
UZNESENIE 
zo   zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 28. septembra  2018 
 

Uznesenie číslo 37/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ schvaľuje   
                                                                              

                1/  návrhovú  komisiu v zložení:   Ing. Jaroslav Beňadik, 
                                                                           Ing.  Ján Janiga 
                                                                           p. Vladimír Hogaj 
 

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

Uznesenie číslo 38/2018 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ berie na vedomie 
 
    Monitorovaciu správu obce Pružina k programovému rozpočtu ku dňu 30.6.2018. 
 
 

Uznesenie číslo 39/2018 
      Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ berie na vedomie    
 

     príkaz starostu obce k inventarizácii majetku obce a zloženie inventarizačných komisií  
k vykonaniu inventarizácie majetku za rok 2018, podľa návrhu starostu. 
  
 

Uznesenie číslo 40/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 
A/ schvaľuje 
 

žiadosť Casareal, s.r.o., so sídlom Piešťany, Winterova 1777/60 o odkúpenie   
spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve Obce Pružina v podiele 1/18 na pozemkoch: 

 KN C  1836/2, druh: zastavané plochy a nádvoria t.j.  35 m2  (celková výmera 630 m2)  

 KN C 1837, druh: záhrady t.j  8,28 m2 (celková výmera 149 m2),  
       evidované na LV 4475 za 20,00 €/m2. 

 
     
 
       



Uznesenie číslo 41/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 

 žiadosť p. Lenky Sádeckej, trvale bytom Trnava, Na Hlinách 37 o odpredaj parcely číslo  
2077/2 v k.ú. Pružina podľa GP o výmere 169 m2 za 16,00 €/m2. 

 
 

Uznesenie číslo 42/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 
žiadosť p. Dominiky Ďurišovej, trvale bytom Horná Lehota 104, Oravský Podzámok  a manž. Tomáša 
Ďuriša, trvale bytom Nitrica 241 o zámenu parciel podľa GP - jedná sa o miestnu komunikáciu za cenu 
16,- €/m2 + náklady na geometrický plán (t.j.  13 m2  x  16,00 €/m2 + náklady na GP: 270,. € = spolu 
478,- €.). 
 
 

Uznesenie číslo 43/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 
p. Jance Dušan, Pružina 721 odpredá podľa GP parcelu KNC 818/3 o výmere 14 m2  na rozšírenie 
miestnej komunikácie za symbolické 1€, cesta LIgas , Kostka.  
 
 

Uznesenie číslo 44/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

A/ berie na vedomie   
 
žiadosť p. Františka Haviara, trvale bytom Púchov, Komenského 1625/1, Púchov  o prešetrenie a 
vyriešenie zamedzenia prístupu na parcelu č. KN C 766  (intravilán) a parcelu KN C 2534/22 
(extravilán) v k.ú. Pružina. Menovaný bol prítomný  na minulom zasadnutí OZ. Obecné 
zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce, aby p. Haviarovi napísal písomné vyjadrenie. 
 
 
 

Uznesenie číslo 45/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ doporučuje 
 
 

 starostovi obce písomne osloviť vlastníkov pozemkov vo veci kosenia buriny. 

 zvolať rokovanie vo veci prechodu pre chodcov cez cestu III. triedy pred Michálkom   
 
 



Uznesenie číslo 46/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje   
 

 navýšenie rozpočtu na ŠKD o 1.650,- € z rozpočtu obce  v zmysle žiadosti  ZŠ Š. Závodníka 
Pružina, z dôvodu, že do  školského klubu detí je prihlásený zvýšený počet žiakov. 

 

 navýšenie rozpočtu ZŠ Š. Závodíka, Pružina  406 o 30,- € za poškodené učebnice a vo 
výdavkoch na nákup učebných pomôcok v ZŠ   

 
 
 

Uznesenie číslo 47/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje   
    

 zmeny v rozpočte obce k 28.9.2018, podľa  prílohy,  
 zmeny v čerpaní Rezervného fondu obce Pružina podľa predloženého návrhu (v prílohe). 

 
 

Uznesenie číslo 48/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 A/ doporučuje   
 

     TJ Strážov Pružina uhradiť faktúru  4.000,- € firme p. Milana Ďurčeka, Pov. Bystrica  po   
doriešení administravy - za práce na ihrisku TJ Strážov Pružina - odvodňovací kanál. Po 
stretnutí boli  uskutočnené kontrolné merania spolu so zápisom od p. Dušana Jance v 
prílohe.   

 
                                                                         Uznesenie číslo 49/2018   

       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
    A/ berie na vedomie    
 

     informáciu  o   prácach  na rekonštrukcii CO. 

                                                                                                                      

      V Pružine dňa 28. septembra   2018                                   
                                                     
 
                    
 
 
                                                                                           
                                                                                                   Michal Ušiak 
                                                                                        starosta obce    

 


