
 
Uznesenie č. 3/2012 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine 

konaného dňa 21.09.2012 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine  
 

A/  schvaľuje:  
 

1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Janiga - predseda, PharmDr. Mária Toporová a Ing. 
Peter Kvaššay 

2. overovateľov zápisnice: p. Dušan Jance a p. Anton Valášek 
3. všeobecne záväzné nariadenie obce Pružina č.1/2012 o Zásadách hospodárenia a nakladania s 

majetkom obce Pružina 
4. všeobecne záväzné nariadenie obce Pružina č.2/2012 o trhovom poriadku s úpravou 
5. všeobecne záväzné nariadenie obce Pružina č.3/2012 o podmienkach nájmu bytov určených na 

nájom pre obyvateľov obce Pružina postavených s podporou štátu 
6. zmeny v rozpočte obce Pružina na rok 2012 ku dňu 21.9.2012 podľa prílohy 
7. zrušenie členstva v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS) 
8. dotáciu pre ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina v  sume 391,50 € a zdokladovať účel 

použitia 
9. inventarizačné komisie podľa prílohy 
10. zmenu v zložení likvidačnej komisie a to p. Jána Berhana (odišiel na dôchodok)   nahradí  p. 

Vojtech Kvaššay 
11. zmluvy o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného  a hnuteľného majetku obstaraného v rámci 

projektu na Rekonštrukciu ZŠ  a hnuteľného majetku z Ústavu  informácii a prognóz školstva 
Bratislava v zmysle prílohy 

12. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2011/2012 vypracovanú riaditeľkou ZŠ Mgr. Darinou Michálkovou 

13. plat starostu obce Pružina a to podľa priemernej  mzdy v národnom hospodárstve za rok 2011  
            786€ x koeficient 1,98 + 22% príplatok = 1900 €  
       14. Finančný príspevok v sume 1000 € na  výdavky spojené s oslavami 50. výročia otvorenia ZŠ 

Š.  Závodníka v Pružine 
       15. doplnenie rokovacieho poriadku - materiály, na rokovanie   OZ sa budú  zasielať minimálne 7 
            dní pred zasadnutím.  
 

B/ berie na vedomie: 
 
1. informáciu o plnení uznesenia z minulého zasadnutia 
2. informáciu o zasadnutí obecnej rady  
3. konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2011, správu  nezávislého audítora o overení 

konsolidovanej účtovnej závierky 
4. termín najbližšieho obecného zastupiteľstva bude 14.12.2012 
5. monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce  k 30.6.2012 

 
      C/ neschvaľuje:  
 

1. žiadosť Rastislava Škrtela, Pružina č. 701 o zmenu územného plánu obce 
 
      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/ upravuje a dopĺňa: 
 
1. uznesenie č.2/2012 bod 9 – predaj  budovy bývalej školskej jedálne súpisné číslo 119  p. 

Jánovi Briestenskému - Bripet,  nar.04.07.1966, trvale bytom 018 22 Pružina 88, SR 
/BRIPET, IČO 45 560 455/ formou splátok 1000 € mesačne najneskôr do 20.12.2014. 

 
 
 
      F/ ruší 
 
      1.  bod A 5 uznesenia č.1/2012 zo dňa 16.3.2012 o prenájme starej školskej jedálne.       
 
     G/ doporučuje: 
 

1. uvádzať osobné údaje, obchodné mená a adresy tak, aby zaručovali správnosť a overenie 
totožnosti, prípadne prejednávať zmluvy s právnikom 

2. odpredaj pozemku KN C č. 1503/11 zastavaná plocha a nádvore o výmere 153 m2 v k.ú. 
Pružina p. Petrovi Gazdíkovi, Pružina č. 1012. Najskôr prejednať v stavebnej komisii /s 
možnostou prístupu na ďalšie pozemky/ 

3. spracovať vyhlášku v miestnom rozhlase ohľadom zákazu voľného pohybu psov. 
 
 
 
 
 
V   Pružine 21. septembra 2012   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Michal Ušiak 
                                                                                          starosta obce 


