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

 5.novembra  2015 o 16.30  hod. v zasadačke Obecného úradu v Pružine 
 
 

Prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
K bodu 1/  
 
Starosta v úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva. Vysvetlil im dôvod zvolania 
mimoriadneho     obecného    zastupiteľstva   –   zaradenie    obce    Pružina   do   územia  
pôsobnosti   občianskeho   združenia    Naše  Považie  (MAS),  pre  programové  obdobie  
2014  -  2020  a implementáciu stratégie CLLD na svojom území.              
 
 
O programe dal poslancom hlasovať:       
 
Za hlasovalo: 9 poslancov                                        proti: 0                 zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 2/   
  
        Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
  
Do  návrhovej  komisie odporučil: Ing. Igor Krištofík  – predseda,  
                                             členovia: Ing. Jaroslav Beňadik a  Ing. Ján Janiga.  
    
 O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
   
 Hlasovanie: za: 9 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: 9 poslancov           proti: 0             zdržal sa: 0. 
 
            

K bodu 3/  
 
       Starosta   informoval   poslancov   o   zaradení  obce  Pružina do  územia  pôsobnosti  
občianskeho  združenia   Naše  Považie  (MAS),  pre  programové  obdobie   2014  -  2020  
 implementáciu stratégie CLLD na svojom území.  
 
 
Starosta poslancom vysvetlil, že Naše Považie je otvoreným neziskovým združením 
fyzických a právnických osôb, zriadeným za účelom spolupráce rôznych subjektov pri rozvoji 
regiónu, s ohľadom na čo najefektívnejšie využitie miestnych zdrojov ako prírodných, 
kultúrnych a historických, tak i ľudských. Cieľom zduženia je zvýšenie kvality života 
obyvateľov  na území, ktoré spadá pod pôsobnosť  OZ   Naše   Považie.   Túto   úlohu  bude  
 
 



združenie  vykonávať  najmä prostredníctvom  podpory  a koordinácie činnosti samospráv,  
neziskových organizácií,  podnikateľského sektora, občanov a ďalších subjektov pôsobiacich  
na území združenia. 
 
 
Starosta dal hlasovať o zaradení obce Pružina do územia pôsobnosti občianskeho združenia 
Naše Považie (MAS), IČO: 42025257 pre programové obdobie 2014 – 2020 a implementáciu 
stratégie CLLD na svojom území: 
 
 
Za hlasovalo: 9 poslancov                                    proti: 0                   zdržal sa: 0 
 
 

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

 
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 9 poslancov     proti:0                  zdržal sa: 0. 

 
 
 

 
    Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a pochopenie nutnosti účasti. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
  
                                                                                     Michal  Ušiak  
                                                                                             starosta obce  
 


