
Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  8.10.2021 

 

Program: viď príloha Pozvánka 

K bodu l/ Otvorenie 

Starosta obce p. Igor Daško  privítal prítomných poslancov obce a oboznámil ich 

s programom rokovania. Starosta vyzval poslancov k pripomienkam k bodom rokovania. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky a program jednohlasne odsúhlasili. 

 

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov 

Zapisovateľ:   Lucia Piatriková 

Overovatelia: Štefan Štefanec  

                        Ing. Andrej Barták  

 

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce 

a skonštatoval, že uznesenia sú splnené. Zber veľkokapacitného odpadu v obci sa uskutočnil, 

pričom odvoz a zneškodnenie odpadu zabezpečili Marius Pedersen a Brantner Algas.  

Krížová cesta pri kaplnke na Penkách je dokončená, nakoľko sa v obci uskutočnilo niekoľko 

brigád. 

V zmluve o nájme so spol. Primatel došlo k zmenám. Spoločnosť by zabezpečovala správu 

a servis kamerového systému. Predpokladaná účinnosť zmluvy je od 1.1.2022.  

Sklad hasičskej techniky sa buduje a prostriedky na výstavbu sa čerpajú z rezervného fondu.  

 

K bodu 4/ Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným 

odpadom na území obce 

Starosta predniesol predpokladané zmeny k návrhu VZN, nakoľko nastali zmeny v legislatíve. 

Upravené VZN bude vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej 

lehote. 

 

K bodu 5/ Podpísanie zmluvy o NFP – Oddychová zóna obce 

Zmluva o NFP bola podpísaná oboma zmluvnými stranami a s jej výstavbou sa začne budúci 

rok. Zo strany PPA prebehne ešte kontrola verejného obstarávania. 

 

K bodu 6/ Stavebné povolenie – stavba sklad DHZ 

Hasičský zbor dodal vyjadrenie o požiarnej bezpečnosti stavby na základe doloženia projektu. 

Obec Pruské vydalo stavebné povolenie a začalo sa s realizáciou výstavby. Práce sú doteraz 

vykonávané v réžii obecného úradu až po zaliatie spodnej deky stavby. Následne prebehne 

vypracovanie rozpočtu a verejné obstarávanie, aby bola stavba dokončená v roku 2022. 

 

K bodu 7/ Návrhy rozpočtu na rok 2022 

Žiadne návrhy neboli prednesené, nakoľko prítomní skonštatovali, že momentálne sa buduje 

sklad DHZ, tento rok budú obstarané merače rýchlosti a v budúcom roku dôjde k realizácii 

oddychovej zóny.  

 

K bodu 8/ Rôzne  

Starosta informoval poslancov o prijatej žiadosti na poskytnutie dotácie pre Jednotu 

dôchodcov v našej obci, ktorú každoročne obec poskytuje a žiadosť na príspevok na 



elektrickú energiu od p. Bagína, nakoľko má zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú 

celodenné pripojenie do el. siete. Poslanci jednorazový príspevok schválili.  

 

Ďalším bodom diskusie bolo stretnutie starostov ohľadom cyklotrasy, ktorá by mala viesť od 

Nemšovej cez Borčice, Bolešov a Kameničany. Bude spracovaná štúdia, ktorá sa predloží na 

VÚC Trenčín, aby cyklotrasa bola zaradená do plánu vybudovania. 

 

Starosta oboznámil poslancov o oslovení spoločnosťou, ktorá sa zaoberá výstavbou urnového 

hája. Nakoľko v našej obci nie je dopyt o urnové hroby, poslanci neprejavili záujem 

o ponuku.  

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia vlády starosta navrhol, aby sa stretnutie 

seniorov nad 70 rokov tento rok opäť nekonalo. Podobne ako v predchádzajúcom roku bude 

seniorom odovzdaný finančný príspevok. Poslanci s návrhom súhlasili.  

 

Účtovníčka obce poskytla informácie o hospodárení a úpravách rozpočtu k 30.9.2021. 

Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice. Zmeny rozpočtu v príjmových položkách 

tvoria dotácie na prenesený výkon štátnej správy. Zmeny výdavkov pozostávajú zo 

skutočnosti preneseného výkonu štátnej správy a súčasne z čerpania nevyhnutných 

finančných prostriedkov potrebných na chod obce.  

 

K bodu 9/  Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. 7  /2021 

 

 Obecné zastupiteľstvo: 

 

l. b e r i e   n a    v e d o m i e: 

 

a/ Správu o uskutočnení Zberu veľkokapacitného odpadu v obci. 

b/   Informáciu o realizovaných brigádach na Krížovej ceste. 

      c/   Info o podpise zmluva s PPA –  Oddychová zóna obce 

 

2. s c h v a ľ u j e: 

 

a/  Poskytnutie dotácie Jednota dôchodcov na rok 2022 

b/  Poskytnutie jednorazového príspevku p.Bagín Jaroslav 

c/  Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

   

3. u k l a d á : 

 

a/  Vypracovať Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným                       

odpadom na území obce 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 10/ Záver 

Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

Zapísala:        ............................... 

 

Overovatelia: 

 

        …………………… 

  

             ……………………. 

  

 

Igor Daško, starosta obce     ……………………. 

 


