet
obce za rok 2016 s výrokom – bez výhrad, hlasovať.
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starosta navrhol celý výsledok hospodárenia v sume 127 558,45 € presunúť
do rezervného fondu a neskôr rozhodnúť o použití a otvoril diskusiu k tomuto
návrhu.
Nakoľko nikto nepredložil iný návrh, starosta dal hlasovať za tvorbu rezervného
fondu v sume 127 558,45 €.
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4:
Starosta informoval o novom cenovom výmere za stočné – odvádzanie
odpadových vôd stanoveným Úradom pre reguláciu sieťových odvetví z 21. 2. 2017
vo výške 0,6578 €/m3. Z výmeru vyplýva povinnosť zrušiť pôvodne prijaté uznesenie
č. 9/2017 zo 17. 2. 2017, ktorým bola schválená suma 0,70 €/m3.
K tomuto bodu starosta otvoril diskusiu.
D. Jance – požiadal o informáciu k spoplatňovaniu stočného.
P. Mikulová - stočné sa bude počítať podľa spotreby vody za predchádzajúci rok,
informovala, že už má podklady z Považskej vodárenskej spoločnosti za rok 2016 a
zmluvy sa budú meniť.
Keďže neboli žiadne iné pripomienky, starosta dal o návrhu výšky stočného pre rok
2017 v sume 0,6578 €/m3 a zrušenie uznesenia č. 9/2017 z OZ 17. 2. 2017, hlasovať.
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa: 0.

K bodu 5:
Starosta informoval o projekte vybavenia tried ZŠ Š. Závodníka „Zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“. Celková suma projektu je 77 005,- €, pričom
spoluúčasť obce bude 5 %, t. j. 3 850,- €. Projekt bude vyhodnotený do 30. 6. 2017.
Poslanci sa mohli oboznámiť s projektom a otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Ing. Zaťko – odporučil, aby sa nezabudlo vybaviť školu výkonnejším internetom.
Iné pripomienky ani návrhy neboli vznesené, preto starosta odporučil poslancom
projekt schváliť.
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6:
V marci bolo stretnutie poslancov, vedenia školy a rady školy priamo v ZŠ
Štefana Závodníka k zriadeniu plánovanej výdajne obedov, s ohľadom na zvýšenie
kapacity v MŠ.

Starosta informoval – sú pripravené podklady k zaradeniu výdajne do siete
školských zariadení,
- rokoval s hygienikom s odporučením zriadenia výdajne.
- Obecná rada
odporučila s
návrhom vyčkať, kým nebude vyrozumenie
z Ministerstva pôdohospodárstva k projektu na rozšírenie kapacity v MŠ a jej
prístavby.
- V prípade schválenia dotácie by sa v rámci projektu riešilo aj rozšírenie jedálne o
terasu.
- taktiež odporúča vyčkať s rozhodnutím zriadenia výdajne obedov v ZŠ a presunúť
toto na najbližšie OZ - výsledok vyhodnotenia projektu by už mal byť známy.
- Informoval o stanovisku z VÚC o schválení tohto projektu na ich úrovni. Do 18. 4.
2017 je potrebné projekt predložiť s ďalšími prílohami na ministerstvo.
K tomuto bodu otvoril diskusiu.
Poslanci k návrhu starostu a odporučeniu obecnej rady nemali pripomienky. Preto
starosta dal o návrhu preloženia rozhodnutia zriadenia výdajne obedov v ZŠ na
najbližšie OZ, hlasovať.
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 7:
Starosta obce a riaditeľka MŠ p. Mičkovská podali v zmysle zákona
majetkové priznanie vedúceho zamestnanca za rok 2016. Predseda komisie
verejného záujmu Ing. Beňadik informoval jednotlivo o prírastkoch a úbytkoch
v majetku starostu obce za rok 2016 a konštatoval, že p. riaditeľka Mičkovská
nemala v majetkových pomeroch žiadne zmeny oproti roku 2015. Riaditeľka ZŠ Mgr.
Michálková predloží priznanie do 31. 3. 2017.
Poslanci vzali majetkové priznanie na vedomie bez pripomienok.
K bodu 8:
V zmysle zákona č.253/1994 Z. z. sa každoročne prehodnocuje plat starostu
obce. Štatistický úrad zverejnil priemernú mzdu v NH, ktorá bola v roku 2016 912 €.
Podľa počtu obyvateľov v našej obci sa tento plat násobí koeficientom 1,98. Pri
nástupe do funkcie starostu obce v roku 2014 sa tento zvýšil o 33 %. Plat
s koeficientom vyplýva zo zákona, poslanci môžu meniť len výšku %.
Poslanci nemali k platu žiadne pozmeňujúce návrhy, preto plat starostu vzali na
vedomie.
K bodu 9:
Starosta informoval, že p. Kupček sa vzdal funkcie veliteľa DHZ v Pružine a p.
Prostinák funkcie strojníka. V zmysle odporučenia členskej schôdze DHZ v Pružine,
boli navrhnutí na volené funkcie nasledovní členovia:

-

Veliteľ DHZ – Ing. Miroslav Štefina
Strojník DHZ – Peter Ďuriš
Preventivista - Peter Jance.

