
  

UZNESENIE 
zo   zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 13.júla  2018 
 

Uznesenie číslo 20/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ schvaľuje   
                                                                              

                1/  návrhovú  komisiu v zložení:   Ing. Jaroslav Beňadik, 
                                                                           Ing.  Ján Janiga 
                                                                           Mgr. Martin Jakubech 
 

              2/  overovateľov zápisnice:          p. Oľga Apoleníková 
                                                                        p. Vladimír Hogaj  
 
 
                                 

Uznesenie číslo 21/2018 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ berie na vedomie 
 
     konsolidovanú výročnú správu za rok 2017 
 
 

Uznesenie číslo 22/2018 
      Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ berie na vedomie    
 

      konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2017 
 
 

Uznesenie číslo 23/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 
A/ berie na vedomie 
     
      1) správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017 
 
      2)  správu nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2017. 
 

Uznesenie číslo 24/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ prerokovalo 
 
     dňa 18.6.2018  bolo Obecnému zastupiteľstvu v obci Pružina doručené Upozornenie prokurátora 
Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici číslo Pd 98/18-3306-2 zo dňa 13.6.2018 na odstránenie 



  

nečinnosti a porušenie zákona v súvislosti s neprijatím  VZN upravujúceho organizáciu miestneho  
referenda. 
V súlade s predmetným upozornením a v zmysle platnej legislatívy obec vydá všeobecne záväzné 
nariadenie o organizácii miestneho referenda. 
 
 

Uznesenie číslo 25/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ konštatuje, že 
 
Návrh VZN o organizácii miestneho referenda je zostavený v súlade s § 4 ods. 5 písm. a) zákona SNR 
369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskoších predpisov. 
 
B/ schvaľuje 
 
VZN č. 1/2018  o organizácii miestneho referenda. 
 
  

Uznesenie číslo 26/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ berie na vedomie 
 

 podľa § 11 ods. 3 zákona 369/1990 o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov, 
počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred d komunálnymi voľbami obecné 
zastupiteľstvo  podľa počtu obyvateľov obce 

 vzhľadom k počtu obyvateľov sa na učenie počtu poslancov obecné zastupiteľstva 
vzťahuje § 11 ods. 3 písm. d) zákona o obecnom zriadení. 

 podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 
zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obecné 
zastupiteľstvo určí a zverení volebné obvody a počet poslacov obecného zastupiteľstva v 
nich v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásní volieb. 

 
  B/ určuje 
 
v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z.. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby poslancov Obecného 
zastupiteľstva v Pružina na volebné obdobie 2018 - 2022 dva volebné obvody: 

   1. Pružina 
   2. Priedhorie 
 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva v Pružine na volebné obdobie 2018  -2022:  9, z toho:  

 obvod Pružina: 7 

 obvod Priedhorie: 2. 
 

Uznesenie číslo 27/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

A/ berie na vedomie   
 
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 
 



  

 
obecné zastupiteľstvo určí najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu 
funkcie starostu obce. 
 
B/ určuje 
   
podľa § 11 ods. 4 písm. i! zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
rozsah výkonu funkcie starostu obce Pružina na celé funkčné obdobie rokov 2018 -2022 na plný 
úväzok. 
 
 

Uznesenie číslo 28/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ schvaľuje   
 
   Komunitný plán sociálnych služieb Obce Pružina na roky 2018-2022 podľa predloženého návrhu. 
 
 

Uznesenie číslo 29/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 
B/ berie na vedomie 
   
   žiadosti o rozšírenie územného plánu v lokalite horný koniec obce  od občanov: 
 

 p.. Gazdíková Mária, Pružina 299, (parcela KN C 2347/6 a KN C 2352/2)  

 p. Kvaššay Ľudovít, Pružina 304, (parcela KN C 2354/3)  

 p. Jurkechová Viera, Pružina  293, (parcela KN C 2354/4) 

 p. Podstráska Margita, Pružina 308, (parcely: KN C 2347/7, KNC 2347/6, KN C 2352/2)   

 p. Briestenský Vojtech, Pružina 706 (parcely KN C 2347/6 a KNC 2352/2   

 p. Matušov Pavol, Pružina 305 (parcely 2354/5). 
 

 Starosta informoval poslancov, že sa stretol s Ing. Kručayom, spracovateľom územného 
plánu obce. Ing. Kručay doporučil, aby žiadatelia na  rozšírenie územného plánu obce mali 
spracovaný geometrický plán, ktorý by umožňoval výstavbu , kde budú  zakreslené parcely 
a prístupová cesta k pozemkom. Žiadatelia budú vyzvaní, aby predložili geometrický plán a 
po jeho doručení budú žiadosti opätovne prerokované na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. 

 
 

Uznesenie číslo 30/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 A/ berie na vedomie  
 

Informáciu starostu o projekte "Prístavba a stavebné úpravy MŠ v Pružine".  Stavebné úpravy sa 
realizujú podľa plánu, na projekt obec nebude čerpať úver ako bolo schválené, pretože obec bola 
úspešná  na Ministerstve pôdohospodárstva a obci bola schválená celková výška dotácie uvedená  
 
 



  

v žiadosti približne 200.000 € . Obec sa na realizácií bude podielať 5% spoluúčasťou, čo je kryté v 
rozpočte.   

 
    

Uznesenie číslo 31/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
      A/ schvaľuje   

       Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pružina  na 2. polrok 2018 v zmysle 
predloženého návrhu 

       B/ poveruje 

    hlavného kontrolóra obce Pružina v zmysle zákona č. 357/2015  Z.z.  v z.n.p. o finančnej  kon-            
trole a  audite a o zmene niektorých zákonov výkonom kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018. 

                                                                                                           Termín: 15.12.2018 

    

Uznesenie číslo 32/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
      A/ schvaľuje   
 
       Zmeny v rozpočte obce Pružina ku dňu 30.6.2018, podľa prílohy a zmenu v čerpaní Rezervného      
       fondu podľa predloženej prílohy. 
 
 

                                                                                  
Uznesenie číslo 33/2018   

       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
      A/ berie na vedomie 
 
        žiadosť BELMEDIKA, s.r.o., ul. Ľ. Štúra 6/6, 018 61 Beluša o odpustenie nájmu v Lekárni Pružinka 

v Pružine  
 
       B/ schvaľuje 
 

 nájom v Lekárni BELMEDIKA, s.r.o., Ľ. Štúra 6/6 Beluša  od 1.7.2018 vo výške 1,-€/mesačne po 
dobu dokedy nebude v Pružine obvodný lekár pre dospelých. 

 nájom novému obvodnému lekárovi pre pospelých do 31.12.2018 vo výške 1 €/mesiac. 
 

Uznesenie číslo 34/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
         A/ schvaľuje 
           
          nákup dúchadla v cene 4.393.33 € do ČOV Pružina z prostriedkov Rezervného fondu. 
        



  

 
 

Uznesenie číslo 35/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
         A/ doporučuje starostovi 
 
            zvolať kontrolný deň v Materskej škole v Pružine v súvislosti s realizovaným projektom  a na 

ihrisku TJ Strážov Pružina v termíne do 31.7.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
         V Pružine dňa 13. júla  2018                                   

                                                          
 
 
                    
 
 
                                                                                           
                                                                                                   Michal Ušiak 
                                                                                        starosta obce    

 


