
 

 

UZNESENIE 
z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 20. októbra 2022 
_________________________________________________________________ 

 
 
 

Uznesenie číslo 47/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 
A/ schvaľuje   

                                                                              
                1/  návrhovú  komisiu v zložení:   Ing. Jaroslav Beňadik - predseda,                         

                                                                         členovia:   Ing. Katarína Gabrišová 
                                                                         p. Roman Hija 
               
              2/  overovateľov zápisnice:          Ing. Jakub Petrovič 
                                                                        p. Dušan Jance 
.              
                                  
 

Uznesenie číslo 48/2022 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ berie na vedomie    
 
       kontrolu uznesení z minulého obecného zastupiteľstva. 
 
 

Uznesenie číslo 49/2022 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ schvaľuje 
 
      Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v Pružine za školský rok 2021/2022. 
 
 

Uznesenie číslo 50/2022 
                                                               Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
A/ schvaľuje 
 
      Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok    
      2021/2022 v Základnej škole Štefana Závodníka v Pružine. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Uznesenie číslo 51/2022 

                                                               Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

 A/ schvaľuje 
 
       Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Obce Pružina k 30.6.2022. 
 

 
Uznesenie číslo 52/2022 

                                                               Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
  

A/ berie na vedomie 
       
      navýšenie rozpočtu ZŠ Pružina o 16.900,- € na asistentov učiteľov z dotácie MPC. 
 
 
B/ schvaľuje 

 
  zmeny v rozpočte ZŠ Štefana Závodníka v Pružine  k 20.10.2022, podľa prílohy. 

- úprava rozpočtu (mzdy) : + 6.600,. € 
- pedagogickí zamestnanci (odmeny+odvody): +1.620,- €  
- vlastné príjmy - navýšenie o 3.000,-  € (príspevky od rodičov ŠKD  
- a vo výdavkoch pre potreby ŠKD)  

 
 

Uznesenie číslo 53/2022 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ berie na vedomie 
  
      zmeny v rozpočte od posledného zasadnutia OZ. 
 
 
A/ schvaľuje 

 
  zmeny v rozpočte obce Pružina ku dňu 20.10.2022, podľa prílohy. 

 
  

Uznesenie číslo 54/2022 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ berie na vedomie 
   

 Informácie starostu o prebiehajúcich projektoch:    

•    zberný dvor  - žiadosť o refundáciu bola zaslaná na MŽP, finančné prostriedky nám 

prišli, faktúra bola  uhradená. Ukončil sa proces obstarávania technológie (nákup 

techniky), ktorý  ide  na kontolu na MŽP.  

•     Projekt WIFI PRE TEBA finančné prostriedky vo výške 10.000 € nám ešte 

nerefundovali.  

 

 



 

 

Uznesenie číslo 55/2022 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/  doporučuje starostovi 
 

              1.   Zaslať odpoveď na žiadosť  p. Ondrúškovej  Evy,  Pružina 137  o stanovenie ceny pozemku               
                     vo výške 16,- €/m2 a možnosti odkúpenia parcely vo vlastníctve obce číslo KN C č.978.   
              2.   Osloviť dopravného inžiniera vo veci zákazu zastavenia na ceste III.triedy v časti pri MŠ 

       a jej okolí. 
              3.    Informovať obecné zastupiteľstvo o nákladoch spojených s vybudovaním výdajne stravy    
                      v Základnej škole Štefana Závodníka v Pružine s možnosťou zapracovania do rozpočtu                
                      na rok 2023. 
               4.    Hľadať spôsob riešenia voľne sa pohybujúcch psov. 
               5.    Pripraviť vyhlášku vo veci separovania plastov a spôsob ich zberu. 

6. Zapracovať pri príprave rozpočtu na rok 2023 prístrešok na bicykle pre žiakov ZŠ. 
 

 
 

V Pružine 20.10.2022 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                                                                  Michal   U š i a k 

                                                                                                    starosta obce    


