Zápisníca
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružina konaného dňa 25.septembra 2015
v zasadačke obecného úradu

Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program : v prílohe zápisnice
K bodu 1/ Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Michal Ušiak,
ktorý v úvode privítal poslancov a p. riaditeľku základnej školy Mgr. Darinu Michálkovú
oboznámil ich s programom rokovania.
Starosta ospravedlnil neúčasť poslanca Stanislava Dolinku .
Starosta dal hlasovať o programe zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie : Za 8 poslancov

proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. Do
návrhovej komisie navrhol : Ing. Jaroslava Beňadika, 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 Apolenikovú . O tomto
návrhu dal starosta hlasovať:
Hlasovanie : Za 8 poslancov

proti : 0

Zdržal sa : 0

Za zapisovateľku na zasadnutí obecného zastupiteľstva stanovil p Evu Ďurišovú
K bodu 3/ Výročná správa za konsolidovaný celok obec Pružina, Správa o overení
individuálnej účtovnej závierky
Starosta obce predložil výročnú správu za konsolidovaný celok a správu auditora o overení
konsolidovanej účtovnej zvierky za rok 2014. K predmetnému bodu neboli žiadne pripomienky
a predkladané správy zobrali poslanci na vedomie. Tieto materiály tvoria prílohu zápisnice.
K bodu 4/ Správa riaditeľky ZŠ Štefana Závodnika o výchovno-vzdelávacom procese
Riaditeľka Základnej školy Mgr. Darina Michálková predložila poslancom Správu o výchovnovzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015. Veľmi pekné výsledky
dosiahli žiaci vo všetkých oblastiach, hlavne v slovenčine, matematike a športových súťažiach , kde sa

umiestnili na popredných miestach aj v celoslovenských kolách. Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015 tvorí prílohu zápisnice.
p. riaditeľka Mgr. Michálková Darina oboznámila a predložila na schválenie poslancom školský
výchovný program pre školský klub detí v základnej škole s platnosťou od 1.9.2015 a zmeny
v školskom výchovno-vzdelávacom programe pre I. a II. Stupeň ZŠ s platnosťou od 1.9.2015. Riaditeľka
školy podala informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 2015/2016. Zároveň p. riaditeľka poďakovala firme
Continental za finančné prostriedky, ktoré darovali ZRŠ Pružina formou 2% daní. Finančné prostriedky
ZRŠ pomáhajú hlavne deťom pri doprave na súťaže, plavecký a lyžiarsky výcvik, na odmeny pre
úspešných žiakov a pod.

p. riaditeľka požiadala obecné zastupiteľstvo o :
– pomoc pri riešení problému s pripojením základnej školy na internet
– opravu ekologického ihriska
– opravu schodov do školskej jedálne
– vytvorenie priestoru v školskej jedálni na odkladanie tašiek žiakov
– v budúcnosti plánovať vybudovanie učebne na podporu enviromentálneho vzdelávania
v exteriéri základnej školy.
Starosta obce sa vyjadril k žiadostiam p. riaditeľky:
– prisľúbil pomoc pri riešení problému s internetom, rokoval už zo zástupcom firmy
Playmax.
– bude dobudovaná atletická dráha na ihrisku a plánuje sa vybudovať altánok pri ihrisku,
ktorý môže byť využívaný ako učebňa pre žiakov
– rozšírenie školskej jedálne sa plánuje, v tomto roku obec požiadala o dotáciu na
rekonštrukciu budovy MŠ, ale v prvom kole sme nedostali dotáciu na rekonštrukciu
budovy Materskej školy.
– Rokoval s VUC a SAD o úprave spojov pre žiakov. VUC plánuje zriadiť na dopravu
žiakov do školy školské autobusy.
p.Jance Dušan - sa p. riaditeľky spýtal, či sa uskutoční v budúcom roku rodičovský ples
Mgr.Michálková - ples sa bude konať 8. Januára 2016 v kultúrnom dome , hrať bude hudobná
skupina BONITA.
O slovo sa prihlásil občan p. Kupček Pavol
Starosta dal hlasovať či bude udelené slovo p. Kupčekovi
Hlasovanie : Za 8 poslancov
proti . 0

