
 

 

UZNESENIE 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 15. apríla  2016 
 

Uznesenie číslo 6/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje   
                                                                              

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

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

                3/ zapisovateľ:                                 p.  Daniela Mikulová  
 
 

Uznesenie číslo 7/2016 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje   
                                                                              

 záverečný účet obce Pružina za rok 2015 bez výhrad.                                               

 tvorbu rezervného fondu vo výške 55.777,36 €  - presun prebytku z roku 2015 
 
    B/ berie na vedomie 
 

 stanovisko  hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015 
 
 

     Uznesenie číslo 8/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
    B/ berie na vedomie 

 
   správu nezávislého auditora o overení  individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015. 

 
 

     Uznesenie číslo 9/2016 
  Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 A/ berie na vedomie  
   
súhrnnú správu o hospodárení  za rok 2015 na  úseku školstva.  

 
      Uznesenie číslo 10/2016 

    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
  

A/ schvaľuje  
       

      Dodatok č. 1/2016 k “Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce” podľa 

predloženého návrhu. 

 



 
 

         Uznesenie číslo 11/2016 
        Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje     

 
           starostovi  obce vykonávať zmeny v rozpočte obce do výšky 3.000,- € štvrťročne bez ohľadu na    

program,  ktorého sa  zmena  týka.  Starosta bude o zmenách následne poslancov informovať 
na najbližšom OZ.                    

 
 
 

         Uznesenie číslo 12/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  
       
zmeny v rozpočte obce   ku dňu 15.4.2016, podľa predloženej prílohy. 
 

 
      Uznesenie číslo 13/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ berie na vedomie  
       
majetkové priznanie starostu obce, riaditeľky MŠ a riaditeľky ZŠ. 
 
 
 

    Uznesenie číslo 14/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ berie na vedomie  
       
prehodnotenie platu starostu na základe zmeny priemernej mzdy v národnom hospodárstve za 
rok 2015. 
 

    Uznesenie číslo 15/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  
       
VZN č. 1/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 

    Uznesenie číslo 16/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ berie na vedomie  

 
informácie starostu o predložených  projektoch. 
 
 



 
 
 

Uznesenie číslo 17/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie od 01.01.2016 do 30.6.2016, 
podľa predloženého návrhu (v prílohe). 
 
 

      Uznesenie číslo 18/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
   A/ schvaľuje 

    
žiadosť o odkúpenie pozemku – p.  Matušov Pavol, Pružina č. 305 – parcela KN C 1306/7, druh      
pozemku: zastavané plochy a nádvoria  o výmere 28 m2  v celosti, za cenu  13€/m2, ktorá bola 
odčlenená podľa GP č. 17/2015 z 28.02.2015 z parcely číslo KN C 1306/1 – zastavané plochy 
a nádvoria  o výmere 3777m2 v celosti  zapísanej na LV č. 1. 

          

      Uznesenie číslo 19/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 A/ schvaľuje 
 
     žiadosť o odkúpenie pozemku - p. Kvaššay Ľudovít a  manž. Beáta Kvaššayová, obaja bytom 

Pružina č. 304  - parcela KNC 1306/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o výmere 56 
m2 v celosti, za cenu 13 €/m2, do BSM, ktorá bola odčlenená podľa GP č.17/2015 z 28.02.2015 
z parcely č KN C 1306/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3777m2 v celosti  zapísanej na 
LV č. 1. 
 

   Uznesenie číslo 20/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 A/ prekladá 
 

žiadosť o odkúpenie pozemku -  p.  Pružinský Ferdinand, Kopernica 52 – parcela KN C 590/4, 

druh pozemku zastavane plochy a nádvoria  o výmere 146 m2  - jedná sa o miestnu 

komunikáciu - na nasledujúce OZ s prešetrením na mieste samom. 

  
    Uznesenie číslo 21/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
 A/ schvaľuje 
 
      zníženie réžie o 0,05 € v ŠJ pri MŠ Pružina (Uznesenie č. 4/2012). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uznesenie číslo 22/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 A/ schvaľuje 
     
      kúpnu zmluvu na parcelu KN C č. 1964/2 o výmere 5 m2 v cene 1€ pod zvoničkou v časti obce  

Chmelisko od predávajúcich:1) Jozef Kuco,  Pružina 64 , 2) Kucová Mária, Považská Bystric, I. 
Krasku 249/3, 3) Belavý Jarolím, Pružina 617, 4) Matúšová Margita, Pružina 294 a 5) Vavríková 
Anna, Beluša – Slatinská 73/54.  

 
 
 

 Uznesenie číslo 23/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

  
 

      A/ doporučuje 
 

 starostovi zvolať do 30.4.2016 stretnutie riaditeliek ZŠ Štefana Závodníka v  Pružine a MŠ v 
 Pružine a následne v máji zvolať stretnutie  s rodičmi detí a členmi  OZ v MŠ v Pružine. 

    
 

     Uznesenie číslo 24/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
   A/ splnomocňuje 
 

starostu obce p. Michala Ušiaka podať žiadosť o dotáciu na PPA Trenčín  „Jednotná platba  na 
plochu“.  

  
 
 

 
 

 
V Pružine dňa 15.apríla  2016         
                                    

 

                                                              

                                                                                     Michal Ušiak 
                                                                                                       starosta obce    


