
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine 
konaného dňa 13.12.2013 o 16,00 hod. v Rekreačnom zariadení Priedhorie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine na svojom zasadnutí dňa 13.12.2013 prijíma toto uznesenie: 
 
A/  schvaľuje:  

 

č. 40/2013 návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jaroslav Beňadik - predseda, Ing. Ján Janiga 
a p. Stanislav Dolinka,  
overovateľov zápisnice: p. Dušan Jance a p. Anton Valášek,  
č. 41/2013 správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v MŠ za 
rok 2012/2013 
č. 42/2013 Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ 
Pružina a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina 
č. 43/2013 Dodatok č. 2/2013 k VZN č. 1/2011, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole 
a v školských zariadeniach v zriaďovateľsej pôsobnosti  obce Pružina 
č. 44/2013 rozpočet obce Pružina na rok 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016 (podľa 
prílohy) so zapracovaním zmeny na zateplenie KD a žalúzie vo výške 2000 € a príspevkom 
k vydaniu knihy k SNP s neuplatňovaním programovej štruktúry obce 
č. 45/2013 pre rok 2014 bude obec poskytovať dotácie na záujmové vzdelávanie detí 
(centrá voľného času) nasledovne:  
Pre deti od 5-15 rokov                             v sume 80,-€/1 dieťa/rok 
Pre mládež a dospelých(do 25 rokov)    v sume 60,- €/1 dieťa/rok  
za podmienky písomnej požiadavky zriaďovateľa poskytovateľa záujmového vzdelávania 
s predložením zoznamu žiakov s trvalým pobytom v obci Pružina, s uvedením dátumu 
narodenia a  ich presnej adresy. Zriaďovateľ záujmového vzdelávania spolu so žiadosťou 
o dotáciu predloží obci kópiu zriaďovacej listiny s uvedením čísla účtu, na ktorý  sa bude 
dotácia poskytovať.  
Dotácia sa bude poskytovať jednorázovo najneskôr do 28. 3. 2014  na obdobie od januára 
do júna 2014 a to  40,-€, resp. 30,- €/1 dieťa.  Poskytovateľ záujmového vzdelávania 
predloží najneskôr do 
20. 9. 2014 aktuálny zoznam záujemcov o vzdelávanie podľa stavu k 15.9. 2014 a obec 
poskytne dotáciu jednorázovo 40,- €, resp. 30,- €  na účet zriaďovateľa, najneskôr do 28. 
9. 2014. V prípade, že žiak prestane záujmové vzdelávanie navštevovať, je poskytovateľ 
vzdelávania povinný túto skutočnosť nahlásiť obci a vrátiť alikvótnu čiastku dotácie, ktorá 
mu bola na žiaka poskytnutá na účet obce najneskôr do 30. 12. 2014 s písomným 
oznámením. 
Dotácie na záujmové vzdelávanie budú poskytnuté oprávneným žiadateľom a to v rámci 
Trenčianskeho a Žilinského kraja.  
č. 46/2013 návrh zmien rozpočtu ku dňu 13.12.2013  
č. 47/2013 návrh odmien poslancom a členom komisií za II. polrok 2013 (podľa prílohy) 
č. 48/2013 návrh na vyradenie majetku obce Pružina na základe inventarizácie v sume 
5.276,24 € (podľa prílohy) 
č. 49/2013 termín na zápis – plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 
2014/2015 v dňoch 15.01.2014 a 16.01.2014 v Základnej škole Š. Závodníka v Pružine 
č. 50/2013 poplatky v obci Pružina v roku 2014 a nájom za nebytové priestory podľa 
prílohy po zapracovaní zmien 
č. 51/2013 predloženú žiadosť ZŠ Š.Závodníka Pružina o presun normatívnych financií v ZŠ 
z položky tovary a služby na položky osobné náklady v sume do 4.000 €  
č. 52/2013 dotáciu pre p. Jaroslava Čelka na vydanie knižky v sume 150 € 



č. 53/2013 požiadavky o dotácie zo ŠR a z rozpočtu obce Pružina na rok 2014 podľa 
predloženého návrhu (v prílohe)  

 
 

 

B/ berie na vedomie: 
 

-  VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a  
drobné stavebné odpady na území obce Pružina  ostáva v platnosti  t.j. výška poplatkov je 
nezmenená 
č.  54/2013 návrh finančnej komisie na poplatky v obci Pružina 
č.  55/2013 návrh na poplatky za hrobové miesta pre rok 2014 na úrovni rokov 2012 a     
2013 
-    stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2014 

 
C/ neschvaľuje 
 
1) predložené žiadosti o nájmy pre p. Jána Belavého, Pružina č. 714, a Ing. Mariana 

Vlniešku, Rozkvet 2000/1, Pov. Bystrica s návrhom dopracovania zámeru a ich 
osobnej účasti na ďalšom OZ 

2) žiadosti o prenájmy kultúrneho domu – pre p. Ivana Krúpu, Pružina č. 539,  p. Martina 
Jakubecha, Pružina č. 485  a p. Daniela Belavého, Pružina č. 78 a tieto žiadosti 
presúva na nasledújúce zasadnutie OZ 

 
 
D/ doporučuje 
 
1) starostovi zorganizovať so starostami obcí v doline vyčistenie okolia cesty od 

komunálneho odpadu  
2) starostovi vypracovať zoznam domácností v obci, ktorí nie sú a môžu byť napojení na 

obecnú kanalizáciu 
 
 
 

      V   Pružine  13. decembra  2013   
 

 

 

 

        

 

 

 

                                                                                                       Michal Ušiak 
                                                                                                         starosta obce 


