
                                     
UZNESENIE 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 05.júna 2015 

 

Uznesenie číslo 17/2015 

   Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ schvaľuje   
                                                                              

                1/  návrhovú  komisiu v zložení:   Ing. Jaroslav Beňadik – predseda, 

                                                             Mgr. Martin Jakubech, 

                                                             Ing. Ján Janiga,  

              2/  overovateľov zápisnice:           p. Dušan Jance,  

                                                                     p. Oľga Apoleníková. 

 

 

Uznesenie číslo 18/2015 

   Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ schvaľuje   
                                                                              

1.  záverečný účet obce Pružina za rok 2014 bez výhrad, 

2.  tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia r. 2014 v sume 47. 673,19 €. 

                                                  

           Uznesenie číslo 19/2015 

  Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ schvaľuje  

       

 zmeny v rozpočte obce k 31.05.2015 podľa predloženého návrhu. 

 

         Uznesenie číslo 20/2015 

   Obecné zastupiteľstvo 

A/ schvaľuje  

       

VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

poskytované obcou Pružina. 

 

          Uznesenie číslo 21/2015 

        Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ schvaľuje  

       

smernicu „Zásad udeľovania  čestného občianstva obce Pružina, Ceny obce Pružina a Ceny 

starostu obce Pružina“. 

 

         Uznesenie číslo 22/2015 

          Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ schvaľuje  

       

stanovy klubu dôchodcov pri OU Pružina. 

 
 



 

 

 

Uznesenie číslo 23/2015 

   Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ schvaľuje  

       

zastavovaciu štúdiu pre výstavbu rodinných domov - p. Jozef Kozák, Pružina č. 406 a p. 

Martina Kozáková, Pružina č. 406. 

 

 Uznesenie číslo 24/2015 

    Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ schvaľuje  

       

prechod práv vyplývajúcich z  nájomnej zmluvy zo dňa 08.11.2011, nájomcu  Ing. Alice 

Mičekovej na fi SOLEMI, s.r.o.. Všetky práva a povinnosti ostávajú nezmenené. 

 

 

      Uznesenie číslo 25/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ schvaľuje  

       

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie od 01.01.2015 do 

30.06.2015 a do konca roka 2015. 

 

      Uznesenie číslo 26/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

      A/ schvaľuje 

 

presun vedenia cenných papierov Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. Považská Bystrica 

z CDCP na RM-S market od 01.07.2015.  

 

 

      Uznesenie číslo 27/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

   B/  neschvaľuje 

 

     žiadosť firmy STAVOKU – p. Jozef Šebák, Pružina č. o navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu 

sociálnych zariadení TJ Strážov Pružina 

 

  

      Uznesenie číslo 28/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

 

 

C/ berie na vedomie  

       

plnenie uznesenia z minulého OZ. 

                                                     

       Uznesenie číslo 29/2015 

       Obecné zastupiteľstvo 

 

C/ berie na vedomie  

 

majetkové priznanie starostu obce a plat starostu na základe zmeny priemernej mzdy 

v národnom hospodárstve za rok 2014. 



 

 

    Uznesenie číslo 30/2015 

         Obecné zastupiteľstvo 

 

C/ berie na vedomie  

 

informáciu o žiadosti na likvidáciu nelegálnych skládok. 

 

 

     Uznesenie číslo 31/2015 

            Obecné zastupiteľstvo 

 

 

C/ berie na vedomie  

 

informáciu o prebiehajúcich investičných akciách v obci 

 

 

    Uznesenie číslo 32/2015 

         Obecné zastupiteľstvo 

 

 

C/ berie na vedomie  

 

informáciu o uvedení knihy do života „Kvietky spod Strážova“ – dňa 24.06.2015 v KD 

v Pružine. 

 

      Uznesenie číslo 33/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

 

 

C/ berie na vedomie  

 

protokol č. 00551/2014-UVOP- U007/2014-UVOP-U0007/14.00  SPF o odovzdaní pozemkov 

pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí. 

 

      Uznesenie číslo 34/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

 

 

C/ berie na vedomie  

 

správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014. 

 

 

     Uznesenie číslo 35/2015 

    Obecné zastupiteľstvo 

  

C/ berie na vedomie  

 

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Uznesenie číslo 36/2015 

          Obecné zastupiteľstvo 

 

D/ Doporučuje starostovi: 

 

- zvolať rokovanie  na  pozemku p. Petra Gazdíka, Pružina č. 1012. Pripraviť na rokovanie   

jeho stavebné povolenie na oplotenie, Uznesenie OZ, ktoré riešilo prístup na pozemky. 

Stretnutie na pozemku p. Gazdíka sa uskutoční dňa 19.06.2015 o 19,00 hod. 

- pripraviť VZN  obce Pružina o správaní sa na verejných priestranstvách 

- rokovať s bankami o možnosti umiestnenia bankomatu v Pružine 

- osloviť p. Jána Belavého, Pružina č. 714 vo veci kosenia buriny „nad Valkovými“. 

 

  

       Uznesenie číslo 37/2015 

       Obecné zastupiteľstvo 

 

E/ presúva  

 

- žiadosť p. Petra Papuču  a manželky Aleny, Pružina č. 280 o odkúpenie parcely KN E č.  2857 

o výmere 338 m
2  -

 po doriešení predkupného práva spoluvlastníkov. 

- žiadosť p. Jána Kozáka, Pružina č. 607 o odkúpenie parcely KN E č. 6382/1 o výmere 431 m
2
  

po predložení geometrického plánu, na riešenie rozdelenia užívanej nehnuteľnosti a prístupu 

k nej. 

 

 

 

 

 

V Pružine dňa 05.júna 2015         

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                                              

                                                                                         Michal Ušiak 

                                                                                                                                                                              

starosta obce  
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