
Uznesenie č. 4/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine konaného 

dňa 6. augusta 2010 

 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine podľa § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  na svojom riadnom zasadnutí dňa 6.8.2010 

 

A/ schvaľuje: 

  

1. návrhovú komisiu  v zložení: Jozef Kuco - predseda, p. Ľubica Jance a Ing. Stanislav 

Pažitný 

2. overovateľov zápisnice: Ing. Peter Kvaššay  a Ing. Rudolf Zaťko 

3. všeobecne záväzné nariadenie obce Pružina č.1/2010 o prevádzkovaní viacúčelového 

ihriska v Pružine vybudovaného na pozemku KNC č.19/2 v k.ú. Pružina 

4. členov do rady pri MŠ Pružina a to Miroslava Cvengroša a Janu Haviarovú 

5. urbanistickú štúdiu pre výstavbu na dolnom konci stavebníkovi Marekovi Gábrišovi 

, Hliny 1411/3 , 017 01 Považská Bystrica 

6. predaj pozemkov a to: - p.Antonovi Jance Pružina 251 parcelu KNC č. 231/7 

zastavaná plocha o výmere 65 m
2 

  za cenu 6,32€/ m
2 

    

-Ing. Petrovi Belavému Lánska 928/7-32 , Považská Bystrica parcelu KNE č.3050 

orná pôda o výmere 1535 m
2 

 za cenu 3,32/ m
2 

  

- Beáte Briestenskej Pružina 327 časť parcely 4294 podľa vypracovaného 

geometrického plánu za cenu 3€/ m
2 

                                                                                           

7. dodatok -zmenu vo VZN č.8/2009 zo dňa 10.12.2009 v čl.VI , písm. 3 na čiastku 

0,50€/ m
3                                                  

 

8. úpravu rozpočtu podľa priloženého zoznamu v náväznosti na čerpanie prvého 

municipálného úveru 

B/ určuje     
                     1. Vo volebnom období 2010 -2014 starostovi obce výkon funkcie v celom rozsahu             

                        t.j. na plný pracovný úväzok  a zástupcu starostu počas neprítomnosti starostu 

                    2. pre komunálne voľby november 2010 dva volebné obvody  Pružina a Priedhorie   

                        počet  poslancov v obecnom zastupiteľstve 9 ( 7+2)  

C/ berie na vedomie 

1. správu o činnosti obecnej rady 

2. správu o kontrole uznesenia z minulého OZ 

 

D/doporučuje 

                     1.vyhlášku v miestnom rozhlase upozorniť občanov na znečisťovanie  potoka 

                     2.jednať o vytekaní vody pri p. Mariánovi Vidomanovi na miestnu komunikáciu         

 

 

V Pružine 6. augusta 2010 

 

 

 

Michal Ušiak 

starosta obce 

 

 

Vypracoval:  Jozef Kuco - predseda, p. Ľubica Jance a p. Anton Valášek 


