ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa
10.apríla 2015 o 19.00 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 – projekt „Modernizácia verejného osvetlenia
v obci Pružina“.
O programe zasadnutia dal 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. Igor Krištofík – predseda,
členovia: Ing. Jaroslav Beňadik 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 projekte „Modernizácia verejného osvetlenia v obci
Pružina“. Z ministerstva hospodárstva SR boli dva spôsoby financovania tohto projektu –
predfinancovanie a refundácia. Vzhľadom na blížiaci sa termín 30.4.2015 nie možný systém
predfinancovania, preto je nutné projekt zaplatiť a riešiť formou refundácie. Na refundáciu
je nutné zobrať preklenovací úver na dobu, kedy ministerstvo uhradí faktúru. Jedná sa
o sumu 180 000,- € na dobu pol roka.
Diskusia:
- Ing. Krištofík – treba pripraviť ponuky z viacerých bánk a vybrať najvýhodnejší úver
- Ing. Janiga - úver treba, aby sme dokončili projekt, aj v minulosti sa to riešilo takýmto
spôsobom.
- p. Jance – treba prijať uznesenie.

Starosta dal hlasovať o úvere vo výške 180 000,- € na financovanie projektu „Modernizácia
verejného osvetlenia v obci Pružina“.
Za hlasovalo: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4/
Ing. Beňadik informoval o možnosti získania dotácie na kosenie lúk z PPA Trenčín. Je
potrebné splnomocniť starostu obce k podpisu a predloženiu žiadosti o dotáciu „Jednotná
platba na plochu“.

Diskusia:
- Ing. Janiga – je potrebné sa starať o tieto plochy pretože zarastené plochy sú útočiskom
zveri, ktorá ničí úrodu. Je potrebné vyzvať občanov, aby sa starali o tieto
plochy.
- p. Vrábel – upozornil na nevykosenú plochu v okolí židovského cintorína, kde sa potom
tvoria čierne skládky.

Starosta dal o návrhu Ing. Beňadika hlasovať:
Hlasovanie: za 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda návrhovej komisie Ing. Krištofík predložil návrh na uznesenie, o ktorom dal
starosta hlasovať:
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 8 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

