
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine 

konaného dňa 11.04.2014 

 

  Obecné zastupiteľstvo v Pružine na svojom zasadnutí dňa 11.4.2014 prijíma toto uznesenie: 

 

       A/  schvaľuje:  

 

č.1/2014 návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jaroslav Beňadik - predseda, PharmDr. 

Mária Toporová a Ing. Ján Janiga,  

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

zapisovateľka p. Eva Ďurišová 

č.2/2014 záverečný účet obce Pružina za rok 2013 bez výhrad 

č.3/2014 vyhlásenie volieb na riaditeľa ZŠ Štefana Závodníka a riaditeľa MŠ, 

zverejnenie v týždenníku OBZOR, Považskobystrické novinky a na stránke obce 

č.4/2014 zastavovacie štúdie na individuálnu bytovú výstavbu pre Ľubomíra Koleka s 

manželkou a Beátu Briestenskú 

č.5/2014 prísediacu na Okresný súd v Považskej Bystrici p. Mgr. Annu Haviarovú, 

Pružina 462 

č.6/2014 úhradu za pranie posteľnej bielizne MŠ z prostriedkov Rodičovského 

združenia 

č.7/2014 zmluvu SPF o bezodplatnom prevode pozemkov vo verejnom záujme na 

obec Pružina č. 05316/2013  

č. 8/2014 prevádzkový poriadok v Kultúrnom dome Pružina v zmysle návrhu 

č. 9/2014 odmenu pre matrikárku obce Pružina Mgr. Máriu Šebákovú vo výške 100 € 

za roky 2011 a 2012  

č.10/2014 zmeny v rozpočte obce a ZŠ Pružina  ku dňu 11.4.2014 podľa prílohy 

č.11/2014 plat starostu obce Pružina na základe zmeny priemernej mzdy v národnom 

hospodárstve za rok 2013 t.j.824€ x koeficient 1,98+ 359€(navýšenie 22%) - 1991€ 

č.12/2014 prenájom parcely KN C č. 2598/6 zastavané plochy a nádvoria Urbárskej 

obci, pozemkovému spoločenstvu Pružina za 1€/ročne, za účelom rekonštrukcie z 

fondov EU na obdobie 10 rokov 

č.13/2014 poverenie starostu na zastupovanie obce na PPA Trenčín, vo veci podania 

žiadosti o dotáciu na kosenie lúk  

č.14/2014  výmenu pozemkov na základe žiadosti Viktora Kvaššaya medzi ním a 

Obcou Pružina. Pozemky Viktora Kvaššaya KNC č.659/3 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 426m
2
, KNC č. 659/4 zastavané plocha a nádvorie o výmere 110m

2
 a 

parcela KNC č.660/1 záhrada o výmere 446m
2 

nachádzajúce sa v k.ú. Pružina za 

obecné pozemky KNC č. 664/2 záhrada o výmere 1698m
2
 a KNC č.663/6 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere  724m
2
  nachádzajúce sa v k.ú.Pružina. Viktor Kvaššay 

uhradí pri podpise zmluvy doplatok výmery vo výške 1440 m
2
 x 16 €/1m

2                    

č.15/2014 prenájom miestnosti v KD na posilňovňu na základe žiadosti Daniela 

Belavého za 60 €/1mesiac do 31.12.2014 

č.16/2014 zmluvu o odovzdaní a prevzatí do správy č. 2014/1 hnuteľného majetku 

medzi Obcou Pružina a ZŠ Š. Závodníka Pružina 

č. 17/2014 schvaľuje rozpočet obce na roky 2014 – 2016 bez programovej štruktúry  

č.18/2014 čerpanie z rezervného fondu z prebytku hospodárenia r. 2013 na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 60 898,47 €. 

 

 

B/ neschvaľuje 

 

č.19/2014  žiadosť o prenájom PPPS s.r.o. Bratislava o prenájom  parcely KN E 

10530/1 (Dolné močiare) 

 



 

 

C/ berie na vedomie: 

 

1. informáciu o plnení uznesenia z minulého OZ  

2. majetkové priznanie starostu obce Pružina, riaditeľky ZŠ a MŠ 

3. informáciu o plánovaných investičných akciách  

4. informáciu o obnovení pamätníka  starostu Kardoša 

5. inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie 

6. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2013 a hodnotiacu 

správu k rozpočtu r. 2013 

7. žiadosť p. Jána Prostináka Pružina 1039 o uvoľnenie z funkcie hasič – strojník z 

dôvodu pracovných povinností 

8. najbližšie zasadnutie OZ bude 4.7.2014 

       

 

   D/ Presúva hlasovanie o : 

 

      1/ zámene pozemkov s p. Jánom Belavým na nasledujúce zastupiteľstvo po ich terénnej   

obhliadke 

      2/ zámene pozemkov s Ing. Vlnieškom na nasledujúce zastupiteľstvo po ich terénnej 

obhliadke. 

    

 

    E/ Doporučuje starostovi: 

 

      1/ vypracovať návrh na odstránenie hracích automatov  z obce Pružina. 

 

 

F/  Predlžuje: 

 

1/ platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do 31.12.2014. 

 

 

 

 

      V Pružine,  11. apríla 2014   

 

 

        

 

 

                                                                                             Michal Ušiak 

                                                                                             starosta obce 


