ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa
03.augusta 2017 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Pružine

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
K bodu 1/
Starosta v úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva. Vysvetlil im dôvod zvolania
mimoriadneho obecného zastupiteľstva - predloženie ŽoNFP za účelom upresnenia sumy
spolufinancovania projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Štefana
Závodníka v Pružine obstaraním odborných učební“.
O programe dal poslancom hlasovať:
Za hlasovalo: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2/
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Do návrhovej komisie odporučil: Ing. Jaroslav Beňadik – predseda,
členovia: Ing. Ján Janiga a p. Peter Vrábel.
O tomto návrhu dal starosta hlasovať:
Hlasovanie: za: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Dušana Jance a p. Vladimíra Hogaja.
Aj o tomto návrhu dal starosta hlasovať:
Za predložený návrh hlasovalo: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0.

K bodu 3/
Starosta informoval poslancov , že treba navýšiť spoluúčasť projektu o 100€, vzhľadom
na vyšší rozpočet.
-

predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov Základnej školy Štefana Závodníka v Pružine obstaraním odborných učební“
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce,

-

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

-

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. 4.100,00 EUR.

-

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Za hlasovalo: 8 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Predseda návrhovej komisie Ing. Beňadik predložil návrh na uznesenie, o ktorom dal
starosta hlasovať:
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 8 poslancov

proti:0

zdržal sa: 0.

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a pochopenie nutnosti účasti.

Overovatelia zápisnice: p. Dušan Jance
p. Vladimír Hogaj

.....................................
....................................

Michal Ušiak
starosta obce

