
 

 

UZNESENIE 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 1. decembra  2016 
 

Uznesenie číslo 42/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje   

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

                                                                p. Vladimír Hogaj, 
                                                                Ing. Ján Janiga,  

              2/  overovateľov zápisnice:          p. Ing. Igor Krištofík,  
                                                                        p. Stanislav Dolinka                  

                 3/ zapisovateľka:                           p. Eva Ďurišová.                     
 
 

Uznesenie číslo 43/2016 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
      A / schvaľuje 
 

1. ÚPN-O Pružina s vymedzenou záväznou časťou a verejnoprospešnými stavbami vo verejnom 
záujme; 

2. Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu ÚPN-O Pružina; 
3. Všeobecné záväzné nariadenie obce Pružina č. 3/2016 ,  ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť 

ÚPN-O Pružina. 
 
 

      B/   konštatuje, že  
 

-  Návrh Územného  plánu obce Pružina bol spracovaný a prerokovaný v súlade so zákonom č. 
50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“); 

-      Všetky pripomienky dotknutých orgánov  k územnému plánu boli akceptované;                    -      
-      Preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona  Návrhu Územného plánu obce Pružina    

         vydal Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01         
         Trenčín pod číslom č. OU-TN-OVBP1-2016/002500-017/JD zo dňa 24.11.2016;              
- Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Pružina, ktorým sa  vyhlasuje záväzná časť 

ÚPN-O Pružina je v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou č. 532/2002 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o  všeobecných  technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 

 
       C/ ukladá 

 

              Michalovi Ušiakovi – starostovi obce Pružina 
 

1.  podľa § 27 ods. 4, písm. a) stavebného zákona zverejniť Záväznú časť ÚPN-O Pružina 
Všeobecným záväzným nariadením obce Pružina vyvesením na úradnej tabuli na dobu 
najmenej 30 dní spôsobom v mieste obvyklým; 

2. Podľa § 28 opatriť schválený ÚPN-O Pružina schvaľovacou doložkou a takúto uložiť na obci 
Pružina, stavebnom úrade, Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky, 
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín do troch mesiacov od jeho schválenia; 

 



 
 
3. Vyhotoviť podľa § 28 ods. 5) stavebného zákona registračný list o obsahu ÚPN-O Pružina 

a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť na Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. 
 

Termín :  do troch mesiacov 
 
 

Uznesenie číslo 44/2016 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 

A/ schvaľuje   
                                                                               

   podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadom bezplatného prevodu(delimitácie)  
parcely KNE č.5983 ostatná plocha o výmere 3791 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Pružina  za účelom 
vybudovania stavby vo verejnom záujme zberného dvora v obci Pružina  

 
 

 Uznesenie číslo 45/2016 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

  
A/ schvaľuje  

       
   odmeny poslancom a členom komisií za rok 2016 podľa prílohy. 

 
 
 
 
 
V Pružine dňa 1. decembra  2016         
                                    
 
 
 
                                                                
                                                                                                                            Michal Ušiak 
                                                                                                                            starosta obce    