Starosta informoval:
- Náš DHZ je zaradený do skupiny A kategórie.
- obec by mala dostať dotáciu 5 000,- € pre zabezpečenie DHZ
- starosta podal žiadosť na nové auto TATRA 815
- 6 našich hasičov ide na špeciálne 2-dňové školenie, pričom z rozpočtu obce
sa budú hradiť cestovné výdavky a stravné.
K návrh na nových funkcionárov DHZ otvoril diskusiu.
S. Dolinka – poznamenal, že hasiči toľko áut nepotrebujú. Vyzdvihol prácu
s mladými, pozval na súťaž mladých hasičov Plameň a to 1. 4. 2017
do Považskej Bystrice. Taktiež vyzdvihol dobrú preventívu v Pružine, horšie to
je v časti Briestenné a Chmelisko.
Ing. Zaťko – potvrdil pravidelné cvičenia s deťmi manželmi Štefinovými,
obdobne aj starosta informoval, že manželia Štefinoví vedú aj krúžky v škole.
Starosta ukončil diskusiu k bodu a dal o zmenách funkcionárov DHZ hlasovať.
Za: 7 poslancov

-

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 10:
V minulosti boli prijaté kritériá na udelenie cien v obci. V roku 2016 sa
dožili významného životného jubilea bývalí funkcionári a zástupca ZŠ. Preto aj
na základe odporučenia obecnej rady, starosta predložil návrh na udelenie
Ceny starostu nasledovne:
Ing. Ján Janiga – 70 rokov
Jozef Vrábel - 75 rokov
Mgr. Ľubor Cvengroš – 75 rokov.
Tieto ceny plánuje odovzdať slávnostne na obecnom úrade za účasti
poslancov. K tomuto bodu starosta otvoril diskusiu.
S. Dolinka – návrh podporuje. Poznamenal, že by sa mohli oceniť aj ďalší
funkcionári, ale vyzdvihol aj úspechy žiačiek ZŠ - J. Kardošovej v športových
súťažiach a V. Vráblovej.
Starosta – každoročne v júni prijíma najúspešnejších žiakov na obecnom
úrade.
Ing. Janiga – poďakoval za predložený návrh na ocenenie a navrhol, aby sa
pravidelne oceňovali občania, ktorí systematicky a dlhoročne robia dobré
meno obci, aj formou diplomu.
P. Vrábel – ocenenie si zaslúžia mnohí starší športovci, poslanci, funkcionári.
Starosta informoval, že sú tlačivá na návrhy ocenení, preto môžu takýto návrh
podať poslanci kedykoľvek a potom sa to prerokuje v OZ.
Starosta dal o predloženom návrhu na udelenie cien starostu obce hlasovať.
Za : 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa :0

K bodu 11:
Zmeny rozpočtu obce k 29. 3. 2017 boli doručené všetkým
poslancom. Starosta informoval o dôvodoch prijatia zmien. Navrhol, aby sa
investičné výdavky sume 24 992 € financovali z prostriedkov rezervného
fondu z m. r.
P. Belavá predložila požiadavku na navýšenie príjmov i výdavkov ZŠ
z poistného plnenia v sume 683,- €. Návrh zmien v rozpočte a čerpanie RF
tvorí prílohu zápisnice.
Starosta otvoril preto k tomuto bodu diskusiu.
Poslanci nemali pripomienky k predloženým návrhom a preto dal jednotlivo hlasovať
za:

-

Zmeny rozpočtu obce k 29. 3. 2017 podľa predloženého návrhu aj
s navýšením príjmov i výdavkov ZŠ z poistného plnenia v sume 683,- €.
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Čerpanie rezervného fondu obce v sume 24 992,- € na investičné akcie
podľa predloženého návrhu starostom obce.
Za: 7 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 12: R ô z n e