Zdržal sa : 0

p. Pavol Kupček – dotaz, prečo nebol v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti zahrnutá aj
práca detského hasičského krúžku PLAMEŇA a zverejnená darovaná výška finančných
prostriedkov od hasičov
p. riaditeľka - v správe je zahrnutá aj činnosť hasičského krúžku Plameňa aj výsledky, súťaže
a činnosť hradila základná škola z vlastných prostriedkov. Od hasičov základná škola
nedostala žiadne finančné prostriedky.
Starosta obce ukončil diskusiu k tomuto bodu a dal hlasovať o schválení
 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2014/2015
 Školský výchovný program pre školský klub detí v ZŠ s platnosťou od 1.9.2015

 Zmeny v školskom výchovno-vzdelávacom programe pre I. a II. Stupeň ZŠ
s platnosťou od 1.9.2015
Hlasovanie : Za 8 poslancov

proti . 0

Zdržal sa : 0

Informáciu
o pedagogicko-organizačnom
a materiálno-technickom
zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 2015/2016 poslanci berú na vedomie.
K bodu 5/ Návrh zmien rozpočtu obce k 25. 9. 2015
Starosta informoval poslancov s návrhom zmien rozpočtu ku dňu 25.9.2015, ktoré boli
prerokované na obecnej rade . Poslancom boli tieto zmeny doručené a tvoria prílohu zápisnice.
Ing. Belavá informovala aj o štyroch zmenách rozpočtu starostu obce od posledného
zasadnutia OZ z dôvodu prijatých účelových dotácií.
Poslanci k navrhovaným zmenám nemali pripomienky.
Starosta dal o návrhu zmien rozpočtu k 25.9.2015 hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov

proti . 0

Zdržal sa : 0

K bodu 6/ Kronika obce za rok 2014
Starosta obce zaslal všetkým poslancom text kroniky, aby sa poslanci mohli vyjadriť
a pripraviť si svoje pripomienky, návrhy na úpravu textu. Odmena kronikárke p. Šebákovej za
rok činí 100 €.
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu
Ing. Janiga Ján vyslovil poďakovanie p. Šebákovej za jej prácu kronikárky. Pripomienky ku
kronike – zverejneniť menovite napr. komisie pri obecnom úrade, chýba zápis o vydaní knihy
p. Čelku a pod.
p. Vrábel Peter – pripomienka k počtom zomrelých a narodených v roku 2014
Starosta obce navrhol dopracovanie kroniky, stretnutie s p. Šebákovou a o kronike sa bude
rokovať na budúcom zasadnutí .
K bodu 7/ Návrh zmeny člena rady materskej školy
Starosta informoval návrhu zmeny člena rady materskej školy, a to za p. Dušana Jance ,
nakoľko už nemá v MŠ deti a obecná rada doporučuje za člena rady poslanca Mgr. Martina
Jakubecha
O návrhu za člena rady materskej školy p. Martina Jakubecha dal hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov

proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 8/ Návrh inventarizačných komisii na vykonanie inventarizácie za rok 2015
Starosta obce vydal Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Pružina.
Zároveň informoval poslancov , ktorých menoval za predsedov čiastkových inventarizačných
komisií. Poslancom boli odovzdané menovacie dekréty na vykonanie inventarizácie majetku a
inventarizačné hárky budú im doručené do 27.10.2015. Fyzickú inventúru musia vykonať
a odovzdať na obecný úrad do 7. novembra 2015.
Poslanci príkaz starostu na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Pružina zobrali
na vedomie.
K bodu 9/ Návrh na schválenie parciel na IBV Paška Ivan a Mgr. Karol Pepich
Starosta predložil návrh na schválenie parciel na IBV p. Pašku Ivana Pružina a Mgr. Karola
Pepicha, Považská Bystrica.
P.Paška má parcelu v časti ulice Kostkovce a p. Pepich Karol v časti obce Potôčky.
p. Apoleniková Oľga – pripomienku k IBV Mgr Karola Pepicha - hospodársky dvor je
v tejto časti obce 50 rokov a v blízkosti hospodárskeho dvora nie je vhodná bytová výstavba.
Ing. Beňadik sa spýtal, či plánuje p. Apoleniková zvovu vybudovať senník
p. Apoleniková Oľga – senník bude určite budovať,
Ing. Janiga – stanoviť pri súhlase s výstavbou, že nebude mať v budúcnosti výhrady
k hospodárskemu dvoru a senníku.
Mgr. Jakubech Martin – konštatoval, ak bude tam senník oproti hospodársky dvor, nie
vhodný do tejto časti rodinný dom.
Ing. Beňadik Jaroslav – zastupiteľstvo sa musí rozhodnúť , či tam chceme oddychovú zónu
alebo výstavbu, s čím súvisia ďalšie náklady ako sú inžinierske siete a pod.
Starosta dal hlasovať o schválení žiadosti p. Pašku na IBV
Hlasovanie : Za 8 poslancov

proti . 0

Zdržal sa : 0

Starosta dal hlasovať o schválení žiadosti Mgr. Pepicha Karola na IBV
Hlasovanie : Za 0 poslancov

proti . 8

Zdržal sa : 0

Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť ,z dôvodu spracovania nového
plánu v obci Pružina.

územného

K bodu 10/ Prejednanie žiadostí občanov občanov o kúpu pozemkov, zníženie nájmu za
nebytové priestory, TJ Strážov Pružina – návrh členov výboru, vypísanie výberového konania
na zimnú údržbu ciest a rôzne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta predložil žiadosť p.Daniela Belavého – zníženie nájmu za 7,8/2015 zo 60 € na 30€ za mesiac.
Obecná rada doporučuje znížiť nájom za uvedené mesiace.
Občan Daniel Belavý požiadal o slovo

Starosta dal hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov

proti . 0

Zdržal sa : 0

p. Daniel Belavý – zníženie nájmu za mesiac júl august 2015 ako dôvod - nízka návštevnosť
fitnes centra v týchto mesiacoch a drobné opravy vo fitnes centre urobil na vlastné náklady.
Starosta dal o žiadosti p. Belavého hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov

proti . 0

Zdržal sa : 0

Starosta informoval o výberovom konaní na zimnú údržbu miestnych komunikácií,
Záujemcovia môžu ponuky na zimnú údržbu predložiť do 31.10.2015 na Obecný úrad.
Ing. Krištofík Igor upozornil , aby sa do zmluvy zapracovali podmienky odhŕňania snehu
(včasná údržba pri snežení a pod.).


Starosta obce predložil návrh na nového predsedu TJ Stražov - poslanca Petra Vrábla –
obecná rada doporučuje . Poslanci odporučenie na predsedu TJ Stražov berú na vedomie.

 Starosta predložil opätovne návrh p. Papuču Petra a manželky Aleny ,Pružina č.
na odkúpenie obecnej parcely č. KNE č. 2857 P. Papuča Peter a manželka Alena sa
dohodli s ostatnými spoluvlastníkmi parcely na odkúpení spoluvlastníckych podielov.
Starosta dal o žiadosti p. Papuču Petra a manželky Aleny, Pružina 280,na odkúpenie parcely č.
KN E č. 2857 v podiele ½ tj. 169 m2 po 3,30 za m2 celkom 557,70 € hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov
proti . 0
Zdržal sa : 0
 Starosta predložil žiadosť Urbárskej obce Pružina PS o prenájom časti parciel
nachádzajúcich sa pod miestnou komunikáciou z Chmeliska cez Ritku smerom na
Priedhorie. Obecná rada doporučila prenájom za 1 € za rok na parcely- KN C 1701,
KN E 3143/200, 6345/1, 10475, 10495, 10501, 10530/1 po dobu 10 rokov z dôvodu
rekonštrukcie tejto komunikácie.
Starosta dal o žiadosti na prenájom uvedených parciel za 1 €/rok a nájom na 10 rokov
hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov

proti . 0

Zdržal sa : 0

 Starosta informoval poslancov , že v obci nie je možné umiestniť bankomat, má
vyjadrenie Prima banky, Slovenskej sporiteľne a VUB – nie je to pre banky rentabilné.

