
 

Uznesenie č. 1/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pružine 

konaného dňa 26.02.2010 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Pruţine  

 

A/  schvaľuje :  

 

1. Návrhovú komisiu v zloţení : Ing. Jaroslav Beňadik- predseda, p. Jozef Kuco, Ing. 

Stanislav Paţitný 

2. Overovateľov zápisnice : p. Dušan Jance a p. Anton Valášek 

3. Domový poriadok pre nájomné bytové domy 2x19 b.j. v Pruţine  

4. Odstúpenie od zmluvy o dielo č.1/Pruţina/ 2008 zo dňa 30.04.2008 v znení dodatku č. 

     1/2009 zo dňa 10.06.2009 s firmou Rubus Real, s.r.o., Třinec na dostavbu nájomných  

      bytových domov 2x19 b.j. v Pruţine 

5. prísediacich na Okresný súd v Povaţskej Bystrici: Mgr. Anna Haviarová, Pruţina 462 

na obdobie 4  rokov  

6. preplatenie dovolenky za rok 2008 v počte 8 dní starostovi obce 

7. čerpanie dotácií na matriku podľa predloţeného návrhu 

8. vypracovanie projektu a podanie ţiadosti na revitalizáciu /obnovu/ okolia kultúrneho 

dobu a Obecného úradu v Pruţine  

 

B/ neschvaľuje : 

 

1. Ţiadosť Základnej školy Štefana Závodnika v Pruţine o finančnú pomoc pri inštalácii 

elektro rozvodov a pripojenie na internet 

2. Ţiadosť Základnej školy Štefana Závodníka v Pruţine na odkúpenie kniţničného 

nábytku  

3. Ţiadosť Základnej organizácie únie nevidiacich Slovenska v Povaţskej Bystrici na 

činnosť 

 

C/ berie na vedomie : 

 

1. správa o kolaudácii nájomných bytov 2x19 b.j.(vydané kolaudačné rozhodnutie –

príloha)      

2. list Správy katastra Povaţská Bystrica o prevode majetku vo vlastníctve obce (príloha) 

3. rozpis dotácií na prenesené kompetencie  zo štátneho rozpočtu na rok 2010 (príloha) 

4. majetkové priznanie starostu obce za rok 2009 

5. správu o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu , zateplenie a výmenu okien na ZŠ 

Štefana Závodníka v Pruţine 

6. informáciu o stave príprav výstavby viacúčelového ihriska 

  

      D/  doporučuje: 

1. vyzvať občanov: p. Teréziu Haviarová, Pruţina č. 141,Máriu Babušovú, Milochov,                                               

Helenu Rybanskú Lednické Rovne k podpisu kúpno-predajnej zmluvy im predaných 

pozemkov, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom v minulom roku 

2. pripraviť v miestnom obecnom rozhlase reláciu proti vypaľovaniu trávy v jarných 

mesiacov z dôvodu vzniku poţiaru       

 

V Pruţine 26.februára 2010    

                                                                              Michal Ušiak 

                                                                               starosta obce 


