
Z á p i s n i c a 
Z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. júna 2010 o 9.00 

hod.na Obecnom úrade v Pružine 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

P r í t o m n í : podľa priloženej  listiny.  

 

Starosta privítal prítomných a otvoril mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  

 

Na toto mimoriadne zasadnutie OZ starosta pozval poslancov telefonicky z dôvodu rapídneho  

zníženia podielových daní a ďalšieho fungovania samosprávy. 

 

Do návrhovej komisie navrhol Ing. Jaroslava Beňadika- predseda, Jozef Kuco a Anton 

Valášek 
 

O tomto bode dal hlasovať za bolo 8 poslancov, zdržal sa 0 a proti nebol nikto. 

 
Jediný bod tohoto zasadnutia bolo vyriešiť fungovanie samosprávy obce pri nízkom prísune 

podielových daní   

Starosta predniesol podrobný výpis podielových daní za rok 2010 a to za mesiac máj 2010 - 

9695€, jún 2010 -4189€, čo predstavuje 30% plnenie príjmu. Vzhľadom na to , že mesačné 

výdaje na elektrickú energiu, odvoz komunálneho odpadu a zabezpečenie normálneho 

fungovania obce navrhol čerpanie z Prvého municipálneho úveru z Dexie banky, ktorý obec 

má od roku 2003. V prípade doplatenia podielových daní sa tieto peniaze vrátia banke. Jedná 

sa o sumu 60.000€. 

 

O tomto bode sa viedla diskusia, v ktorej boli viaceré návrhy, ktoré sa týkali predovšetkým 

zníženia výdavkov vo všetkých oblastiach. 

Bolo doporučené starostovi obce, aby sa všetky výdaje redukovali na minimum. Starosta 

informoval o začatých investičných akciách, jedná sa predovšetkým o rekonštrukciu ZŠ, 

budovanie viacúčelového ihriska a športového areálu, revitalizácie verejných priestranstiev 

a rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci, kde je obec povinná zabezpečiť 

5% spolu účasť. 

 

Po ukončení diskusie dal starosta obce hlasovať o čerpaní prvého municipálneho úveru 

v dexií banke do výške 60.000€. 

Za čerpanie boli všetci prítomní poslanci, nikto sa nezdržal a ani nebol proti. 

 

Na záver starosta všetkým poďakoval za účasť  na tomto mimoriadnom zasadnutí , za to že si 

našli čas hoci bola nedeľa  a prišli, riešiť túto aktuálnu tému. 

 
 
    Overovatelia zápisnice:    Ing. Peter Kvaššay   a Dušan Jance  

 

 
 

 



 
 

 


