
 
Uznesenie č. 1/2011  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine 
konaného dňa 11.03.2011 

 
 
      Obecné zastupiteľstvo v Pružine  
 

A/  schvaľuje:  
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jaroslav Beňadik-predseda, Ing. Anna Matušová 

                                                    a Ing. Ján  Janiga 
2. Overovateľov zápisnice : p. Dušan Jance a p. Anton Valášek 
3. Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: Ing. Jaroslav Beňadik, Ing. Peter Kvaššay  

                                                                                     a p. Ida Kardošová 
4. Doplnenie komisií a to nasledovne:   

                 - finančná komisia: Ing. Peter Kvaššay, Ing. Mária Jakubechová  
                 - stavebná komisia: p. Václav Haviar, p. Milan Hlaváč 
                 - komisia sociálnych vecí: p. Tatiana Kvaššayová, p. Františka Jančeková 
                 - komisia životného prostredia a cestovného ruchu: p. Miroslav Križan, p. Roman  Hija 
                 - komisia školstva, kultúry a športu: p. Roman Hija, p. Ľubomír Mašata  

5. Predaj  pozemku KNC  č. 1503/10  o  výmere   47 m2    Ing.  Petrovi  Belavému,  trvale  bytom  
     Lánska 928/7, Považská Bystrica za cenu 3,32 €/m2,  pozemku  KNC č.1503/9 o výmere 10 m2 

       p.  Zuzane Vráblovej  a  Viktorovi Vráblovi , trvale bytom Pružina  č.  505  za  cenu  3,32 €/m2 

a  pozemku KNE č. 1006  o  výmere  148 m2  p. Lucii Vlčkovej,  trvale bytom Rozkvet 2020/20 
Považská Bystrica za cenu 3,32 €/m2 . 

6. Zvýšenie kapitálového rozpočtu v príjmoch z predaja pozemkov a vo výdavkoch na projekt 
„Rekonštrukcia starej farskej budovy“. 

7. Podať  opravný  prostriedok  proti rozhodnutiu o zrušení dotácie na revitalizáciu verejných 
priestranstiev  vydané  Ministerstvom  pôdohospodárstva  a  rozvoja  vidieka  SR Bratislava  
a koordinovať spoločný postup s ostatnými obcami 

8. Dodatok  č.2/2011  k VZN č.1/2008, ktorým sa upravuje výška príspevkov v škole a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina - úpravu finančného limitu na stravné  

     v školskej jedálni podľa návrhu vedúcej školskej jedálne s účinnosťou od 1.4.2011(viď príloha) 
9. Zvýšiť  poplatok  za  vyhlášku – predaj  mäsových výrobkov  na 30  € a predaj uskutočňovať  

iba v piatok. 
 

B/ berie na vedomie: 
1. Majetkové priznanie starostu obce za rok 2010 
2. Správu z vládneho auditu, ktorý v obci vykonala Správa finančnej kontroly Zvolen, kontrolované 

obdobie  r. 2007-2009 
3. Zmeny upravených dotácií na rok 2011 podľa prílohy 
4. Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu obce za rok 2010  
 

      C/  doporučuje: 
       1.   Pripraviť v miestnom obecnom rozhlase reláciu na zákaz vypaľovania trávy v jarných mesiacoch  

z dôvodu vzniku požiaru a proti voľne pohybujúcim sa psom v obci      
       2.   Starostovi obce v spolupráci s riaditeľkou ZŠ zorganizovať stretnutie s poslancami OZ  v  

priestoroch ZŠ s riešením využitia jednotlivých priestorov v ZŠ vrátane knižnice 
         3.   Starostovi obce kontaktovať obecné úrady v doline o spolufinancovaní školského klubu za  

žiakov, ktorí nie sú z  Obce Pružina 
       4.   Starostovi obce zorganizovať stretnutie starostov obcí /Mojtín, Zliechov  a Čičmany/  za účelom 

rozvoja agroturistiky, budovania  smerových a informačných tabúl 
       5.   Starostovi obce vypracovať evidenciu zapojených domácností na kanalizáciu a tých  domácností,  

ktoré mohlí byť  a nie sú zapojené    
       6.   Starostovi obce zabezpečiť opravu a zlepšenie ozvučenia domu smútku 
       7.   Riešiť ozvučenie v lokalite pri Kavalcových a smerom k lokalite 100 domov  
       8.   Hľadať spôsob pokračovania vo vedení kroniky obce 
       9.   Pripraviť starostovi obce návrh riešenia havarijného stavu toaliet v kultúrnom dome        
 
     V  Pružine 11.marca  2011    
 
 
 
                                                                                                 Michal Ušiak                                                                                          

starosta obce 

miroslav.cvengros
Obdlznikove


