
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine 

konaného dňa 04.07.2014 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Pružine na svojom zasadnutí dňa 4.7.2014 prijíma toto uznesenie: 

 

       A/  schvaľuje:  

 

č. 20/2014 návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Janiga - predseda, PharmDr. Mária 

Toporová a Ing. Peter Kvaššay,  

overovateľov zápisnice: p. Dušan Jance a p. Anton Valášek,  

zapisovateľka: Ing. Marta Belavá 

č. 21/2014 zmeny v rozpočte obce k 30.06.2014 podľa návrhu finančnej komisie a Ing. 

Belavej 

č. 22/2014 úväzok starostu na plný pracovný čas 37,5 hod. na funkčné volebné 

obdobie 2014-2018 

č. 23/2014 počet poslancov na volebné obdobie 2014-2018: 9, z toho volebný obvod 

Pružina: 7 a volebný obvod Priedhorie: 2 

č. 24/2014 prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z Okresného úradu Trenčín na 

Obec Pružina pozemok KN E č. 16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 643 m
2
 

nachádzajúcej sa v k. ú. Briestenné 

č. 25/2014 kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov od p. Boženy Mičekovej a Vladimíra 

Mičeka, trvale bytom Pružina 252 na Obec Pružina a to parcela KN C č. 1484 

zastavaná plocha o výmere 66 m
2
 a KN C 1485/1 zastavaná plocha o výmere 181 m

2
 

nachádzajúcich sa v k.ú. Pružina za sumu 3 €/m
2
,
 
celkovo 741 €. Uvedenú výmeru nie 

je možné predať. 

č. 26/2014 Darovaciu zmluvu č. 1/2014 medzi Rodičovským združením pri MŠ 

v Pružine a obcou Pružina. 

 

B/ neschvaľuje 

 

č.  27/2014 žiadosť p. Antona Jance, Pružina č. 251 o kúpu parcely KN C č. 1484 

č.  28/2014 žiadosť p. Viliama Gazdíka, Pružina č. 253 o kúpu parcely KN C 1484  

č. 29/2014  žiadosť  o zámenu pozemkov medzi Jánom Belavým, Pružina č. 714 

a Obcou Pružina. Pozemky p. Jána Belavého KN E č. 6401 orná pôda o výmere 7590 

m
2
 a pozemku 5724 orná pôda o výmere 440 m

2
 nachádzajúcich sa v k ú. Pružina 

a Obec Pružina KN E č. 889 o výmere 7779 m
2
nachádzajúca v k.ú. Pružina   

č.  30/2014  žiadosť Ing. Mariána Vlniešku, Pov. Bystrica o prenájom parcely KN E č. 

10495, druh trvale trávnaté plochy o výmere 5875 m
2
, ktorá je vo vlastníctve obce. 

 

C/ berie na vedomie: 

 

1. správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Pružina k 

31.12.2013  

2. informáciu o plnení uznesenia z minulého OZ  

3. najbližšie zasadnutie OZ bude 26.septembra 2014 

       

       D/  Doporučuje starostovi: 

 

1.  uskutočniť stretnutie ohľadom možnosti odkúpenia pozemku KN E 5724 o výmere 

440   m
2
 – cesta na Podstrážie. 

 

     V Pružine dňa  04. júla 2014   

                                                                                                       Michal Ušiak 

                                                                                                       starosta obce 


