
Starosta obce  Pružina Michal Ušiak 

 

 

 

Vážený/á/  pán/pani/   ...............................................                            V Pružine 22.03.2021 

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  

26. marca 2021 o 17.30 hod. ( piatok ) 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 2020, individuálna účtovná závierka, stanovisko 

nezávislého audítora a hlavnej kontrolórky  

5. Zmeny v rozpočte obce Pružina podľa prílohy, čerpanie rezervného fondu,   

6. Návrh dodatku č.1/2021 k VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na režijné výdavky v školskej jedálni 

7. Žiadosť o odpredaj obecnej parcely KNC č.2077/5 v miestnej časti Chmelisko - Bc. 

Stanislav Matejka, Pov. Bystrica 

8. Žiadosť o prenájom obecnej parcely KNC č.198/2 - Bripet s.r.o. Pružina č. 119  

      žiadosť o odpustenie nájmu za KD z dôvodu testovania - p. Daniel Belavý, Pružina 78 

9. Majetkové priznanie starostu za rok 2020  

10. Pozemkové úpravy - komasácia v miestnej časti Briestenné 

11. Zmeny v rozpočte ZŠ Štefana Závodníka z dôvodu projektu školských asistentov 

12. Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2021 

13. Prejednanie protestu prokurátora proti VZN 3/2009 o podmienkach držania psov 

14. Vypracovanie dodatku č.1 k územnému plánu vypracovanie strategického dokumentu 

15. Rôzne : informácia o podávaní prihlášok na zápis detí do MŠ, informácia o    

      schválenom projekte vybudovania zberného dvora, výmena strechy na starom   

      zdravotnom stredisku, informácie o podaných žiadostiach z Programu obnovy dediny,   

      podpora vydania CD Lucky Haladejovej  

16.  Diskusia  

17.  Návrh na uznesenie 

18.  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.  

 

 


