
 

 

UZNESENIE 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 12. augusta  2016 
 

Uznesenie číslo 25/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje   

                                                                              
                1/  návrhovú  komisiu v zložení:   Ing. Jaroslav Beňadik – predseda, 

                                                                p. Vladimír Hogaj, 
                                                                Ing. Ján Janiga,  

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

                 3/ zapisovateľka:                           p. Eva Ďurišová.                     
 
 

Uznesenie číslo 26/2016 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 

       
    A/ schvaľuje 

 
1. Súborné stanovisko pre spracovanie návrhu Územného plánu obce Pružina; 
2. Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania Konceptu pre spracovanie Územného plánu obce 

Pružina; 
 

    B/ konštatuje, že  

 

 Súborné stanovisko z prerokovania konceptu 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  ku Konceptu  územnému plánu boli akceptované. 

 Neakceptované pripomienky fyzických a právnických osôb boli prerokované dňa 8.8.2016. 

 
 
   C/ ukladá 

 
       starostovi obce Pružina 
 

1. Opatriť Súborné stanovisko schvaľovacou doložkou a takéto uložiť na obci Pružina ako i zaslať 
spracovateľovi ÚPN-O. 

 
Termín : 15 dní 
 

Uznesenie číslo 27/2016 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje   

                                                                              
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Pružina.     
 
 



 
 
 
 
  B/ doporučuje                       
 
       starostovi  

 osloviť  Megawaste  Slovakia, spol.  s.r.o., Pov. Bystrica s možnosťou vývozu smetných nádob  
1x týždenne. 

 vypracovať a zaslať list občanom v časti obce  Klokočová, ktorí nevlastnia popolnice 
o možnosti  ich  zakúpenia na OÚ. 

 
 

     Uznesenie číslo 28/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ berie na vedomie 

 

  Konsolidovanú účtovnú závierku obce za rok 2015 + správu nezávislého auditora.  

  Výročnu správu za konsolidovaný celok obce za rok 2015. 

  Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. 

 Zmeny schválené starostom obce v rozpočte od posledného OZ , ktoré sú prílohou zápisnice.   
 

 
     Uznesenie číslo 29/2016 

  Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

 A/ schvaľuje 
   

    zmeny v rozpočte obce ku dňu 12.8.2016 podľa prílohy. 
 
 

 Uznesenie číslo 30/2016 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

  
A/ schvaľuje  

       
   čerpanie Rezervného fondu na investičné akcie podľa prílohy vo výške 30.378,59 €. 

 
         Uznesenie číslo 31/2016 

        Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

C/ neschvaľuje     
 

         žiadosť  o   dotáciu  Rímskokatolíckeho farského   úradu  v   Pružine  na  opravu  vežových hodín   
farského kostola svätej Žofie vo výške 300,- €. 

            
 

         Uznesenie číslo 32/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  

       
Darovacu zmluvu k nehnuteľnosti v k.ú. Pružina parcela KN C č. 2580/33  orná pôda o výmere 

395 m2 v celosti uzatvorenej medzi: 



 

       ako darujúci:  1)  p. Mlyniský Štefan, rodený Mlyniský,  
                                           narodený: 21.12.1954, bytom Pružina č. 77, 018 22 Pružina,      
                    
                                     2)  p. Gáliková Slávka, rodená Belavá 
                                           narodená: 11.06.1977,  bytom Pružina 352, 018 22 Pružina,   
  
                                    3)  p. Sádecká  Lenka, rodená Kucová 
                                          narodená: 04.07.1976,  
                                          bytom Na hlinách 37/14, 917 01 Trnava,   
                                 
                                   4)  p. Janúch Stanislav, rodený Janúch 
                                         narodený: 16.02.1972,  
                                         bytom ul. SNP 1949/58-9, 017 07 Považská Bystrica   
                                 
                                   5)  p. Kuco Jozef, rodený Kuco 
                                        narodený: 08.11.1947, bytom Pružina č. 64, 018 22 Pružina 
                                

                             6)  p. Belavá Ľudmila, rodená Belavá 
                                   narodená 22.05.1948,  bytom Pružina 633, 018 22 Pružina  
 
                             7)  p. Janúch Jozef, rodený Janúch 
                                   narodený 04.09.1983,  bytom Pružina 378, 018 22 Pružina  
 
