
Z Á P I S N I C A 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa  

 25.apríla 2018 o 16.30  hod. v zasadačke Obecného úradu v Pružine 
 
 

Prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny  
 
K bodu 1/  
 
        Starosta v úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva, oboznámil ich, prečo zvolal 
mimoriadné obecné zastupitteľstvo 
  
        Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  
  
Do  návrhovej  komisie odporučil: Ing. Jaroslav Beňadik  – predseda,  
                                             členovia: p. Vladimír Hogaj a p. Dušan Jance. 

                                                                                 
O tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
   
 Hlasovanie: za: 7 poslancov                                       proti: 0                 zdržal sa: 0  
 
 Za overovateľov zápisnice navrhol: p.  Oľgu Apoleníkovú a Ing. Jána Janigu 
   
 Aj o tomto návrhu dal starosta hlasovať: 
 
 Za predložený návrh hlasovalo: 7 poslancov           proti: 0                zdržal sa: 0. 
 
            

K bodu 2/  
 
Informoval o rozdelených dotáciach z Environmentálneho fondu, kde nebola v tomto roku naša 
obec úspešná.  
Preto chce obec predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok  na  projekt "Vybudovanie 
zberného dvora v obci Pružina"  na Ministerstvo  životného prostredia SR v Bratislave, kde je 
vypísaná výzva číslo: OPKZP-PO1-SC111-2017-33.  
 
Žiadosť o NFP je potrebné predložiť do dňa 30.4.2018. 
 
Starosta informoval poslancov, že projekt pozostáva zo stavebnej časti a nákupu strojov + 
unimobunky.  
 
V prípade schválenia dotácie,  by obec finančne spolufinancovala projekt vo výške  5%  z 
celkových oprávneých výdavkov  t.j.  15.477,89 €.  
 
Ing. Janiga vystúpil a podporil tento projekt, taktiež poslankyňa p. Apoleníková doporučila 
projekt realizovať a podať žiadosť o dotáciu. 
 
Starosta dal o tomto hlasovať: 
       
Za hlasovalo: 7 poslancov                                        proti: 0                 zdržal sa: 0 
 
 



 
K bodu 3/ 

Starosta informoval poslancov, o doplnení žiadosti o schválení zastavovacej štúdie a  
vybudovania miestnej účelovej komunikácie -  výstavba 3 rodinných domov   na dolnom 
konci obce Pružina stavebníkov.  
 

        -  p. Oravíková Katarína, Prečín 43 - parcela KN C 353/2, 
        -  p. Matušík Michal, Upohlav 563 - parela KNC 353/1, 
        -  p. Ďurček Peter, Upohlav 589 - parcela KNC 353/3, 
 

parcely sa nachádzajú pri odbočke na 100 domov (pred rodinným domom súpisné číslo 17 
v k.ú. Pružina). 
 
Týmito žiadosťami sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v marci, 
nakoľko v žiadostiach boli administratívne nedostatky, presunuli tento bod na ďalšie 
zasadnutie OZ.  
 
Žiadatelia chýbajúce administratívne nedostatky doplnili. Starosta dal o tomto návrhu 
hlasovať: 
 

  Za hlasovalo: 7 poslancov                                        proti: 0                 zdržal sa: 0 
 

Predseda  návrhovej komisie Ing. Beňadik  predložil návrh na uznesenie, o ktorom dal 
 starosta hlasovať: 

 
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 7 poslancov     proti:0                  zdržal sa: 0. 

 
 

    Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a pochopenie nutnosti účasti. 
 
 
 

 
 
V Pružine dňa 29.4.2018 
 
 
 
  
                                                                                                       Michal  Ušiak  
                                                                                                       starosta obce  
 

 
 
 
 
 
 
 

Overovatelia zápisnice:  p. Oľga Apoleníková     ..................................... 
 
                                            Ing. Ján Janiga               .................................... 


