
   

UZNESENIE 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, 

                                                         konaného dňa 07. decembra  2018 
 

 
Uznesenie číslo 63/2018 

    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
 
        A/ schvaľuje 
 
               1/  návrhovú  komisiu v zložení:   Ing. Jaroslav Beňadik, 
                                                                           Ing. Igor Krištofík 
                                                                           p. Stanislav Dolinka 
 

              2/  overovateľov zápisnice:          p. Roman Hija 
                                                                        p. Dušan Jance 
 
                                 

Uznesenie číslo 64/2018 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 

1. Návrh rozpočtu obce Pružina na rok 2019 so zvýšením príspevku pre TJ Strážov Pružina  
       o 400,- € s výhľadom na roky 2020 a 2021  
2.    Návrh programového rozpočtu na rok 2019 
 

B/ berie na vedomie    
 
1.  Návrh finančného rozpočtu s výhľadom na  roky 2020, 2021 
2.  Návrh programového zrzpočtu na roky 2020 a 2021 

 
Uznesenie číslo 65/2018 

      Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
 

A/ berie na vedomie    
    
     stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu  na r. 2019, s výhľadom na roky 2020 a 
2021. 
 
 

Uznesenie číslo 66/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 

      Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 2/2016 zo dňa 12.8.2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pružina 



 
  B/ schvaľuje 
         

      Program odpadového hospodárstva Obce Pružina na roky 2016-2020 
     
 
       

Uznesenie číslo 67/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ berie na vedomie 
  
      zvýšenie rozpočtu ZŠ Pružina po dohodovacom konaní o sumu 6.537,- € a to: 4.844,- € mzdy 
      a 1.698,- €  odvody.   

 
 

  Uznesenie číslo 68/2018 
                                                                    Obecné zastupiteľstvo v Pružine       

 
 

A/ schvaľuje 
 

       VZN č. 2/2018. ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a v  školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina. 

 
 

Uznesenie číslo 69/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 

návrhy na vyradenie majetku obce po inventúre za r. 2018 podľa predloženého návrhu ústrednej 
inventarizačnej komisie. 
 
 

Uznesenie číslo 70/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

A/ schvaľuje 
 

návrh nájomného za nebytové priestory na rok 2019 podľa predloženého zoznamu. 
 

 
Uznesenie číslo 71/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
 

A/ schvaľuje 
    
     požiadavky o dotácie z  rozpočtu obce Pružina v zmysle VZN č. 2/2017 nasledovne: 

 TJ Strážov Pružina vo výške 4.400 € 



 Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy 

 Rodičovské združenie pri ZŠ Pružina 

 ZŠ Pružina - podľa návrhu na  prenes. kompetencie a 1700,- € na kapitálové  výdavky 
                    - na ŠKD :         29 820,- € 
                    - na knižnicu :      500,- €.  

              Tieto návrhy sú zapracované do rozpočtu.                                   
 
 

Uznesenie číslo 72/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

A/ schvaľuje 
 

  1. žiadosť ZŠ Š. Závodníka Pružina na presuny v rozpočte za prenesené kompetencie podľa návrhu   
o 6.000,- €  a to 4.446,- € na mzdy a 1.554,-  € na odvody pričom sa celková výška rozpočtu nemení. 
 
  2. Žiadosť ZŠ Š. Závodníka Pružina o zvýšenie vlastných príjmov za ŠKD o 110,- € a na materiálové 
vybavenie v ŠKD.        
 
 
 

Uznesenie číslo 73/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

A/ schvaľuje 
 
   zmeny rozpočtu obce Pružina podľa predloženého návrhu.  
 
 

Uznesenie číslo 74/2018   
       Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ doporučuje starostovi  
 

- požiadať riaditeľku ZŠ Štefana Závodníka v Pružine a riaditeľku MŠ v Pružine o elektronické 
zaslanie správ pre potreby poslancov OZ a zároveň pozvať obe riaditeľky na nasledujúce 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 
  
      

      V Pružine dňa 7. decembra   2018                                   
                                                     
 
                    
 
 
                                                                                           
                                                                                                   Michal Ušiak 
                                                                                        starosta obce    

 
 


