
 

UZNESENIE  č. 5/2010 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine konaného dňa 30.09.2010 

 
        Obecné zastupiteľstvo v Pružine podľa  § 11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o   

obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  na  svojom  riadnom zasadnutí dňa 30.09.2010 

     A/ schvaľuje 

1.  návrhovú  komisiu v zložení: p. Jozef Kuco – predseda, Ing. Peter Kvaššay  a Ing.          

Stanislav Pažitný.  

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

2.  Ústrednú inventarizačnú komisiu a dielčie inventarizačné komisie pre vykonanie  
     inventúr  v zložení podľa priloženého  návrhu starostu obce 
3.  informáciu zo zasadnutia OR 
4.  výučbu náboženskej výchovy v Materskej škole v Pružine /bez zvýšených nákladov na    

rozpočet/ 

5.  návrh odmien poslancom a členom komisií pri Obecnom úrade v Pružine/ v prílohe/ 

6.  konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2009 overenú auditorom 

7.  preplatenie 20 dní dovolenky za rok 2009 starostovi obce  

8. odmenu starostovi obce vo výške 50% základného mesačného platu 

9. zmeny v rozpočte podľa prílohy  

B/  neschvaľuje 

      1.  žiadosť o výmenu pozemku p. Viktora Kvaššaya Pružina 129 

2. žiadosť p. Milana Minárika , Pružina 580 o odkúpenie pozemku – možnosť odpredaja po 

vysporiadaní vlastníckych vzťahov 

3. žiadosť Základnej školy v Pružine o príspevok v sume 2030 € na školský klub 

C/  doporučuje: 

1. urobiť prieskum o záujem kúpi knihy o živote Štefana Závodníka a podľa záujmu 

podporiť vydanie knihy /minimálne 500€/ 

2. starostovi obce -  urobiť prieskum o stave knižnice v Základnej škole Štefana 

Závodníka v Pružine 

3. prejednať so správcom ihriska dodržiavanie zásad využívania ihriska, kontrolovať 

záujemcov či dodržujú predpísanú obuv a nepoškodzujú povrch 

 D/ berie na vedomie: 

1/   Informáciu riaditeľky Základnej školy v Pružine o počte žiakov, tried a učiteľov v ZŠ 

v školskom roku 2010/2011   

2/ plnenie uznesenia od ostatného OZ 



        V  Pružine dňa 30.09.2010 

                                                                                                 

                                                                                                   Michal Ušiak  

                                                                                                   starosta obce 

 

      Vypracoval: Jozef Kuco -  predseda, Ing. Peter Kvaššay a Ing. Stanislav Pažitný 


