
 

 

UZNESENIE 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 16. decembra  2016 
 
 

Uznesenie číslo 46/2016 
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. Dušan Jance,  
                                                                        p. Oľga Apoleníková,                 

                 3/ zapisovateľka:                           p. Ida Kardošová. 
 

 
Uznesenie číslo 47/2016 

   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

       
    A/ schvaľuje 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pružina č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina v zmysle 
návrhu. 
 

  
Uznesenie číslo 48/2016 

   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
       

 A/ schvaľuje 
   

   finančný rozpočet obce Pružina na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 podľa 
predloženého návrhu.  

 
 

        
 Uznesenie číslo 49/2016 

      Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 A/ schvaľuje  

 
    programový rozpočet na rok 2017, 2018 a 2019 podľa predloženého návrhu.  

 
 

Uznesenie číslo 50/2016 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
      
   A/ schvaľuje 

 
        Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 – výšky normatívov na originálne kompetencie. 



 
 

 
Uznesenie číslo 51/2016 

   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

A/ schvaľuje   
                                                                              

    výšku  réžie v  školskej  jedálni  na rok 2017 v sume 1,44 €/jedno jedlo.     
 
 
 

     Uznesenie číslo 52/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ schvaľuje 
 
      Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/2016, predloženú riaditeľkou 
MŠ v Pružine p. Jolanou Mičkovskou.  

  
 
 

Uznesenie číslo 53/2016 
  Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

 A/ schvaľuje 
   

        Správu o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ Štefana Závodníka za školský rok 2015/2016, 
predloženú riaditeľkou Mgr. Darinou Michálkovou. 

 
 

 Uznesenie číslo 54/2016 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 

   
        Dotácie podľa VZN č. 1/2014 v zmysle žiadostí nasledovne: 

- TJ Strážov Pružina vo výške  4.400,- € 
- Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy vo výške  400,-  € 
- ZRŠ pri ZŠ Pružina – plavecký výcvik vo výške:  450,- €. 
   

 
Uznesenie číslo 55/2016 

    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

  
A/ ruší - vyhovuje protestu prokurátora  

       
        Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 - prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v 

obci Pružina  - obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora. 

 

 



 

 

       Uznesenie číslo 56/2016 
        Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
  A/ schvaľuje 
 
     vyradenie z majetku obce Pružina v roku 2016 po inventarizácii v zmysle predloženej 
rekapitulácie, ktorá je v prílohe. 
 
 

        Uznesenie číslo 57/2016 
        Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 
   návrh nájomného za nebytové priestory na rok 2017, bez zmien. 
 
 

        Uznesenie číslo 58/2016 
        Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ berie na vedomie 
 

 Informáciu o petícii za rozšírenie  materskej školy  

 informáciu starostu o predložení žiadosti na rozšírenie kapacít MŠ. 
 
        
 

       Uznesenie číslo 59/2016 
             Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  

       
     zmeny v rozpočte obce podľa prílohy k 16.12.2016. 

 

    Uznesenie číslo 60/2016 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 
    navýšenie rozpočtu na ŠKD o 6.161,- € v zmysle žiadosti ZŠ Pružina. 
 
 

  Uznesenie číslo 61/2016 
                                                     Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 
       preklasifikovanie normatívnych finančných prostriedkov  ZŠ  vo výške 4.000,- € z tovarov 
a služieb  na mzdy a odvody. 
 
 



 
 
 

   Uznesenie číslo 62/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 
      úpravu príjmov v rozpočte ZŠ a to v sume 1.435,- €. 
 
 

  Uznesenie číslo 63/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/  presúva   
 
    na  prerokovanie na nasledujúce zastupiteľstvo  kúpu podielu pozemkov a napadnutie 
kúpnej zmluvy  p. Ľudmilou  Hajdíkovovou, rodenou  Berhanovou, bytom Pružina č. 254v 
zsatúpení Advokátskou kanceláriou JUDr. Danica Birošíková s.r.o. –  kúpna zmluva zo dňa 
14.12.2015-  medzi Obcou Pružina a Ing. Jánom Janigom, výzva na 
prevod spoluvlastníckeho podielu 1/8  ako:  
 
 parcela KN E č. 6375, druh pozemku: orná pôda o výmere 2766 m2 

 parcela KN E č. 6391, druh pozemku: orná pôda o výmere 3253 m2 

 parcela KN E č. 6393, druh pozemku: orná pôda o výmere 7519 m2 

 parcela KN E č. 10375, druh pozemku: orná pôda o výmere 2793 m2 

 parcela KN E č. 10444, druh pozemku: orná pôda o výmere 2323 m2 

 parcela KN E č. 10446, druh pozemku , orná pôda o výmere 689 m2 

 parcela KN E č. 10376/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 43346 m2 

 parcela: KN E č. 10376/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 245 m2, 
 
vedené na liste vlastníctva 2788. 
 

 
Uznesenie číslo 64/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
 
A/ schvaľuje 
 

    - p. Miroslav Lukáč, Pružina č. 1039 –   žiadosť o nájomnú zmluvu na prenájom parkovacieho  
miesta vo výške 5,- €/ mesačne na rok 2017. 

 
 

Uznesenie číslo 65/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
   
   návrh zmeny  k prevádzkovému  poriadku kultúrneho domu v Pružine v zmysle predloženého 

návrhu. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uznesenie číslo 66/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 
   návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie roku 2017. 
 

 
    Uznesenie číslo 67/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

  A/ schvaľuje 
 
    urbanistickú štúdiu Pružina – Priedhorie Svetlinec  pre stavebníka Stanislav Dolinka v zmysle 
predloženého materiálu  . 
 

 
 
 
 
 

V Pružine dňa 16. decembra 2016         
 
 
 
 
 
 
                                    
                                                              
                                                                                     Michal Ušiak 
                                                                                     starosta obce    