 Starosta – informoval, že obec bola úspešná v 1.kole projektu „Zvýšenie
kapacity a stavebné úpravy MŠ Pružina“ na VÚC. Z uvedeného vyplýva, že
je potrebné ešte schváliť predloženie žiadosti o NFP tohto
projektu
realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC221-2016-10. Spoluúčasť na
tomto projekte by mala byť maximálne do výšky 13 000 €, s prípadným
zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Termín podania žiadosti – 15. 4. 2017 na Ministerstvo pôdohospodárstva.
V prípade schválenia podpory v rámci NFP by sa práce vykonali v priebehu
prázdnin, podľa toho, kedy bude obec vedieť výsledok. Starosta otvoril k bodu
diskusiu.
Poslanci k návrhu nemali pripomienky, dal preto o podní ŽoNFP v rámci
projektu „Zvýšenie kapacity a stavebné úpravy MŠ Pružina“, ako i spoluúčasť
financií obce na tomto projekte, hlasovať.
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 13 – D i s k u s i a
 Starosta informoval o riešení presunutého sporu, ohľadom kúpy podielu
pozemkov od Ing. Janigu v roku 2015, ktoré napadla spoluvlastníčka p.
Ľudmila Hajdíková, Pružina č. 254, prostredníctvom právneho zástupcu,
nakoľko neboli oslovení pri kúpe pozemkov.
Starosta navrhol prerokovať odpredaj pozemkov pre žiadateľku p. Hajdíkovú z
dôvodu, aby sa predišlo súdnemu sporu. Podľa vyjadrenia JUDr. Kubovičovej,

ktorá obec zastupuje, kúpna zmluva medzi Ing. Janigom a obcou by bola
zrušená. Ide o odpredaj nasledovných parciel v spoluvlastníckom podiele
v 1/8:
-

parcela KN E č. 6375, druh pozemku: orná pôda o výmere 2766 m2
parcela KN E č. 6391, druh pozemku: orná pôda o výmere 3253 m2
parcela KN E č. 6393, druh pozemku: orná pôda o výmere 7519 m2
parcela KN E č. 10375, druh pozemku: orná pôda o výmere 2793 m2
parcela KN E č. 10444, druh pozemku: orná pôda o výmere 2323 m2
parcela KN E č. 10446, druh pozemku , orná pôda o výmere 689 m2
parcela KN E č. 10376/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 43346 m2
parcela: KN E č. 10376/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 245 m2, vedené na liste vlastníctva 2788, spolu 7 867 m2. Obecná
rada odporučila odpredaj žiadateľke za pôvodnú sumu, t.j. 0,20 €/ m2 , za
ktorú obec pozemky kúpila. Starosta otvoril k bodu diskusiu.

-

Ing. Beňadik – Pri prevode treba ešte uhradiť správny poplatok v sume 66,- €.
Iné návrhy ani pripomienky neboli vznesené.
Hlasovanie za odpredaj podielu parciel o výmere 7 867 m2 pre p. Ľudmilu
Hajdíkovú, Pružina č. 254 v sume 0,20/m2.
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 Starosta informoval o prebiehajúcom súdnom spore medzi Obcou
Pružina, p. J. Ligasom J. a P. Kostkom.
Obec dostala vyrozumenie z Krajského súdu v Trenčíne, ktorý vrátil
predmetný spor na prerokovanie Okresnému súdu v Považskej Bystrici.
Starosta rokoval s JUDr. Kubovičovou, ktorá obec zastupuje na súde odporučila dohodu medzi účastníkmi konania. Starosta pozval účastníkov na
obecný úrad, pričom títo požadujú uhradiť trovy konania pre právnika
vyčíslené v sume 5 655,- €, čo starosta odmieta. Obec platila za zastupovanie
JUDr. Kubovičovú a súhlasil len s úhradou súdnych poplatkov cca 435,- €, ale
nie ich právnika. Po odporučení právničky, navrhuje vypočuť bývalých
starostov a to Ing. Priedhorského, p. Vrábla a Ing. Janigu + Ing. Beňadika,
ktorí môžu potvrdiť, že sporné pozemky boli vedené ako miestna komunikácia
- v minulosti boli vydané stavebné povolenia k výstavbe rodinných domov.
Starosta sa preto obrátil na poslancov na ich názor na spor a otvoril diskusiu.
p. Apoleníková – chcela vysvetlenie, prečo JUDr. Divko, zastupujúci
účastníkov konania p. Ligasa a Kostku, zahrnul do ceny aj ďalších účastníkov
– dedičov.
Ing. Beňadik – vysvetlil, že miestne komunikácie sa vysporadúvali
a geometricky zameriavali v roku 2004. V minulosti sa požiadavka na odpredaj
časti parcely v OZ zamietla, preto spor trvá. Právnik využil možnosť zahrnúť
všetkých účastníkov do jeho odmeny. Ing. Beňadik trvá na tom, aby zostal
prístup na ďalšie pozemky.

