ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa
20.januára 2017 o 18.00 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.
O programe dal poslancom hlasovať:
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 odporučil: Ing. Jaroslav Beňadik – predseda,
členovia: Ing. Ján Janiga a p. Vladimír Hogaj.
O tomto návrhu dal starosta hlasovať:
Hlasovanie: za: 6 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

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

proti: 0

zdržal sa: 0.

K bodu 3/
Starosta informoval o nákup malotraktora s príslušenstvom z firmy Ajfa+Avis Žilina v
sume 17.191,- €.
Hlasovanie: za: 6 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4/
Starosta zároveň informoval o nasledovných zmenách v rozpočte obce na rok 2017 :
-

daň na samosprávu + 18.000,- €
nákup malotraktora + 18.000,- €.

Starosta dal o návrhu hlasovať:

za: 6 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5/
Starosta informoval poslancov o návrhu na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky
a návrh na jej odpis. Ústredná inventarizačná komisia navrhla prehodnotiť vymáhania
pohľadávky: preddavok uhradený firme Ekolines IPS spol. s r .o., Paulínyho 72, P.O.BOX C
23, 040 01 Košice, ktoré boli uhradené nasledovne: 300,- € dňa 19.4.2013 a 300,- € dňa
22.5.2013. Preddavok za likvidáciu enviroment Bremien 300,- € bol uhradený dňa
19.4.2013. Celkový preddavok činí 900,- €. Z dôvodu neuskutočnenia dohodnutých prác
v zmluvách č. 10-2-10313/EL.JPC, 10-103 13/EL.JPC odstúpila obec Pružina od zmlúv. Poštu
od nás firma Ekolines nepreberala. Starosta informoval poslancov, že vymáhanie
pohľadávky súdnou cestou by bolo neefektívne, nakoľko náklady na právne služby by boli
väčšie ako výška pohľadávky – preddavku uhradeného firme Ekolines. Z tohto dôvodu bolo
navrhnuté trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z evidencie
pohľadávok.

Za hlasovalo: 6 poslancov

Proti: 0

Zdržal sa:

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

Za prijatie uznesenia hlasovalo: 6 poslancov

proti:0

zdržal sa: 0.

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a pochopenie nutnosti účasti.

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

....................................

Michal Ušiak
starosta obce
Zapísala: Mikulová

