
    Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  13. 3. 2015

Program: viď príloha Pozvánka

K bodu l/ Otvorenie

Starosta obce p. Igor Daško  privítal prítomných poslancov obce a hostí na zasadnutí  OZ 
a oboznámil ich s programom rokovania. Starosta vyzval poslancov k pripomienkam k bodom
rokovania. Poslanci program jednohlasne odsúhlasili.

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov

Zapisovateľ: :  Ing. Gabriela Koníčková
Overovatelia:  Jaroslav Kotras, Štefan Štefanec

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené, okrem vypracovania dodatku k pôvodnej darovacej 
zmluve. Budú pokračovať rokovania ohľadom možnosti darovať pozemok pri letnom 
kultúrnom stánku pre obec Kameničany.

K bodu 4/ VZN o povinnosti vypracovať povodňový plán

Na obecný úrad bol doručený protest prokurátora proti VZN č. 9/2011 o povinnosti 
vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác PO a FO, kde prokurátor 
navrhuje zrušiť článok 5 Sankcie. Návrh prepracovaného VZN bol prednesený poslancom a 
bude vyvesený na úradnej tabuli obce.

K bodu 5/  Príprava podujatia – odhalenie sochy

Starosta informoval poslancov o pripravovanom podujatí v rekreačnej zóne a určil termín 
podujatia na 11. 4. 2015 o 15. 00 hod, kde bude odhalená socha Muž s fujarou. Dohodol 
prípravné práce na 10. 4. 2015, kedy je potrebné dohodnúť podrobnosti pre dobrý priebeh 
akcie a pripraviť občerstvenie pre občanov. 
 
K bodu  6/ Brigáda na cintoríne

Starosta určil na sobotu 14. 3.  2015 o 9.00 hod brigádu na strihanie živého plota na cintoríne 
a navrhol vyhlásiť pre občanov reláciu v miestnom rozhlase na uskladnenie konárov z 
orezaných stromov na dohodnuté miesto pri cintoríne. 

K bodu 7/  Rôzne

-    Starosta informoval poslancov o ponuke na zhotovenie mapy Trenčianskeho regiónu. Dal  
k   nahliadnutiu materiály a cenovú ponuku. Poslanci po preštudovaní materiálov navrhli 
objednať zhotovenie 1x maľovanej interiérovej mapy Trenčín a Okolie pre cyklistov v 
sume 299 € bez DPH,  100 ks skladačka v cene 0,60 € za kus, 2 ks trhacie mapy v cene 
11,50 €/ks bez DPH.

-     Ing. Koníčková informovala o doručenej žiadosti Slovenského zväzu zdravotne   
postihnutých Pruské o poskytnutie finančného príspevku na činnosť. Starosta dal hlasovať
a poslanci jednohlasne odsúhlasili príspevok vo výške 20 €.



-     Starosta informoval poslancov že je potrebné osloviť projektantov na vypracovanie    

projektovej dokumentácie na stavebné úpravy letného kultúrneho stánku. 

K bodu 8/

Uznesenie č.   3/2015

Obecné zastupiteľstvo:

l. b e r i e   n a    v e d o m i e:

a/   Informáciu o možnosti darovať pozemk pri letnom kultúrnom stánku pre obec

b/   Informáciu o pripravovanej akcii na odhalenie sochy

2. s c h v a ľ u j e:

a/   Návrh  VZN  č.  9/2011 o  povinnosti   vypracovať  a  aktualizovať  povodňový  plán

záchranných prác PO a FO

b/    Príspevok pre SZZP Pruské vo výške 20,00 €

c/    Vypracovanie projektovej dokumentácie na letný kultúrny stánok

d/    Objednávku máp Trenčín a okolie v sume 382,00 € bez DPH

3. u k l a d á :

      

      a/ Informovať občanovv MR  o brigáde na cintoríne

Zodpovedný: Ing. Koníčková

Termín: 14. 3. 2015

K bodu 10/

Starosta  poďakoval  poslancom  a  hosťom  za  účasť  a ukončil  rokovanie obecného

zastupiteľstva.

Zapísala:  Gabriela Koníčková ……………………

Overovatelia:

……………………

     …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….