Starosta – je za zmier, ale nevidí dôvod, prečo by obec mala hradiť trovy ich
právnikovi.
 Starosta – informoval o stretnutí s Pružinským Ferdinandom, ktorý si v
minulosti dal žiadosť o kúpu parcely KNC 590/1 - čo je miestna komunikácia.
Stretnutie poslancov na mieste bolo v minulom roku. Do dnešného dňa sa
nevyjadril k ponuke obce. Bolo mu doporučené uskutočniť dedičské konanie
po zomrelej babke.
 S. Dolinka – predložil pripomienku p. Jozefa Kvaššaya na rigól pri škarpe KD v prípade nepriaznivého počasia mu ide voda do dvora, upozornil aj na
zdevastované multifunkčné ihrisko.
Starosta informoval, že to preverí. Objednal nové sitá. Mladí aj vedome
majetok poškodzujú. Navrhol tam kameru a osvetlenie. Tiež informoval
o nahlásení poistnej udalosti – poškodené sklenené tabule v oddychovej zóne
Potôčky.
 p. Apoleníková – má vedomosť, že sa v oddychovej zóne robí neporiadok,
- navrhla rozšíriť aj do tejto časti kamerový systém aj s osvetlením.
- V minulosti sa táto časť upravila, stálo to financie, naši ľudia tam brigádovali
Sama pomohla mechanizmami a niektorí to ničia, treba tomu zamedziť.
Poslanci odporučili, aby starosta na nasledujúce OZ pripravil rozpočet na
rozšírenie kamerového systému a osvetlenie na viacúčelové ihrisko aj do
oddychovej zóny. Pozvala na akcie:
8. 4. 2017 – sobota – „Zo salaša do mesta“
8. 5. 2017 – pondelok „Bačova cesta“ – akcia na salaši.








-

- navrhla v obci zaviesť SMS systém, vo viacerých obciach sa to osvedčilo,
bola by to výhodná služba pre občanov.
Poslanci návrh podporili, starosta túto možnosť preverí a bude informovať.
Ing. Beňadik – informoval a pozval všetkých na 4. ročník akcie „Vyčistime si
dolinu“ a to v sobotu 8. 4. 2017. Stretnutie bude o 9.00 hod.na dolnom konci.
O spoluprácu požiadal okrem nášho starostu aj starostu Dolného Lieskova.
Ing. Janiga – požiadal o náter čakárne na Bobote a lavíc pri sv. Jankovi.
S. Dolinka – pri zastupovaní kolegom – šoférom boli sťažnosti na kamene pri
hlavnej ceste na hornom konci pri P. Kvaššayovi – obmedzenie pri vyhýbaní.
- Dotaz na pokračovanie v budovaní kanalizácie na hornom konci.
Starosta informoval, že bude rokovať so správou ciest a v budovaní
kanalizácie sa bude pokračovať podľa výsledku podanej
žiadosti na
kanalizáciu a finančných možností obce.
D. Jance – tlmočil pripomienku p. Hospodárika na autá voziace deti do školy
– ohrozená bezpečnosť detí – odporučil vybudovať chodník ku škole.
Starosta už viackrát na zákaz upozornil, ale málokto to rešpektuje, môže
zavolať políciu. K návrhu vybudovania chodníka sa prikláňa.
Oprava kanálu pri hasičskej zbrojnici – stále to nie je opravené.
Mal dotaz na kanalizáciu na hornom konci, ako budú prípojky po ľavej strane.
Požiadavka na chodník pri opornom múre na cintoríne – urnový háj.

Starosta vysvetlil a informoval, že sa bude pokračovať v budovaní oporného
múra, chce robiť ďalšie práce pri oprave Domu smútku a rozšírení krovu,
opravu zastrešenia lexanu, nátery, maľovanie.
 V. Hogaj – pri oprave zberačov na ceste, netreba zabudnúť opraviť zberač pri
„Obrázku“.
 Ing. Beňadik – Dom smútku by riešil komplexne novým projektom, priestory
sú už nepostačujúce. Starosta informoval o prácach, ktoré sa budú realizovať
v tomto roku na cintoríne.
 P. Vrábel – nový šport – naháňačka po dedine na autách. Informoval sa, či sa
využil kamerový systém či sa odhalil vinník zničených kontajnerov a dopravnej
značky pri odbočke na Priedhorie.
Starosta informoval, že túto skutočnosť ohlásil polícii, zatiaľ nie je známy
výsledok.
K bodu 14: Záver
V závere Ing. Beňadik predložil návrh na uznesenie, o ktorom dal
starosta hlasovať.
Za: 7 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa: 0.

Po schválení uznesenia starosta poďakoval za plodnú a pružnú diskusiu
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Marta Belavá

Overovatelia zápisnice: Oľga Apoleníková
Peter Vrábel

Michal U š i a k
starosta obce

