
Uznesenie č. 2/2012 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 
Pružine 

konaného dňa 22.06.2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine  
 

A/  schvaľuje:  
 

1. návrhovú komisiu v zložení : Ing. Jaroslav Beňadik- predseda, Ing. Peter Kvaššay  
      a Ing. Ján Janiga 
2. overovateľov zápisnice: p. Dušan Jance a p. Stanislav Dolinka 
3. záverečný účte obce Pružina za rok 2011 s výrokom bez výhrad, (účtovnú závierku 

obce Pružina za rok 2011)  
4. dodatok č.1 k VZN obce Pružina č.1/2011, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina  
5. určenie počtu žiakov v ZŠ Štefana Závodníka v Pružine na školský rok 2012/2013 

v zmysle návrhu p. riaditeľky Mgr. Michálkovej 
6. odmeny poslancom, členom komisií a členom DHZ za I. polrok 2012 
7. delimitáciu parcely KNE č. 11013 ostatná plocha o výmere 330 m2 v k. ú Pružina 
8. príspevok vo výške 50 € pre Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy, Považská Bystrica  
9. predaj nehnuteľnosti bývalej školskej jedálne súpisné číslo 119 nachádzajúcej sa na 

parcele KN C č. 230/1 + parcelu KN C č. 230/1 zastavaná plocha o výmere 1040 m2 
v k.ú. Pružina firme Bripet Pružina  za cenu 30.000 €, pokiaľ sa do 09.07.2012 
neprihlási iný záujemca, pri zachovaní pôvodnej architektúry a neobmedzovaní 
funkčnosti chodníka  

10. predaj podielu 1/18 (35 m2) z parcely KNC č. 1836/2 zastavaná plocha o výmere 630 
m2 a predaj podielu 1/18 (8,3 m2) z parcely 1837 záhrada o výmere 149 m2 p. 
Jozefovi Vráblovi a jeho dcére Barbore, bytom  Pružina 561 za cenu 4 €/m2 

11. tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia r. 2011 v sume 12.692,51 € 
12. zmeny v rozpočte obce na rok 2012 ku dňu 22.6.2012 podľa prílohy predloženej Ing. 

Belavou 
13. starostovi obce právomoc presunu medzi jednotlivými položkami v rozpočte do sumy 

1.000 € a to štvrťročne v rámci bežného rozpočtu obce.  
 
 

B/ berie na vedomie: 
 
1. informáciu o plnení uznesenia z minulého zasadnutia 
2. informáciu o zasadnutí obecnej rady  
3. informáciu o slávnosti na odhalenie sochy sv. Jána Nepomuckého 
4. termín najbližšieho obecného zastupiteľstva bude 21.9.2012 
5. správu  nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 

 
      C/ neschvaľuje:  
 

1. žiadosť ZŠ Štefana Závodníka  o druhé oddelenie ŠKD. Na zasadnutí v septembri  po 
upresnení počtov žiakov pre školský rok 2012/2013 sa bude s požiadavkou zaoberať  
OZ opäť 

2. príspevok organizácii: Slovenský zväz zdravotne postihnutých Považská Bystrica    
 
 
      D/ prekladá : 
 

1.  predaj parciel číslo   - KNC 767/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2   a    
KNC 767/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2  p. Pavlovi Kostkovi, 
Pružina 183, p. Jozefovi Ligasovi a manž. Oľge, Pružina č. 182 a p. Jurajovi Ligasovi, 
Pružina č. 182 podľa geometrického plánu č. 21/2012 zo dňa 24.05.2012. 

 



 
 
 
 
E/ doporučuje : 
 
1. písomne upozorniť dodávateľov prác „Lesná cesta“ Čierny Vrch na poškodzovanie 

cesty v Pružine, časť Priedhorie -  Horné Močiare a na dodržiavanie rýchlosti jazdy 
2. zvolať stretnutie p. Pavla Kostku, Pružina 183, p. Jozefa Ligasa a manželky Oľgy, 

Pružina 182, p. Juraja Ligasa, Pružina 182  a vlastníkov susedných parciel za účasti 
členov obecného zastupiteľstva do nasledujúceho OZ.    

   
 
 
 
 
 
 
V   Pružine 22.júna 2012   
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Michal Ušiak 
                                                                                          starosta obce 