 Starosta opätovne predložil žiadosť p. Gazdíka Petra na odpredaj parcely KN C
1503/1 – 153 m2 a otvoril diskusiu
K vybudovaniu prístupovej cesty na pozemky za Petrom Gazdíkom bolo stretnutie so
zástupcami SSC a Dopravného inšpektorátu, nedoporučuje inú cestu na parcely.
p. Jance Dušan - p. Gazdík urobil na obecnom pozemku stavbu bez povolenia, riešilo sa to už
v minulom volebnom období, navrhol cenu navýšiť a príjem za odpredaj použiť na
vybudovanie prístupovej cesty na ďalšie parcely.
p. Beňadik Jaroslav – navrhol, nech p. Gazdík Peter odkúpi od majiteľov ich parcely a obec
mu odpredá obecnú parcelu za 1 €.
O slovo požiadal p. Gazdík Peter
Starosta dal o tom hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov

proti . 0

Zdržal sa : 0

p. Gazdík Peter – konštatoval, že parcelu do vlastníctva dostala obec v roku 2006, a on mal
vydané povolenie skôr a štát mu povolil ohradiť svoj pozemok v stavebnom povolení.
p. Jance Dušan požiadal p. Gazdíka aby predložil kúpnu zmluvu – odkúpenie parcely od štátu.
Ing. Janiga Ján – konštatuje, že p. Gazdík mal nechať prístupovú cestu na pozemky, parcela
je už 8 rokov v spore a pokračoval vo výstavbe ďalej,
p. Gazdík Peter oponoval, že písomne mu neprišiel zákaz pokračovať vo výstavbe oplotenia
ďalej.Tiež nikto mu nenavrhol, že sa finančne bude podieľať na vybudovaní prístupovej cesty.
Ing. Beňadik Jaroslav - cestu na parcely za p. Gazdíkom- navrhuje upraviť projektantom
v územnom pláne obce.
Starosta obce ukončil diskusiu a dal hlasovať o žiadosti p. Gazdíka Petra na predaj obecnej
parcely č. 1503/1 o výmere 153 m2
Hlasovanie : Za 1 poslanec
Predaj parcely poslanci neschválili.

proti . 3

Zdržal sa : 4

 Starosta obce predložil na schválenie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
Materskej školy za školský rok 2014/2015. Poslanci nemali k správe žiadne
pripomienky. Informoval poslancov o počte prijatých a neprijatých detí v
školskom roku 2015/2016.
Starosta dal o schválení správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy za školský
rok 2014/2015 hlasovať
Hlasovanie : Za 8 poslancov
K bodu 11/

proti . 0

Zdržal sa : 0

Diskusia

Ing. Krištofík pripomienky k :
– Odhŕňanie snehu pri zimnej údržbe - presne stanoviť v zmluve podmienky odhŕňania
snehu

– kedy sa začne s asfaltovaním miestnej komunikácie Klokočová
– Spaľovanie nebezpečných odpadov občanom Milanom Malatkým
Starosta odpovedal na pripomienky
– zimná údržba - výberovým konaním
– Asfaltovanie v časti Klokočová za uskutoční v tomto roku
– p. Malatkého upozorníme písomne na zákaz spaľovania odpadu


Starosta informoval o asfaltovaní cesty III. Triedy od odbočky na Priedhorie až po Bobot

p. Jakubech Martin – upozornil na rozbité sklo v materskej škole, poškodenú dlažbu na
terase – hygienici upozornili riaditeľku MŠ
p. Vrábel Peter – žľaby na hlavnej ceste sú poškodené - zvýšené nebezpečenstvo úrazov
chodcov a cyklistov


starosta informoval, údržbu robí slovenská správa ciest , pretože , je to cesta III. Triedy

