
Starosta obce  Pružina Michal Ušiak 

 

 

 

Vážený/á/  pán/pani/   ...............................................                            V Pružine 28.03.2022 

Pružina č. p.               ........... 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

  V súlade so zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

z v o l  á v a m  

 

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pružine, ktoré sa uskutoční dňa  

31. marca 2022 o 17.30 hod. ( štvrtok ) v obradnej miestnosti na obecnom úrade v 

Pružine za prísnych hygienických podmienok 
 

s týmto programom: 

 

1.   Otvorenie 

2. Schválenie programu, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia z minulého obecného zastupiteľstva 

4. Záverečný účet obce Pružina za rok 2021+stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

5. Dodatok č.2/2022 k VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Pružina 

6. Žiadosti o príspevok podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  

7. Doplnenie prísediaceho na Okresný súd v Považskej Bystrici 

8. Žiadosť RZ pri  ZŠ Štefana Závodníka o dotáciu na plavecký výcvik žiakov,  zmeny v 

rozpočte ZŠ - asistenti 

9. Majetkové priznanie starostu, hlavnej kontrolórky, riaditeľky ZŠ a MŠ 

10. Prevod majetku obce do správy ZŠ v rámci zrealizovaného projektu "Zlepšenie 

kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Štefana Závodníka"  

11. Zmeny v rozpočte obce Pružina k 31.03.2022 

12. Žiadosť o predaj parcely podľa osobitného zreteľa- vysporiadanie pod nehnuteľnosťou 

(Štefan Haviar a Juraj Haviar,  Pružina 315, parcela KNC č.1260/4 o výmere 62 m2 ) , 

žiadosť o nájom obecných priestorov v KD a zdravotnom stredisku (Daniel Belavý, 

Pružina) 

13. Rôzne : informácia o projektoch obce, prípravách osláv 750.výročia  prvej písomnej   

      zmienky o obci 

14.  Diskusia  

15.  Návrh na uznesenie 

16.  Záver 

 

 

 

                                                                                                   Michal Ušiak 

                                                                                                       starosta 

 

 

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva o účasť a dochvíľnosť na zasadnutí. Na 

zasadnutie sa treba dostaviť s rúškom a vlastným perom, dezinfekcia rúk bude zabezpečená  

pri vstupe do budovy.  

 

 
 


