
Z Á P I S N I C A 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa  

 11.marca  2016 o 17.00  hod. v zasadačke Obecného úradu v Pružine 
 
 

Prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
K bodu 1/  
 
Starosta  v  úvode privítal poslancov obecného   zastupiteľstva.  Oboznámil poslancov 
s programom a vysvetlil  im  dôvod   zvolania mimoriadneho   obecného    zastupiteľstva.              
 
O programe dal poslancom hlasovať:       
 
Za hlasovalo: 8 poslancov                                        proti: 0                    zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2/   
  
        Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
  
Do  návrhovej  komisie odporučil: Ing. Jaroslav Beňadik  – predseda,  
                                             členovia: Ing. Igor Krištofík a  Ing. Ján Janiga.  
    
 O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
   
 Hlasovanie: za: 8 poslancov                                       proti: 0                 zdržal sa: 0  
 
 Za overovateľov zápisnice navrhol: p.  Dušana Jance  a p. Petra Vrábla. 
   
 Aj o tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
 
Za predložený návrh hlasovalo: 8 poslancov           proti: 0             zdržal sa: 0. 
           

K bodu 3/  
 
       Starosta   informoval   poslancov  o predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného 
programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej 
efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo 
verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ : 
4.3.1., Zameranie : Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, č. výzvy OPKZP-PO4-
SC431-2015-6 na realizáciu projektu s názvom : Zníženie energetickej náročnosti budovy 
Obecného úradu v Pružine. 
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa : 11 000,00 
EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 213 195,69 v EUR. Výška neoprávnených 
výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku 
plánovanej úspory energie na vykurovanie je nulová, nakoľko sa finančná analýza na tento 
projekt nevzťahuje. 
 
Za hlasovalo: 8 poslancov                                    proti: 0                   zdržal sa: 0 



 
K bodu 4/  
 
 
Starosta informoval poslancov o návrhu zmien rozpočtu ku dňu 11.3.2016. Zmeny tvoria 
prílohu zápisnice. 
 
Poslanci k navrhovaným zmenám nemali pripomienky. 
 
Starosta dal o návrhu zmien rozpočtu k 11.3.2016 hlasovať: 
 
Za hlasovalo: 8 poslancov                                    proti: 0                   zdržal sa: 0 
 
 

Predseda  návrhovej komisie Ing. Beňadik  predložil návrh na uznesenie, o ktorom dal 
 starosta hlasovať: 

 
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 8 poslancov     proti:0                  zdržal sa: 0. 

 
    Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 
 
 
 

Overovatelia zápisnice:  p. Dušan Jance        ..................................... 
                                  
                                      p. Peter Vrábel      ....................................           
    

 
 
 
 
 
  
 
 
  
                                                                                                       Michal  Ušiak  
                                                                                                       starosta obce  
 