Mgr. Jakubech Martin – dotaz – kedy sa bude realizovať kanalizácia smerom na Priedhorie
 starosta - žiadosti na realizáciu kanalizácie v obci sa dávajú 2 x ročne na Envirofond
Bratislava, zatiaľ sme neboli úspešní
Ing. Janiga Ján
– informuje, že kultúrna komisia bude robiť kultúrny kalendár na rok 2016 ,
– Informoval o vydaní knihy SPOMÍNANIE od prof. Jaroslava Čelku
– Pozvanie na Strážovské vrcholenie , ktoré sa uskutoční 4.10.2015 poriada ho
každoročne Mikroregión Strážovské vrchy.
– vypracuje tlačivo, na ktorom môžu občania dávať návrhy na udelenie čestného
občianstva alebo ceny starostu obce
– požiadal o natretie šindľa na streche kaplnky na Priedhorí
Ing. Beňadik Jaroslav – výmena pamätnej tabule starostu p. Kardoša

 Starosta - výmena sa uskutoční , len bol nutný súhlas p. Ružôňovej z Pamiatkového
úradu Trenčín, nakoľko tabuľa je kultúrna pamiatka
p. Jance Dušan - mal pripomienky
 k doprave autobusom do Púchova a z Púchova – zvýšiť počet spojov, - sťažnosti občanov

– návrhy na kalendár na budúci rok,
 požiadal o asfaltový koberec na miestnej komunikácii od p. Gálika Fratntiška smerom
na dolný koniec obce .po Turzových. Na tejto ceste sú vybudované všetky inžinierske
siete.
 Starosta informoval
– žiadosti ohľadne úpravy spojov sa odovzdali na VUC a SAD Trenčín,
– obecný kalendár na rok 2016 bude stolový a bude doručený do každej domácnosti ,
– vysprávky miestnych komunikácii uskutočnia sa ešte do konca tohto kalendárneho roka.
p. Vrábel Peter - treba presne uviesť ktorý spoj autobusu s jedná
p. Apolenmiková Oľga
– upozornila na vznikajúce smetiská a to pri zbernom dvore, a za farskou záhradou
– dotaz, či je možnosť namontovania meračov tepla v nájomných obecných bytoch

 starosta informoval , že teplo v nájomných obecných bytoch sa rozpočítava podľa
podlahovej plochy nájomného bytu.
o slovo požiadal občan Ďuriš Ján
Starosta dal hlasovať či môže vystúpiť
Hlasovanie : Za 8 poslancov

proti : 0

Zdržal sa : 0

p. Ďuriš Ján – sa informoval, či merače tepla je možné zakúpiť z fondu opráv
 starosta - čerpanie fondu opráv je presne stanovené, o čerpaní fondu opráv rozhoduje
obec. Obec je vlastníkom nájomných bytov.
p. Apoleniková Oľga – dotaz – môžu si nájomníci zakúpiť merače tepla
starosta obce odpovedal , nájomníci si môžu zakúpiť merače tepla.
K bodu 12/ Návrh na uznesenie
Nakoľko iné príspevky do diskusie neboli, starosta obce vyzval Ing. Beňadika k predloženiu
návrhu uznesenia z OZ, o ktorom dal starosta hlasovať:
Hlasovanie : Za 8 poslancov
proti:. 0
Zdržal sa : 0
K bodu 13/ Záver
Starosta obce prítomných informoval, že budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
uskutoční v decembri v Rekreačnom zariadení Priedhorie alebo v Reštaurácii Včielka.
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, starosta obce, poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.
Zapísala: Eva Ďurišová
Overovatelia zápisnice:
Dušan Jance

....................................

Oľga Apoleniková

....................................
Michal U š i a k
starosta obce

