
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine 

konaného dňa 05.04.2013 

 
  Obecné zastupiteľstvo v Pružine na svojom zasadnutí dňa 5.4.2013 prijíma toto uznesenie: 

 

       A/  Schvaľuje:  

 

č.4/2013 návrhovú komisia v zložení: Ing. Ján Janiga - predseda, PharmDr. Mária Toporová a 

Ing. Jaroslav Beňadik 

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

č.5/2013 VZN obce Pružina č.1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina 

č.6/2013  dotáciu na záujmové vzdelávanie detí /centrá voľného času/  nasledovne: 

pre deti od 5 do15 rokov                     v sume 80,- €/rok 

pre starších  (najviac do 25 rokov)     v sume 60,-€/rok   
za podmienky písomnej požiadavky poskytovateľa záujmového vzdelávania detí 

s predložením zoznamu žiakov, dátumu narodenia a  s ich presnou adresou. 

Dotácia  sa  bude   poskytovať  štvrťročne, najneskôr do 28. dňa po skončení  štvrťroka, po  

predložení dochádzky žiakov za predchádzajúci  štvrťrok. Za IV. štvrťrok bude dotácia 

poskytnutá zálohovo v lehote do 20. 12.  kalendárneho roka  s tým, že  CVČ dodatočne 

predloží  dochádzku  žiakov  najneskôr do 10. 1. nasledujúceho kalendárneho roka.  

V prípade, že žiak prestane záujmové vzdelávanie navštevovať,  je CVČ povinné túto 

skutočnosť oznámiť obci Pružina, najneskôr do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti. Dotácia je 

účelovo určená na záujmové vzdelávanie žiakov a  nepoužitú dotáciu  je prijímateľ dotácie 

povinný vrátiť na účet obce Pružina  najneskôr do 30. 12. 2013, s písomným oznámením.   

Dotácie na záujmové vzdelávanie budú poskytnuté oprávneným žiadateľom v rámci 

Trenčianskeho kraja.  

Schválenie  dotácie sa poskytovateľom  záujmového  vzdelávania   oznámi  najneskôr   do  28. 

apríla príslušného kalendárneho roka  so schválenými podmienkami poskytnutia dotácie.   
 

č. 7/2013 záverečný účet obce Pružina za rok 2012 bez výhrad 
 

č. 8/2013 inventarizačný zápis ústrednej IK o výsledku inventarizácie za rok 2012 podľa 

prílohy 
 

č. 9/2013 tvorbu rezervného fondu z prebytku  hospodárenia  za rok 2012 vo výške 73.266,50 

€.  Čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu  KD  vo výške 20.700 €, z toho na 

rekonštrukciu sociálnych zariadení vo výške 16.750 €,  na  výmenu okien a dverí vo výške 

3.950 €.  Ďalšie čerpanie rezervného fondu bude na spolufinancovanie rekonštrukcie MŠ 
 

č.10/2013 podanie žiadosti na projekt o NFP na vybudovanie  zberného dvora v obci a  na  

likvidáciu nelegálnych skládok 
 

č.11/2013  zásady  odmeňovania  zástupcu   starostu,  poslancov,  členov  komisií  a  hlavného 

kontrolóra obce  
 

č.12/2013 zmeny v rozpočte obce k 28.3.2013 podľa prílohy 
 

č.13/2013 komisiu , ktorá bude mať na starosti prípravu spomienkovej slávnosti 200. rokov od 

narodenia Štefana Závodníka  v zložení: starosta,  Ing. Ján Janiga, Mgr. Darina Michálková, 

Mgr. Pavol Gavenda a p. Bohumil Šťastný 
 

č.14/2013  jednorázovú dotáciu pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých v PB v sume 50 € 
 

č.15/2013 v zmysle §9 ods.2 písm.a/ zákona č.138/1991 Z.z. O majetku obcí  zámer na 

odpredaj alebo zámenu pozemkov KNC č. 663/6 zastavaná plocha o výmere 707 m
2
  v k. ú. 

Pružina a parcely KNC č. 664/2 záhrada o výmere 1228 m
2  

v k. ú. Pružina 

  



č. 16/2013 právne zastupovanie obce vo veci určenia vlastníctva parcely KNC č.767  JUDr. 

Kubovičovou, Považská Bystrica. Platnosť uznesenia č.4/2012 zo dňa 14.12.2012 

 

 

B/ Berie na vedomie: 

 

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

2. hodnotiacu správu k programovému rozpočtu za rok 2012 

3. informáciu o odmene pre Mateja Petroviča v sume 50 € za ocenenie dobrovoľník roka v 

Trenčianskom kraji v oblasti environmentálnej výchovy a životného prostredia 

4. stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2012 

5. informáciu o poskytnutých  dotáciach na rok 2013 

6. informáciu o počet prijatých detí do I. ročníka ZŠ 

7. plat starostu obce Pružina - na základe zákona č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov a  to:  

priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2012 -  805 € x koeficient počtu obyvateľov 

1,98 + 22  %  =  1945 €. 

8. majetkové priznanie starostu obce, riaditeľky  MŠ a ZŠ. V majetkovom priznaní starostu  

doplniť  rok  nadobudnutia nehnuteľnosti a v majetkovom priznaní riaditeľky MŠ  rozpísať 

nehnuteľnosti v bode 6 

 

 

C/ Doporučuje: 

 

1. Vymeniť predsedov jednotlivých inventarizačných komisií pre rok 2013. 

 

 

 

 

      V   Pružine  5. apríla 2013   

 

 

 

 

        

 

 

                                                                                                       Michal Ušiak 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 
 

 


