
 

 

UZNESENIE 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 25.septembra 2015 
 
 
 

Uznesenie číslo 38/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje   
                                                                              

                1/  návrhovú  komisiu v zložení:   Ing. Jaroslav Beňadik – predseda, 
                                                                Ing. Igor Krištofík, 
                                                                Ing. Ján Janiga,  

              2/  overovateľov zápisnice:          p. Dušan Jance,  
                                                                        p. Oľga Apoleníková. 
                  

 

Uznesenie číslo 39/2015 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje   
                                                                              

           žiadosť p. Ivana Pašku, bytom Pružina č. 679  o schválenie IBV v obci Pružina (ulica Kostkoví) 
                                                  
 

           Uznesenie číslo 40/2015 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  
   
žiadosť p.  Petra Papuču a manželky Aleny Papučovej, rodenej Mlyniskej,  bytom  Pružina č. 280 
/presunuté z minulého OZ/ o odkúpenie parcely KN E č. 2857 o výmere 338 m2  v podiele ½ 
v cene 3,30 €/ 1 m2  t.j. 169 m2 x 3,30 €/m2 = 557,70 €  

 
 

     Uznesenie číslo 41/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
B/ berie na vedomie  
       
inventarizačné komisie podľa  predloženého zoznamu v prílohe  
 

         Uznesenie číslo 42/2015 
        Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  
       
zmeny v rozpočte obce Pružina ku dňu 25.9.2015 podľa prílohy 
 

 
 
 
 



 
 

         Uznesenie číslo 43/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
B/ berie na vedomie  
       
text  kroniky obce Pružina za rok 2014 písanej Mgr. Máriou Šebákovou a následné vyplatenie 
odmeny  100 €. 
 

 
      Uznesenie číslo 44/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  
       
žiadosť p. Daniela Belavého, Pružina č. 78 o zníženie nájmu vo Fitnes v KD v Pružine za mesiace 
7 a 8/2015 a schvaľuje nájom za uvedené mesiace vo výške 30 €/mesiac. 
 
 

    Uznesenie číslo 45/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje  
       
výmenu člena v školskej rade MŠ: p. Dušana Jance  nahradí Mgr. Martin Jakubech, poslanec OZ 
v Pružine. 
 

      Uznesenie číslo 46/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

   A/ schvaľuje 
    

1.) správu riaditeľky MŠ v Pružine o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch       
a podmienkach školského zariadenia v školskom roku 2014/2015. 

 
    

      Uznesenie číslo 47/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 A/ schvaľuje 
 
      prenájom  pozemkov  Urbárskej obci, pozemkovému spoločenstvu  Pružina  časti parciel 

nachádzajúcich sa pod  miestnou komunikáciou cesta z Chmeliska cez Ritku smerom na 
Priedhorie za 1 € na rok na dobu 10 rokov: 

  
                       KN E 3143/200, druh pozemku: ostatné plochy,  

            KN E 6345/1, druh pozemku: ostatné plochy, 
            KN E 10475, druh pozemku: ostatné plochy, 

                   KN E 10495, druh pozemku: ostatné plochy, 

            KN E 10501, druh  ostatné plochy, 

            KN E 10530/1, druh ostatné plochy.        
 

 

 

 
 



Uznesenie číslo 48/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 A/ schvaľuje 

1.) správu riaditeľky Základnej školy Štefana Závodníka v Pružine Mgr. Dariny Michálkovej 
o výchovno-vzdelávacom procese v školskom roku 2014/2015, 

2.) školský výchovný program pre školský klub detí v ZŠ v Pružine od 01.09.2015 predložený  
riaditeľkou školy. 

      3.) zmeny v školskom výchovno-vzdelávacom programe pre I. a II. stupeň ZŠ od 01.09.2015       
podľa návrhu predloženého riaditeľkou ZŠ. 

 
 

Uznesenie číslo 49/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
B/ berie na vedomie  
       
výročnú správu za konsolidovaný celok Obec Pružina za rok 2014, správu nezávislého audítora 
o overení konsolidovanej  účtovnej závierky k 31.12.2014. 
                                                     
 
 

Uznesenie číslo 50/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
B/ berie na vedomie  

 
informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu na školský rok 2015/2016  ZŠ v Pružine predloženú riaditeľkou školy 
Mgr. Darinou Michálkovou  
 

 
    Uznesenie číslo 51/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

B/ berie na vedomie  
 
informáciu starostu o asfaltovaní uličiek (na OÚ, ulička k Bystrickým  a riešenie havarijných 
stavov po plynofikácii). 
 

     Uznesenie číslo 52/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
B/ berie na vedomie  
 
informáciu o výberovom konaní na zimnú údržbu miestnych komunikácií, záujemcovia 
predložia ponuky do 31.10.2015 na OÚ v Pružine, OR vyberie dodávateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

Uznesenie číslo 53/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
B/ berie na vedomie  
 
návrh na predsedu TJ Strážov Pružina a predsedov jednotlivých športov. Predseda TJ Strážov 
Pružina: p. Peter Vrábel. 

 
 
 

Uznesenie číslo 54/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
C/ doporučuje starostovi: 
 
jednať s T-Com Považská Bystrica o možnosti dotiahnutia optického kábla do lokality 
Klokočová. 

 
        

Uznesenie číslo 55/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
D/ presúva 
 
schválenie žiadosti o IBV v obci Pružina- žiadosť Mgr. Karola Pepicha a Mgr. Martiny 
Pepichovej, Lánska 2205/4, Považská Bystrica (za oddychovou zónou Potôčky), z dôvodu 
vyhotovovania územného plánu obce Pružina. 
 
 

Uznesenie číslo 56/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
E/ neschvaľuje 
 
odpredaj pozemku KN C 1503/1 p. Petrovi Gazdíkovi, Pružina č. 1012 z dôvodu riešenia územia 
územným plánom obce. 
 

Uznesenie číslo 57/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
B/ berie na vedomie 
 
1) darovaciu zmluvu s DHZ Pružina – hnuteľný majetok 
2)  darovaciu zmluvu s MUDr. Ladislavom Korcom, Pružina č. 715 – zámková dlažba. 

 
        

 
V Pružine dňa 27.septembra 2015         
                                    

 

                                                              

                                                                                     Michal Ušiak 
                                                                                             starosta obce    


