
UZNESENIE 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 24. novembra 2022 
 

 
Uznesenie číslo 56/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
A/ schvaľuje  
      

            Program ustanovujúceho obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.  
           
         

   B/ schvaľuje   
                                                                       

           
          overovateľov zápisnice:         p. František Gálik 
                                                             p. Marek Haviar 

          
 C/ určuje 
 
       za zapisovateľku: p. Ida Kardošová. 
 
 
 

Uznesenie číslo 57/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ Berie na vedomie   
                                                                              

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Pružina - voľba starostu obce a voľba poslancov            
     obecného zastupiteľstva. 

        2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce Pružina  Michala Ušiaka. 
3. Správu Mandátovej komisie Obecného zastupiteľstva v Pružine o overení mandátu starostu    
    obce a poslancov obecného zastupiteľstva. 
 

 
 
 B) Konštatuje, že 
 
        1. Novozvolený  starosta obce Pružina Michal Ušiak zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce. 
        2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: 
                              Ing. Jaroslav Beňadik 
                              p.    Anton Gabriš 
                              p.    František Gálik 
                              p.    Marek Haviar 
                              p.    Roman Hija 
                              p.    Dušan Jance 
                              p.    Pavol Priedhorský 



                             PharmDr. Mária Toporová 
                             p.     Katarína Špániková 
 
         zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 
 
     
 

Uznesenie číslo 58/2022 
     Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ berie na vedomie 
 
Informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Ing. Jaroslav Beňadik. 
 
B/ poveruje 
 
poslanca  Ing. Jaroslava Beňadika, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva podľa   § 12 ods. 2 prvá veta , ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 
zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
 

    
Uznesenie číslo 59/2022 

   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
A/ zriaďuje 
 
      obecnú radu 
 
B/  volí  
 

           Za  členov obecnej rady poslancov: Ing. Jaroslav Beňadik, p. Dušan Jance, p. Pavol Priedhorský 
 

               
Uznesenie číslo 60 /2022 

    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

 
     A/ zriaďuje 

                v súlade s § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
                na volebné obdobie rokov 2022-2026 tieto komisie: 
                   a) komisia finančná  
                   b) komisia stavebná  
                   c) komisia pre ochranu verejného záujmu  pri výkone verejných funkcií 
                   d) komisia kultúry a športu  
 
            B/ volí 
 
            1.   za predsedov komisií obecného zastupiteľstva nasledovných poslancov: 
                   a) komisia finančná: p. Anton Gabriš 
                   b) komisia stavebná:  p. Dušan Jance 



                   c) komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií:  
                        Ing. Jaroslav  Beňadik 
                   d) komisia kutúry a športu: p. Marek Haviar  
                   e) komisia životného prostredia: p. Katarína Špániková. 
 
            2. Členov komisií vyberú predsedovia komisií a zoznam predložia na najbližšom zasadnutí OZ. 
 
 
 

Uznesenie číslo 61/2022 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

A/ určuje 
 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a následnej novely č. 320/2018 Z.z. určuje plat 
starostovi obce v rozsahu:  priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2021   x koeficient 2,2 
(podľa počtu obyvateľov od 1001 do 3000) + navýšenie platu 40 %  s účinnosťou od 1.12.2022. 

 
 
B/ schvaľuje 
 
odmenu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie vo  výške 150 ,- 
€/mesačne. 
 
 
C/ schvaľuje 
 

     vyplatenie náhrady platu starostu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2022 v rozsahu 10 dní. 
 

 
Uznesenie číslo 62/2022 

    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

      A/ poveruje 
  
      výkonom funkcie sobášiacich  na volebné obdobie 2022-2026 nasledovných poslancov obecného        
zastupiteľstva:     Ing. Jaroslav Beňadik a p. Dušan Jance. 

 
 
 

V Pružine dňa 24.11.2022 
 
 
 
 
                                                                                                      Michal Ušiak 
                                                                                                      starosta obce 
 
 


