
                                     
UZNESENIE 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 27.marca 2015 

 

Uznesenie číslo 1/2015 

    Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ schvaľuje   
                                                                              

                1/  návrhovú  komisiu v zložení:   Ing. Igor Krištofík, 

                                                             Ing. Jaroslav Beňadik, 

                                                             p. Stanislav  Dolinka,  

              2/  overovateľov zápisnice:           p. Dušan Jance  

                                                                     p. Peter Vrábel. 

 

 

         Uznesenie číslo 2/2015 

        Obecné zastupiteľstvo 

 

         A/ schvaľuje  
              rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny v rozpočte obce na rok 2015  podľa prílohy.   

                                                          

 

          Uznesenie číslo 3/2015 

      Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ schvaľuje  

     vypracovanie nového územného plánu obce Pružina. 

 
         Uznesenie číslo 4/2015 

    Obecné zastupiteľstvo 

 

   

A/ schvaľuje  

Doplnok č. 2 k územnému plánu obce Pružina, v časti obce Briestenné o stavbu- sklad 

paletizovaného ovocia pre stavebníka p. Antona Haviara, Pružina - Briestenné č. 1031. 

 

        Uznesenie číslo 5/2015 

   Obecné zastupiteľstvo 

        

          A/ schvaľuje   
               združenie prostriedkov pre Mikroregión Strážovske vrchy na projekt vzdelávania v 

samospráve v sume 7.200,- €, za našu obec príspevok činí 1.394,- €.                                               

 

 

         Uznesenie číslo 6/2015 

   Obecné zastupiteľstvo 

 

  A/  schvaľuje  
   starostovi obce kompetenciu presunu finančných prostriedkov v bežnom rozpočte v sume  

5.000,- € ročne kumulatívne. 

 

 

 

 

 



 

        Uznesenie číslo 7/2015 

  Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ schvaľuje  
nájomnú zmluvu na rok 2015 s p. Danielom Belavým, Pružina č. 78 vo výške 60,- € mesačne 

vrátane energií. 

 

         Uznesenie číslo 8/2015 

          Obecné zastupiteľstvo 

   

B/ neschvaľuje 

 

- žiadosť o odmenu pre Bc. Vieru Križanovú a 2 členov ZO SZOPK Poniklec 

- žiadosť o dotáciu na činnosť Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Považská 

Bystrica 

- žiadosť o predaj časti parcely KNC č. 15031 o výmere 20 m
2
 pre Ing. Petra Belavého, 

Pov. Bystrica. 

  

       Uznesenie číslo 9/2015 

                Obecné zastupiteľstvo 

 

 

C/ berie na vedomie 

 

- informáciu starostu obce o predkladaných žiadostiach o dotácie na rok 2015 

- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Pružina  v šk. roku 2013/2014 

- informáciu o rozpočtových opatreniach č. 1, 2 a 3 za 1 a 2/2015. 

 

         Uznesenie číslo 10/2015 

   Obecné zastupiteľstvo 

 

 

D/ presúva na ďalšie zastupiteľstvo 

 

- žiadosť Rímskokatolíckeho  farského úradu v Pružine na dotáciu na obnovu obelisku 

- žiadosť p. Milana Jančoviča ohľadom vydania pamätnej listiny pre jeho otca Pavla 

Jančoviča – z dôvodu zistenia historických faktov. 

 

 

          Uznesenie číslo 11/2015 

          Obecné zastupiteľstvo 

 

 

E/ odporúča starostovi 

 

- pokračovať v spolupráci s právnym zástupcom obce a  podať odvolanie na Krajský súd 

v Trenčíne ohľadom rozsudku Okresného súdu v Považskej Bystrici o určenie 

vlastníctva parcely KNC 767 v k. ú. Pružina. 

 

          Uznesenie číslo 12/2015 

    Obecné zastupiteľstvo 

 

 

F/ odporúča p. Eve Ďurišovej 

 

- pripraviť návrh pravidiel predaja prebytkov drobných pestovateľov a chovateľov na 

obecnej tržnici. 

 



 

 

 

 

        Uznesenie číslo 13/2015 

   Obecné zastupiteľstvo 

 

   

 

 

G/ odporúča Ing. Jánovi Janigovi 

 

- pripraviť návrh zásad udeľovania čestného občianstva Obce Pružina. 

 

 

 

V Pružine dňa 27.marca 2015         

 

 

                                      

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                                        Michal Ušiak 

                                                                                        starosta obce  


