
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine 

konaného dňa 21.06.2013 

 
  Obecné zastupiteľstvo v Pružine na svojom zasadnutí dňa 21.6.2013 prijíma toto uznesenie: 

 

       A/  Schvaľuje:  

 

č.17/2013 návrhovú komisia v zložení: Ing. Jaroslav Beňadik - predseda, PharmDr. Mária 

Toporová a Ing. Ján Janiga 

overovateľov zápisnice: p. Dušan Jance a p. Anton Valášek 

č.18/2013 opravu uznesenia č.9/2013 zo dňa 5.4.2013 a to sumu 20.700€ na sumu 20.000€ 

č.19/2013 odpredaj starej hasičskej striekačky v sume 2450€ a nákup novej hasičskej  

striekačky v sume 3.700 € , doplatok 1.250€ doplatí Obec Pružina  

č.20/2013 zmeny v rozpočte ku dňu 21.06.2013 podľa prílohy  

č.21/2013 uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 20.000 € na 

rekonštrukciu KD , kúrenárske práce a rozvod novej elektroinštalácie 
 

č.22/2013 odpredaj pozemku p. Mariánovi Ďurišovi, Pružina č. 109  - parcela č. KN E 533 

orná pôda o výmere 44  m
2 

 nachádzajúca sa v k.ú.Pružina za cenu 3,32 / m
2 
podľa osobitného 

zreteľa prístup na pozemok  
 

č. 23/2013 odpredaj pozemku Ing. Emilovi Kvasnicovi , Pružina 58 parcela KNC č.198/18 

zastavaná plocha o výmere 42 m
2 

 nachádzajúca sa v k.ú. Pružina za cenu 1€, podľa 

osobitného zreteľa prístup na pozemok, pretože poskytli obci za 1 €  časť parcely 6015 pod 

zberný dvor  46 m
2   

 

č. 24/2013 kúpu pozemku KN E č. 6015 orná pôda o výmere  1 473 m
2
 nachádzajúca sa v k.ú. 

Pružina v podiele 37/432 do vlastníctva obce Pružina a to od:   

             Predávajúci 1, Ďuriš Pavol je podielovým spoluvlastníkom v parcele  v k.ú. Pružina: 

- KN-E p.č.6015-orná pôda o výmere 1473m
2 

v podiele 

1/108,t.j.14m
2
, LV 4936. 

              Predávajúci 2, Ďuriš Jozef je podielovým spoluvlastníkom v parcele  v k.ú. Pružina: 

- KN-E p.č.6015-orná pôda o výmere 1473m
2 

v podiele 

1/32,t.j.46m
2
, LV 4936. 

             Predávajúci 3, Ďurišová Katarína je podielovým spoluvlastníkom v parcele  v k.ú. Pružina: 

- KN-E p.č.6015-orná pôda o výmere 1473m
2 

v podiele 

1/72,t.j.20m
2
, LV 4936. 

             Predávajúci 4, Kvasnicová Marta je podielovým spoluvlastníkom v parcele  v k.ú. Pružina: 

- KN-E p.č.6015-orná pôda o výmere 1473m
2 

v podiele 

1/32,t.j.46m
2
, LV 4936. 

 

č.25/2013 úpravu nájmu p. Danielovi Belavému , Pružina 78 za posilňovňu v kultúrnom dome 

za cenu 20 € pre rok 2013.  

č.26/2013 Právomoc starostovi obce vykonať zmeny v rozpočte obce v rámci kalendárneho 

roka v sume 4000 €.  

 

B/ neschvaľuje 

 

č. 28/2013 vypracovanie nového územného plánu obce  

 

C/ Berie na vedomie: 

 

1. informáciu o plnení uznesenia z minulého OZ a zasadnutia obecnej rady 

2. informáciu o prípave spomenkovej slávanosti 200. rokov od narodenia Štefana Závodníka 

3. najbližšie zasadnutie OZ bude 27.9.2013 

4. správu nezavislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2012 

 

 

 



D/ Doporučuje:  

Starostovi vyzvať občanov na napájanie sa na miestnu kanalizáciu a predložiť zoznam 

napojených domácností na najbližšie OZ 

 

 

 

 

      V   Pružine  21. júna 2013   

 

 

        

 

 

                                                                                                       Michal Ušiak 

                                                                                                       starosta obce 


