
 
UZNESENIE 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 5.decembra 2014 

 
 

 Uznesenie číslo 42/2014  - Obecné zastupiteľstvo 

 
                                                      

       A/  berie na vedomie 

 

1.výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu  

 

B/  konštatuje, že 

 

1. novozvolený starosta obce Pružina p. Michal Ušiak zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Pružine zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva: 

 

                               -  p. Oľga Apoleníková, 

                               -  Ing. Jaroslav Beňadik 

                               -  p. Stanislav Dolinka, 

                               -  p. Vladimír Hogaj,  

                               -  Mgr. Martin Jakubech 

                               -  p. Dušan Jance,  

                               -  Ing. Ján Janiga,  

                               -  Ing. Igor Krištofík, 

                               -  p. Peter Vrábel.  

                                

Uznesenie číslo 43/2014 - Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ poveruje 

 

1. poslanca Ing. Jaroslava Beňadika zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 od 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie číslo 44/2014 - Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ zriaďuje 

         obecnú radu 

B/ schvaľuje   členov obecnej rady: Ing. Jaroslav Beňadik, 

                                                             Ing. Igor Krištofík, 

                                                             p. Dušan Jance. 

 

                                                 

 

 Uznesenie číslo 45/2014 - Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ zriaďuje:  

 

 komisiu finančnú  

 komisiu stavebnú  

 komisiu športu 

 komisiu kultúry 

 komisiu verejného záujmu 



 

B/ určuje 

 

náplň práce komisie v súlade s Organizačným a rokovacím poriadkom komisií Obecného 

zastupiteľstva v Pružine 

 

C/ volí  

 

a) Predsedu finančnej komisie – Ing. Igor Krištofík 

- členov komisie: 

b) Predsedu stavebnej komisie – p. Dušan Jance 

- členov komisie: 

c) Predsedu komisie športu – p. Peter Vrábel 

- členov komisie: p. Stanislav Dolinka 

d) Predsedu komisie kultúry – Ing. Ján Janiga 

- členov komisie: p. Oľga Apoleníková 

e) Predsedu komisie verejného záujmu – Ing. Jaroslav Beňadik 

      -     členov komisie: Mgr. Martin Jakubech, p. Ida Kardošová, 

 

s tým, že členovia budú doplnení na ďalšom zasadnutí OZ. 

       

Uznesenie číslo 46/2014 - Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ určuje 

 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom 

doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, mesačný plat 

starostu Michala Ušiaka: 

1. podľa § 3 ods. 1 zákona v sume:                                1632,- Eur  

2. zvýšiť v zmysle § 4 ods. 2 zákona o 33% t.j. o sumu:  539,- Eur 

     Funkčný plat:                                                             2171,- Eur. 

 

 

 Uznesenie číslo 47/2014 - Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ poveruje : 

 

        výkonom sobášiaceho na volebné obdobie 2014 – 2018 nasledovných poslancov       

obecného zastupiteľstva:   1.  Ing. Jaroslav Beňadik, 

2. Ing. Igor Krištofík. 

 
 
                                                                                                        
V Pružine dňa 05.decembra 2014                                                                                                  

                                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                        Michal Ušiak  

                                                                                                       starosta obce     

 

 

 

 

 

 



 

 
 
                                     

UZNESENIE 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 5.decembra 2014 

 

Uznesenie číslo 48/2014 

    Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ schvaľuje   
                                                                              

                1/  návrhovú  komisiu v zložení:  Ing. Ján Janiga, 

                                                             Ing. Jaroslav Beňadik, 

                                                             p. Stanislav  Dolinka.  

              2/  overovateľov zápisnice:           p. Dušan Jance  

                                                                     p. Peter Vrábel. 

 

 

       Uznesenie číslo 49/2014 

      Obecné zastupiteľstvo 

 

         A/ schvaľuje  
               finančný a programový rozpočet  obce Pružina na rok 2015.   

                                                          

 

        Uznesenie číslo 50/2014 

     Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ schvaľuje  

     Všeobecne  záväzné nariadenia obce Pružina č. 1/2014 o poskytovaní dotácií  z rozpočtu 

obce. 

 
      Uznesenie číslo 51/2014 

 Obecné zastupiteľstvo 

 

   

A/ schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2014 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania 

pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok na  území Pružina. 

 

    Uznesenie číslo 52/2014 

Obecné zastupiteľstvo 

        

          A/ schvaľuje   
               Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2014 o zákaze prevádzkovať niektoré  hazardné  hry na 

území obce Pružina 

                                                  

 

 

 

 

 



 

 

 

       Uznesenie číslo 53/2014 

 Obecné zastupiteľstvo 

 

  A/  schvaľuje  
   Všeobecne záväzné nariadenia č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku   za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina. 

 

 

        Uznesenie číslo 54/2014 

  Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ schvaľuje  
Zmeny zásad odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva  v Pružine a 

to odmena za účasť na zasadnutí OZ – 15 €, účasť v komisiách 10 €, odmena sa bude 

vyplácať jedenkrát v roku.  

   
 
                                                      Uznesenie číslo 55/2014 

   Obecné zastupiteľstvo 

 

A/schvaľuje 

    nájmy nebytových priestorov na rok 2015 podľa predloženého návrhu. 

 

 

           Uznesenie číslo 56/2014 

                                          Obecné zastupiteľstvo 

 

A/schvaľuje   
    zmeny rozpočtu obce na rok 2014 podľa návrhu predloženom Ing. Belavou. 

 

 

Uznesenie číslo 57/2014 

   Obecné zastupiteľstvo 

 

         A/schvaľuje  

   vyradenie z majetku obce Pružina v roku 2014 podľa predloženého zoznamu   v celkovej 

sume 4.894,20 €. 

 

Uznesenie číslo 58/2014 

      Obecné zastupiteľstvo 

  

         A/ schvaľuje   

             „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Pružina“.  

 

   Uznesenie číslo 59/2014 

                                                       Obecné zastupiteľstvo  

 

 A/schvaľuje  

      dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                      Obecné zastupiteľstvo   

 

A) berie na vedomie: 

 

1.) rozpočet na roky 2016 a 2017 

2.) stanovisko hlavného kontrolóra obce k finančnému rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017.    

 

 

 

 

 

 

 

V Pružine dňa 05.decembra 2014         

 

 

 

                                        

 

                                                              

                                                                                        Michal Ušiak 

                                                                                        starosta obce  