                             8)  p. Oškrobaná Eva, rodená Belavá 
                                  narodená 26.02.1953, bytom Stred 45/5-13, 017 01 Považská Bystrica,   
 
                           9)   p. Belavý Bohumil, rodený Belavý 
                                     narodený 26.10.1957, bytom Rozkvet 2044/89-78, 017 01 Považská      

Bystrica  
 
                          10)   p. Belavý Ladislav, rodený Belavý 
                                      narodený 22.03.1974, bytom Horný Moštenec 196, 017 01 Považská       

Bystrica   
 
                          11)   p. Belavá Stanislava, rodená Belavá 
                                   narodená 16.05.1985, bytom Pružina 378, 018 22 Pružina, SR  
  
                          12)   p. Janúch Pavol, rodený Janúch 
                                  narodený 17.01.1951,  bytom Pružina 378, 018 22 Pružina, SR  
 

 ako  obdarovaný: Obec Pružina, 018 22 Pružina č. 415.  
 

      Uznesenie číslo 33/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  
       

   Kúpnu zmluvu na pozemok  pod rozhľadňu  a jej vybudovanie v časti Pružina - Chmelisko 
uzatvorenú medzi 

 

 p. Belavý Ján,  nar. 9.1.1964, bytom Pružina č. 714 (ako predávajúci)  

  Obcou Pružina, Pružina  č. 415 (ako kupujúci)  
 
       k nehnuteľnostiam v k.ú. Pružina 



  
 parcela č. KN C  2259/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2 v  celosti  
 parcela č. KN C 2571/3 ostatné plochy o výmere 209 m2 v celosti 

 
za cenu 1,- € pre predávajúceho. 
 
 

    Uznesenie číslo 34/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ neschvaľuje 
 

                        žiadosť p. Hajdíkovej Ľudmily, rodenej Berhanovej, bytom Pružina č. 254 – dovolanie sa 
neplatnosti kúpnej zmluvy zo dňa 14.12.2015 medzi Obcou Pružina a Ing. Jánom Janigom, 
výzva na prevod spoluvlastníckeho podielu 1/8  ako:  

 
 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. 
 

Obec v prípade neplatnosti zmluvy  vráti vyššie uvedené parcely pôvodnému vlastníkovi Ing. 
Janovi Janigovi, bytom Pružina č. 508 za pôvodnú cenu 0,20 €/m2.. 
     
 

    Uznesenie číslo 35/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
C/   neschvaľuje  
       
žiadosť  p. Pružinského Ferdinanda, bytom Kopernica 52 o odkúpenie parcely KN C 590/4, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m2 ,  ktorá bola prerokovaná na minulom 
zasadnutí OZ (dňa 15.4.2016)  a  uznesením č. 20/2016 bola preložená na nasledujúce OZ 
s prešetrením na mieste samom, nakoľko sa jedná o miestnu komunikáciu. Predaj 
nehnuteľnosti  sa neschvaľuje z dôvodu, že sa jedná o  miestnu komunikáciu a obec ponúka p. 
Pružinskému finančné vysporiadanie alebo na výmenu obecnú parcelu. 
 
 

    Uznesenie číslo 36/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  

 
novú zriaďovaciu listinu pre Základnú školu Štefana Závodníka, Pružina v zmysle predloženého 
návrhu s účinosťou od 1.9.2016. 
 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie číslo 37/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 

            Štatút Klubu dôchodcov pri OÚ  Pružina podľa návrhu.    
 

 
Uznesenie číslo 38/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

A/ schvaľuje 
 
Darovaciu zmluvu medzi Rodičovským združením pri MŠ Pružina a Obcou Pružina o hnuteľnom 
majetku vo výške 7.826,40 €. 

 
 

Uznesenie číslo 39/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 

 predaj starého auta OÚ v Pružine – Lublin za cenu 100 € p. Milanovi Malatkému, Pružina č. 477 

 nákup nového auta vo výške 2.700,- € od fy SILVER LINE, s.r.o., Sverepec  495.  
 

 
Uznesenie číslo 40/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

A/ berie na vedomie 
 
Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Pružina k 30.6.2016. 
 
 

 
Uznesenie číslo 41/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

A/ berie na vedomie 
 
Informáciu o stretnutí občanov so starostom v priebehu mesiaca 09-10/2016. 
 

 
 

V Pružine dňa 12.augusta  2016         
                                    
                                                              
                                                                                     Michal Ušiak 
                                                                                     starosta obce    


