
 

 

UZNESENIE 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 11. decembra 2015 
 
 
 

Uznesenie číslo 59/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje   
                                                                              

                1/  návrhovú  komisiu v zložení:   Ing. Jaroslav Beňadik – predseda, 
                                                                Ing. Igor Krištofík, 
                                                                Ing. Ján Janiga,  

              2/  overovateľov zápisnice:          p. Dušan Jance,  
                                                                        p. Oľga Apoleníková. 
                  

 

Uznesenie číslo 60/2015 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje   
                                                                              

           finančný a programový rozpočet obce na rok 2016 v zmysle návrhu. 
                                                  
 

           Uznesenie číslo 61/2015 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  
   
VZN č. 2/2015 o podmienkach v spôsobe financovania MŠ a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina.  
 
  

                                                                        Uznesenie číslo 62/2015 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ schvaľuje  
   
prevádzkové náklady školskej jedálne pri MŠ Pružina č. 125 na rok 2016 v sume 1,58 €/1 jedlo, 
podľa predloženého návrhu. 

 
 

     Uznesenie číslo 63/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  
       
v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6/§ 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho 
rozvoja Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pružina  na  roky 2015-2025. 
 
 



 
 
 

         Uznesenie číslo 64/2015 
        Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ konštatuje, že 
 
- zadanie pre spracovanie Územného plánu obce Pružina bolo spracované a prerokované 

v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), 

- všetky pripomienky dotknutých orgánov k Zadaniu územného plánu boli akceptované, 
- preskúmanie podľa § 20 ods. 5,6) stavebného zákona k Zadaniu pre spracovanie   

Územného plánu obce Pružina vydal Okresný úrad v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej 
politiky pod číslom OU-TN-OVBPI-2015/012661-007/DJ zo dňa 05.11.2015. 

 
          B/ schvaľuje 
 

1. zadanie pre spracovanie Územného plánu obce Pružina, 
2. návrh vyhodnotenia pripomienok z prerokovania Zadanie pre spracovanie Územného 

plánu obce Pružina, 
3. že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri 

roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 
 

C/ ukladá 
 
   starostovi  obce Pružina 
 

1. Opatriť schválené Zadanie pre Územný plán obce Pružina schvaľovacou doložkou a takého   
uložiť na obci Pružina. 

 
 

         Uznesenie číslo 65/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  
       
Organizačný poriadok MŠ Pružina. 
 

 
      Uznesenie číslo 66/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  
       
Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 4/2015 zo dňa 05.12.2014 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina. 
 
 

    Uznesenie číslo 67/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
B/ ruší        
 
VZN č. 6/2012 zo dňa 17.12.2012 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatkoch  
 



 
 
 
za znečistenie ovzdušia na území obce Pružina na základe protestu prokurátora zo dňa 
24.11.2015. 
 

      Uznesenie číslo 68/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
   A/ schvaľuje 
    

žiadosť ZŠ Štefana Závodníka, Pružina 406 – o  navýšenie 2000,- € na ŠKD na rok 2015 
a preklasifikovanie dotácie v sume 1500,- € z kapitálových na bežné výdavky a navýšenie 
o 500,- € t.j. na 2000,- €.  

 
 

      Uznesenie číslo 69/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 A/ schvaľuje 
 
   poskytovanie dotácií na záujmové vzdelávanie detí (centrá  voľného času) pre deti od  5 do 15     

rokov v sume 80,- €/1 dieťa na 10 mesiacov kalendárneho roku v zmysle návrhu. 
 
 

      Uznesenie číslo 70/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 C/ neschvaľuje 
 
      žiadosť PB-MED, s.r.o., ul.  Šoltésovej 1684, Považská Bystrica (MUDr. Omelková) 

o zníženie/zrušenie nájmu za nebytové priestory – Zdravotné stredisko Pružina. 
  

 
 

Uznesenie číslo 71/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 A/ schvaľuje 

  
 návrh nájomného na rok 2016, podľa prílohy, so zmenou  p. Daniel Belavý, Pružina č. 78  - 

posilňovňa   5,-  €/mesiac + energie zálohovo. 
 
 

Uznesenie číslo 72/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  
       
návrh na vyradenie z majetku obce za rok 2015, podľa prílohy. 
 
                                                    
 
 
 
 



 
 

Uznesenie číslo 73/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  

 
- odmenu kronikárke – Mgr. Mária Šebáková -  v sume 100,- € 
- odmeny poslancom za rok 2015, podľa prílohy. 
 

 
    Uznesenie číslo 74/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

A/ schvaľuje  
 
kúpu pozemku Ing. Ján Janiga,  nar. 13.11.1946, Pružina č. 508– pozemky miestna časť Ritka 
Mesciská, kde sa vykonával archeologický prieskum: 
 
- KNE č. 6375, orná pôda o výmere 2766 m2, v podiele 1/8 t.j. 346 m2, LV 2788 
- KNE č.6391, orná pôda o výmer 3253 m2, v podiele 1/8, t.j. 407 m2, LV 2788 
- KNE č. 6393, orná pôda o výmere 7519 m2, v podiele 1/8, t.j. 940 m2, LV 2788 
- KNE č. 10375, orná pôda o výmer 2793 m2, v podiele 1/8, t.j. 349 m2, LV 2788 
- KNE č. 10444, orná pôda o výmere 2323 m2 v podiele 1/8, t.j. 290 m2, LV 2788 
- KNE č. 10446, orná pôda o výmere 689 m2, v podiele 1/8, t.j. 86 m2, LV 2788 
- KNE č. 10376/1, zastavané plochy o výmere 43346 m2 v podiele 1/8, t.j. 5418 m2, LV 2788 
- KNE 10376/2, zastavané plochy o výmere 245 m2, v podiele 1/8 t.j. 31 m2, LV 2788 
 
za cenu 0,20€/m2 ,  spolu  za 7867 m2  za sumu  1.574,-€.     

  
a  Ing. Marián Vidoman, nar. 27.09.1949, ul. F. Urbánka č. 800/7, 020 01 Púchov - časť pod  
cestou smerom na Horné Močiare     

 
- KNC č.2634/14, zastavané plochy o výmere 124 m2 v celosti, 

 
za cenu 0,20€/m2 , spolu  za 124 m2  za sumu 25,- €.     
 

 
     Uznesenie číslo 75/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

A/ schvaľuje  
 
zmeny v rozpočte obce na rok 2015, podľa prílohy. 
 
 

Uznesenie číslo 76/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/schvaľuje 
 

           Udelenie ocenenia Cena obce Pružina p. Martinovi Olšovskému, Považská Bystrica. 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie číslo 77/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 
A/schvaľuje 
 
žiadosti od: 
 

 p. Lenka Sádecká, Na Hlinách 37/4, Trnava  –  schválenie výstavby rodinného domu 
a garáže v k.ú. Pružina, časť Chmelisko na parcele KN C  2580/31. 

 

 Ing. Marián Vlnieška, Rozkvet 2000/1, Pov. Bystrica  – o odsúhlasenie projektu NATUR 
PARK PRUŽINA. 

 
 

 
Uznesenie číslo 78/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

 
D/ berie na vedomie 
 

            rozpočet  na roky 2017 a 2018 v zmysle návrhu.   
 
 
 
 
 
V Pružine dňa 11.decembra 2015         
                                    

                                                              

 

 

 

                                                                                          Michal Ušiak 
                                                                                                    starosta obce    


