
Uznesenie č. 1/2012 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine 
konaného dňa 16.03.2012 

 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine  
 

A/  schvaľuje :  
 

1. Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Jaroslav Beňadik- predseda, Jozef Kozák a Ing. Ján 
Janiga 

2. Overovateľov zápisnice : p. Dušan Jance a p. Stanislav Dolinka 
3. výstavbu sochy sv. Jána Nepomuckého v miestnej časti Priedhorie „Dolné Močiare“ 

Komisiu , ktorá bude mať na starosti prípravu projektu v zložení : Ing. Ján Janiga, 
Mária Toporová, Dušan Jance a starosta obce + finančnú dotáciu v sume 500€ 

4. pozemkové úpravy (komasáciu) v k.ú. Briestenné 
5. prenájom starej školskej jedálne za sumu 20€/mesačne fy BRIPET Pružina. Zmluva 

bude uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2014 s trojmesačnou výpovednou dobou. 
6. starostu obce na zastupovanie na valných hromadách vlastníkov poľovných pozemkov 

v poľovných revíroch Strážovské pohorie, Sádecké vrchy a Malenica vo veci výkonu 
práva poľovníctva na ďalších 10 rokov 

7. zmeny v rozpočte obce na rok 2012 podľa prílohy  
8. dodatok zmluvy s fy Eurocluster Bratislava na vypracovanie monitorovacích správ k 

projektu “ rekonštrukciu ZŠ Štefana Závodníka, výmena okien a zateplenie objektu“ 
do roku 2017 

9. prevádzkový poriadok pre detské ihrisko v miestnej časti „Potôčky“ 
10. členstvo v oblastnej organizácií cestovného ruchu „ Región Horné Považie“  
11. finančné prostriedky v sume 150€  pre ZO SZOPK pri SEV Pružina na oplotenie 

detského ihriska “Potôčky“ 
 

B/ berie na vedomie : 
1. informáciu o plnení uznesenia z minulého zasadnutia 
2. konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2010  
3. majetkové priznanie starostu obce za rok 2011 
4. správu o investičných akciách za rok 2011 a podaných žiadostiach v roku 2012 na 

plánované akcie v roku 2012 
5. členov do rady školy za obec Pružina p. Stanislav Dolinka,  p. Rudolf Tomášik,  
       p. Ľubica Jance a Mgr. Kristína Priedhorská 
6. kúpu nehnuteľností pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Pružina  od predávajúcich 

Viktor Kvaššay a Ing. Marián Vidoman za cenu 1€ za všetky uvedené parcely: 
            parcela č. KN-C 2300/2 ostatné plochy o výmere 7435 m2 

            parcela č. KN-C 2300/196 TTP o výmere 10 m2   
            parcela č. KN-C 2300/201 TTP o výmere 95 m2 

            parcela č. KN-C 2300/202 ostatné plochy o výmere 4 m2 

            parcela č. KN-C 2300/204 ostatné plochy o výmere 1904 m2 

            parcela č. KN-C 2300/205 ostané plochy o výmere 1063 m2 

            parcela č. KN-C 2300/206 ostatné plochy o výmere 423 m2 

            parcela č. KN-C 2300/207 ostatné plochy o výmere 379 m2 

            parcela č. KN-C 2300/208 orná pôda o výmere 36 m2 

            parcela č. KN-C 2300/209 ostatné plochy o výmere 246 m2 

            parcela č. KN-C 2300/210 TTP o výmere 252 m2 

            parcela č. KN-C 2301/3 ostatné plochy o výmere 100 m2 

            parcela č. KN-C 356/2  zastavaná plocha o výmere 163 m2         

       
7. termín najbližšieho obecného zastupiteľstva bude 22.6.2012 

 
 



       C/  doporučuje:  
 

1. pripraviť v miestnom obecnom rozhlase reláciu proti vypaľovaniu trávy v jarných 
mesiacov z dôvodu vzniku požiaru a proti voľne pohybujúcim sa psom v obci 

2. starostovi obce zvolať stretnutie starostov obcí Zliechov, Mojtín a Čičmany za účelom 
rozvoja turistického ruchu v termíne do 30.6.2012 

3. zasielať členom obecného zastupiteľstva elektronicky zápisnicu z obecnej rady     
4. zaslať list Martinovi Kubišovi ohľadom organizovania tanečných zábav, poriadku v 

okolí KD po nich a na autobusových zástavkach 
 
D/ prekladá : 
   
-prehodnotenie platu starostu podľa § 4 zák.č.154/2011 o platových pomerov starostov v 
znení neskorších predpisov na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.6.2012 
 
 
 
 
 
 
V Pružine 19.marca  2012    
 
                                                                              Michal Ušiak 
                                                                               starosta obce 


