
 

 

UZNESENIE  č. 4/2012 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine konaného 

 dňa 14.12.2012 
 

       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 14.12.2012 

     A/  schvaľuje 
1. návrhovú  komisiu v zložení: Ing. Jaroslav Beňadik - predseda, Ing. Ján Janiga  a p. Jozef Kozák      
2.  overovateľov zápisnice: p. Dušan Jance a p. Stanislav Dolinka  
3. rozpočet obce na rok 2013, v ktorom je doplnený transfer na rekonštrukciu verejného osvetlenia  

v časti príjem a výdaj uvedený v prílohe predloženej starostom 
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina  
5.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Pružina 
6.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatkoch 

za znečistenie ovzdušia na území obce Pružina 
7.  odpísanie pohľadávky voči fy RUBUS REAL s.r.o. Třinec v sume 129 620,76 € 
8.  odmeny poslancom a členom komisií za II. polrok 2012 
9.  návrh zmien rozpočtu podľa prílohy  k dátumu 14.12.2012 

10.   majetok obce na vyradenie podľa prílohy a následného ponúknutia k odpredaju   
11.   režijné poplatky v školskej jedálni pri MŠ v sume 1,40 € + 0,05 € príspevok na nákup potravín 
12.   poplatky v obci Pružina na rok 2013 podľa prílohy 
13.   výšku nájomného  na rok 2013 podľa  prílohy 
14.   nájomnú zmluvu na obecné lesy pre  Ing.  Mariána Vlniešku, Rozkvet 2000/1, Považská Bystrica vo 

výške 700 €/rok   a p. Jána Belavého, Pružina č. 714 v sume 10 €/rok  podľa predložených návrhov 
15.   prevod do správy ZŠ Štefana Závodníka v Pružine a to:  pamätnú tabulu Štefana Závodníka 

z príležitosti 50. výročia otvorenia ZŠ v Pružine  v cene 1 700 € 
16.   zápis predškolákov  na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2013/2014 v dňoch 15.-

16.1.2013 
17.   presun normatívnych financií v ZŠ z položky 630 – Tovary a služby na položky 610 a 620  - osobné 

náklady v sume 5 000 €  
18.   dodatok  č. 2 k VZN č. 7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy 

a školských zariadení na území obce Pružina podľa predloženého návrhu 
19.   schvaľuje zámer pre odpredaj časti obecného pozemku, parcely  KN E  č. 661 o výmere 45 m2, pre 

prístup na pozemok  Ing. Emila Kvasnicu, Pružina č. 58 
20.   správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za školský 

rok 2011/2012. 
 

 
  B/  neschvaľuje 

1. zámer na zverejnenie na odpredaj parciel č. KNC 663/6 a 664/2 podľa geometrického plánu číslo  
600/2011 na vybudovanie športového areálu a oddychovej zóny 

2. odpredaj časti   pozemku KN C 1503/11 p. Petrovi Gazdíkovi, Pružina č. 1012 
3. predaj parcely č. KN C 767/2 p. Pavlovi Kostkovi, Pružina 183 a parcely KNC 767/3  p.  Jozefovi   

Ligasovi a manželke Oľge, Pružina 182 a p. Jurajovi Ligasovi, Pružina č. 183 
 
 
 



 
 
 
 

C/  berie na vedomie 
1. správu zo zasadnutia obecnej rady 
2. správu o plnení uznesenia z minulého obecného zastupiteľstva 
3. stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Rudolfa Zaťka k návrhu rozpočtu na rok 2013 
 
 
 
 
D/  doporučuje 
1. starostovi  - po dohode s JUDr. Kubovičovou -  podať trestné oznámenie na fy RUBUS REAL s.r.o. 

Třinec  
2. komisii životného prostredia pripraviť osvetu k separovaniu komunálneho odpadu, vyhlášku 

v miestnom rozhlase o komoditách do veľkokapacitných kontajnerov. 
 
 
 
 
 
 
       V  Pružine dňa 14.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Michal Ušiak  
                                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 

 

 

 


