UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine,
konaného dňa 29.marca 2017
Uznesenie číslo 11/2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
1/ návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jaroslav Beňadik - predseda,
Ing. Ján Janiga,
p. Vladimír Hogaj,
2/ overovateľov zápisnice:
p. Oľga Apoleníková,
p. Peter Vrábel.

Uznesenie číslo 12/2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje


záverečný účet obce Pružina za rok 2016 bez výhrad,



tvorbu Rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2016 v sume 127 558,45 €.

,

B/ berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 2016.
C/ berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016.

Uznesenie číslo 13/2017
Obecné zastupiteľstvo

A/ ruší
Uznesenie číslo 9/2017 – cenu stočného kanalizácie obce Pružina vo výške 0,70 €/m3 , ktoré
schválilo Obecné zastupiteľstvo v Pružine na svojom zasadnutí dňa 17.2.2017.

B/ schvaľuje
cenu stočného na rok 2017 vo výške 0,6578 €/m3 – na základe listu - „Potvrdenie o cene“ č.
0887/2017/V-PC Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava zo dňa 21.2.2017.

Uznesenie číslo 14/2017
Obecné zastupiteľstvo

A/ schvaľuje
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
základnej školy Štefana Závodníka v Pružine obstaraním odborných učební“ realizovaného v rámci
výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a
platným programom rozvoja obce;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, t.j 4.000,00 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Uznesenie číslo 15/2017
Obecné zastupiteľstvo

A/ presúva rozhodnutie na ďalšie OZ
zriadenie výdajne obedov v ZŠ Štefana Závodníka v Pružine.

Uznesenie číslo 16/2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
majetkové priznanie za rok 2016 starostu obce a riaditeľky MŠ.

Uznesenie číslo 17/2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
oznámenie o plate starostu na základe zmeny priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok
2016.

Uznesenie číslo 18/2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
vymenovanie funkcionárov DHZ Pružina nasledovne:
1/ veliteľ – Ing. Miroslav Štefina, Pružina 501,
2/ strojník – p. Peter Ďuriš, Pružina 37,
3/ preventivista – p. Peter Jance, Pružina 257.
DHZ v Pružine – je zaradený v „A“ kategórii v celoplošnom rozmiestení na území Slovenskej
republiky.

Uznesenie číslo 19/2017
Obecné zastupiteľstvo

A/ schvaľuje
návrh na udelenie „Ceny starostu obce Pružina“ pre:




Mgr. Ľubor Cvengroš, nar. 18.4.1942, bytom Pružina č. 420,
Ing. Ján Janiga, nar. 13.11.1946, bytom Pružina č. 508,
p. Jozef Vrábel, nar. 13.1.1941, bytom Pružina č. 258.

Uznesenie číslo 20/2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
zmeny v rozpočte obce podľa prílohy ku dňu 29.3.2017 a zvýšenie príjmov a výdavkov ZŠ Š.
Závodníka v Pružine o 683 € z poistného plnenia.

Uznesenie číslo 21/2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ schvaľuje
čerpanie rezervného fondu obce v sume 24.992,- € podľa prílohy.

Uznesenie číslo 22/2017
Obecné zastupiteľstvo

A/ schvaľuje











Odpredaj parciel na základe výzvy – kúpu podielu pozemkov a napadnutie kúpnej zmluvy p.
Ľudmilou Hajdíkovou, rodenou Berhanovou, bytom Pružina č. 254 v zastúpení Advokátskou
kanceláriou JUDr. Danica Birošíková s.r.o. – kúpna zmluva zo dňa 14.12.2015 - medzi Obcou
Pružina a Ing. Jánom Janigom, výzva na prevod spoluvlastníckeho podielu 1/8:
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 m 2, vedené
na liste vlastníctva 2788.
odpredaj podľa osobitného zreteľa spoluvlastníčke p. Ľudmile Hajdíkovej, rod. Berhanovej, bytom
Pružina č. 254 za pôvodnú cenu 0,20€/m 2 v sume: 1 574,- €.

Uznesenie číslo 23/2017
Obecné zastupiteľstvo

A/ schvaľuje
Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu obce za rok 2016.

Uznesenie číslo 24/2017
Obecné zastupiteľstvo

A/ schvaľuje
1. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom: „Zvýšenie kapacity a stavebné
úpravy Materskej školy Pružina“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC221-2016-10,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja
obce.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, maximálne do 13 000
EUR, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Uznesenie číslo 25/2017
Obecné zastupiteľstvo

A/ doporučuje starostovi:



pripraviť rozpočet na osvetlenie a kamerový systém do lokality „Potôčky“ a viacúčelové
ihrisko.
pripraviť rozpočet na SMS systém v obci.

V Pružine dňa 29.marca 2017

Michal Ušiak
starosta obce

