ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa 17. februára 2017
o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Pružine
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa pozvánky v prílohe

K bodu 1/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Michal
Ušiak. V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu
s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu programu zasadnutia:
Za hlasovalo: 6 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2/
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jaroslav Beňadika
Vladimíra Hogaja a Ing. Jána Janigu.

– predseda, členovia:

p.

O tomto návrhu dal starosta hlasovať:
Hlasovanie: za: 6 poslancov

proti:0

zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Oľgu Apoleníkovú.a p. Petra Vrábla.
Aj o tomto návrhu dal starosta hlasovať:
Za predložený návrh hlasovalo: 6 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Zapisovateľ: Daniela Mikulová.
Starosta zároveň informoval o plnení uznesenia z posledného obecného zastupiteľstva.
K bodu 3/
Starosta informoval poslancov s návrhom zmien v rozpočte obce ku dňu 17.2.2017,
ktoré boli poslancom doručené. Zmeny tvoria prílohu zápisnice.
Poslanci nemali k zmenám žiadne pripomienky, starosta dal o zmenách hlasovať:

Za hlasovalo:6 poslancov

proti: 0
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zdržal sa: 0.

K bodu 4/
Starosta informoval poslancov, že je potrebné doplniť členov do komisie verejného
záujmu pri OÚ v Pružine, predsedom komisie naďalej ostáva Ing. Jaroslav Beňadik
a ďalší členovia boli navrhnutí: p. Oľga Apoleníková, Ing. Igor Krištofík a p. Peter Vrábel.
Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky, starosta dal o tomto návrhu
hlasovať:

Za hlasovalo:6 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5/
Starosta informoval poslancov o zmenách v cenách stočného kanalizácie v obci Pružina,
na základe listu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Bratislava číslo 4431-2016-BA
zo dňa 21.12.2016, bolo vydané Potvrdenie o cene č. 0388/2017/V-PC pre regulovaný
subjekt obec Pružina na obdobie od 1.1.2017 do 21.12.2021, ktorým bola stanovená
maximálna variabilná zložka ceny v € za m3 1,0370 €. Starosta informoval poslancov, že
od tohto roka sa bude meniť spôsob výpočtu poplatku za kanalizáciu - podľa spotreby
vody v domácnosti za predchádzajúci rok.
Starosta navrhol cenu 0,70 € za m3.
Starosta dal o návrhu hlasovať:
Za hlasovalo: 6 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Rôzne:


Starosta informoval poslancov o Rozhodnutí o schválení žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry, Bajkalská 27, Bratislava „Zníženie energetickej náročnosti budovy
Obecného úradu v Pružine“ maximálne vo výške 202 416,35 EUR, z vlastných
prostriedkov obec uhradí sumu 10 653 EUR t.j. celkové výdavky projektu boli
schválené vo výške 213 069,84 €.

Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu o schválenom projekte na vedomie.


Starosta informoval o žiadosti ZŠ Štefana Závodníka v Pružine, ktorou žiada
o schválenie úpravy rozpočtu v príjmovej časti na rok 2017 v sume 1 340,- €
nasledovne:
- poplatky a platby za ŠKD od rodičov:
1 300,- €
- iné príjmy (z pohľadávky voči zamestnancom):
40 €.
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Starosta dal o týchto zmenách hlasovať:
Za hlasovali: 6 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa: 0.

V závere pozval starosta všetkých poslancov na Obecnú zabíjačku, ktorá sa
uskutoční v sobotu 25.2.2017 pri KD v Pružine.
Predseda návrhovej komisie Ing. Beňadik predložil návrh na uznesenie a starosta
dal o tomto návrhu hlasovať:
za:

6

poslancov

proti:0

zdržal

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil
obecného zastupiteľstva.

zapísala: Mikulová
Overovatelia zápisnice: p. Oľga Apoleníková .....................................
p. Peter Vrábel ....................................

Michal Ušiak
starosta obce
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sa:0

zasadnutie

