
Uznesenie č. 5/2011 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine konaného 

dňa 02.decembra 2011 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

A/ schvaľuje: 
  1.  návrhovú komisiu  v zložení: Ing. Peter  Kvaššay predseda a  Ing. Ján Janiga, Ing. Anna 

Matušová  
2. overovateľov zápisnice: p. Anton Valášek a p. Dušan Jance 
3. dodatok č. 1/2011 k VZN č. 1/2004 o určení spoločných školských obvodov rozšírenie o obec 
Horný Lieskov  na základe jej žiadosti  

           4. VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Pružina.  

           5. rozpočet obce Pružina na rok 2012 a programový rozpočet na roky 2012 až 2014 
      6.odmeny poslancom a členom komisií za  II. polrok 2011 / v prílohe/, 
     7. dodatok č. 1/2011 k VZN č. 7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ a 

školských zariadení so sídlom na území obce Pružina 
      8. nájom, prenájom a poplatky na rok 2012 podľa prílohy (nové nájomné zmluvy SEV Poniklec a 

Ing. Alica Mičeková)  
    9. vyradenie majetku z obce Pružina v roku 2011 v sume 5729,81 € /podľa prílohy/ a likvidačnú 

komisiu v zložení Ing. Ján Janiga predseda , Eva Ďurišová a Miroslav Cvengroš-členovia 
    10. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pružina na I. polrok 2012  
    11. doplnenie pracovníkov OÚ do jednotlivých komisií /podľa prílohy/ 

12.  navýšenie príspevku o 1000€ pre ŠKD pri ZŠ Štefana Závodníka 
    13. prípravnú komisiu na 50.výročie založenia futbalu v obci v zložení: Hija Roman, Jozef Kozák, 

Stanislav Dolinka, Ing. Ján Janiga a starosta obce Michal Ušiak 
   14. ZŠ Štefana Závodníka presun financií z položky tovary a služby do položky mzdy v objeme 

10.000€, ak nebude ZŠ úspešná v dohadovacom konaní  
    15.zmeny v rozpočte ku dňu 2.12.2011 podľa prílohy 
    16.zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa na sumu 70€ na dieťa s trvalým pobytom v obci Pružina           
 

B/ berie na vedomie : 
1. správu  o činnosti obecnej rady 
2. správu o plnení uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. stanovisko hlavného kontrolóra obce Pružina k rozpočtu na r. 2012   
  
  
C/ doporučuje 
1. vyzvať písomne občanov, ktorí sa môžu pripojiť ku kanalizácií , aby tak vykonali do 30.6.2012, 

výzvy budú doručené do konca decembra 2011 
2. doplniť VZN č.8/2009 o kanalizácií v obci Pružina o pokuty za nezapojenie formou dodatku do 

najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 
 
 
V Pružine 02. decembra  2011                                                   Michal Ušiak 

          starosta obce  
 
 
 


