
Uznesenie č. 3/2011 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine konaného 

dňa 30.júna 2011 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

A/ schvaľuje: 
  1.  návrhovú komisiu  v zložení: Ing. Jaroslav Beňadik - predseda,  Ing. Peter  Kvaššay a  Ing. Ján       

Janiga 
2.  overovateľov zápisnice: p. Anton Valášek a p. Dušan Jance 
3. za kronikárku obce Pružina Mgr. Máriu Šebákovú 
4. voľbu hlavného kontrolóra obce Pružina na deň 16.9.2011 na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v Pružine s odovzdaním prihlášok do 31.08.2011 na OÚ Pružina 
5. plat starostu obce Pružina podľa zákona č. 154/2011 Z.z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR 

SR č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v sume 1 827 €. 

6. účtovnú závierku obce Pružina za rok 2010, záverečný účet obce Pružina za rok 2010 bez   
výhrad a správu nezávislého audítora o overení súladu s výročnou správou a účtovnou závierkou 

7. dodatok č. 1/2011 k VZN č. 1/2009 o opatrovateľskej službe v obci Pružina 
8. všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o výške príspevkov v škole a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej  pôsobnosti obce Pružina 
9. dotáciu pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých z obce Pružina v sume 85 € 
10. predaj pozemku  KNC č. 663/4 zastavané plochy o výmere  56 m2  v k. ú. Pružina za cenu 16 

€/m2 p. Viktorovi Kvaššayovi, trvale bytom Pružina 130. Jedná sa o predaj podľa osobitného 
zreteľa (pozemok sa nachádza pod stavbou). Pri predaji uvedenej nehnuteľnosti bol dodržaný 
zákonný postup prevodu podľa § 9a zákona č. 138/1991 Z.z. Zákon o majetku obcí. 

11. predaj časti pozemku KNE č.20317 zastavané plochy a nádvoria o výmere 182 m2  za cenu 3,32 
€/ m2 p. Dušanovi Špánikovi, trvale bytom Pružina 64. Jedná sa o predaj podľa osobitného 
zreteľa (kupujúci je spoluvlastníkom pozemku). Pri predaji uvedenej nehnuteľnosti bol dodržaný 
zákonný postup prevodu podľa § 9a zákona č.138/1991 Z.z. Zákon o majetku obcí. 

12.  zmeny rozpočtu podľa priloženého návrhu hlavnou účtovníčkou Ing. Martou Belavou (príloha) 
13.  za člena školskej rady pri ZŠ Stanislava Dolinku do školskej rady pri ZŠ namiesto p. Dušana 

Jance  
14.  schvaľuje zostatok 1 631 € z účtu za minulý rok presunúť na vybudovanie parkoviska pri 

zdravotnom stredisku v Pružine 
 

B/ berie na vedomie : 
1. správu  o činnosti obecnej rady 
2. správu o plnení uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. informáciu o postúpení petície občanov na Povodie Váhu š.p. Piešťany OZ Nimnica 
4. oznámenie ZŠ Štefana Závodníka o predpokladaných počtoch žiakov na školský rok 2011/2012 
5. prejednanie zásad odmeňovania poslancov presunúť na 16.09.2011  
  
C/ doporučuje 
1. Ing. Marte Belavej podať vysvetlenie k správe audítora k vykazovanému rozdielu v rozpočtových 

položkách o výške 4 303 € na najbližšie zastupiteľstvo 
2.  zvolať jednanie s Povodím Váhu k riešeniu problematiky nedostatku vody v lokalite kardošovce 
3. starostovi zvolať stretnutie žiadateľa p. Viktora Kvaššaya a  členov OZ ohľadom výmeny 

pozemkov resp. odpredaja časti pozemku 
4. pripraviť OZ v športovom areáli TJ 
 
V Pružine 30. júna 2011                                                   Michal Ušiak 

starosta obce  


