
 

Uznesenie č. 4/2011 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine konaného 

dňa 16.septembra 2011 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

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

Kvaššay a  Ing. Ján Janiga 
2.  overovateľov zápisnice: p. Jozef Kozák a p. Dušan Jance 
3. kúpu parcely KNC č. 660/3  záhrada o výmere 843 m2 od p. Agnešy Kvaššayovej, Pružina č. 128 
4. všeobecne záväzné nariadenie Obce Pružina č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác 

právnických osôb 
5. odmeny poslancom a členom komisií za I. polrok 2011 podľa predloženého návrhu starostom 
6. navýšenie dotácie pre ŠKD pri ZŠ Štefana Závodníka v Pružine o 2000 € 
7. zmeny rozpočtu podľa predloženého návrhu Ing. Belavej 
8. zásady odmeňovania členov OZ, OR, zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, členov komisií 
 
 
B/ berie na vedomie: 
1. správu  o činnosti obecnej rady 
2. správu Ing. Marty Belavej k správe audítora k rozdielu rozpočtových položkách (v prílohe)  
3. rozbor hospodárenia obce Pružina za I. polrok 2011 
4. monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Pružina k 30.06.2011 
5. inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce za rok 2011 
6. termín zápisu žiakov do 1. ročníka na dni 7.-8. februára 2012 
 
C/ volí: 
1.  Ing. Rudolfa Zaťku za hlavného kontrolóra obce Pružina od 01.10.2011 na obdobie 6 rokov  
 
D/ doporučuje starostovi: 
1. riešiť obecnú záhradu po vypracovaní geometrického plánu 
2. doplniť členov komisií o zamestnancov OÚ 
3. pripraviť návrh navýšenia rozpočtu pre potreby TJ Strážov Pružina  na: 

- opravu spŕch  
- oslavy  50.výročia organizovaného futbalu v obci v roku 2012 

4. pripraviť zoznam domácností, ktoré nie sú a môžu byť napojené na kanalizáciu na nasledujúce  
OZ 

5. riešiť vývoz odpadu z cintorína  pred a počas pamiatky zosnulých priebežne  
 
E/ ruší: 
1. bod 13 uznesenia č. 3/2011 zo dňa 30.6.2011 a to výmenu člena školskej rady p. Dušana Jance 

 
F/ mení 
1. v uznesení č. 1/2010 zo dňa 10.12.2010 bod d) odstavec 2 slovo plat zástupcu starostu na 

odmenu zástupcu starostu 
 
V Pružine 16. septembra 2011 
 
 

Michal Ušiak 
starosta obce  


