
Starosta obce  Pružina Michal Ušiak 

 

 

 

Vážený/á/  pán/pani/   ...............................................                            V Pružine 09. 12. 2022 

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  

16. decembra 2022 o 17.30 hod. (piatok) v zasadačke na obecnom úrade v Pružine za 

dodržania hygienických podmienok 
 

s týmto programom: 

 

1.   Otvorenie 

2. Schválenie programu, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Návrh dodatku č. 1/2022 k VZN č. 2/2021, ktorým sa určuje výška príspevkov škole, 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina 

4. Návrh dodatku č. 1/2022 k VZN č. 1/2022, ktorým sa určuje výška príspevkov v MŠ  

a školských zariadeniach obce Pružina 

5. Návrh dodatku č.4/2022 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na stravu, výška príspevkov na režijné náklady. 

6. Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné odpady na území obce Pružina 

7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v zmysle VZN  

8. Návrh rozpočtu obce Pružina na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

9. Žiadosť  ZŠ Štefana Závodníka o zriadenie výdajne v jej priestoroch. 

10. Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 

11. Návrh nájomných zmlúv:  obhospodarovanie obecných lesov, priestorov v KD 

a zdravotnom stredisku.  

12. Návrh  na vyradenie prebytočného majetku obce po fyzickej inventarizácii za r. 2022 

13. Majetkové priznanie starostu obce na základe opätovného zvolenia do funkcie 

14. Zmeny v rozpočte obce Pružina k 16. 12.2022 

15. Rôzne: informácia o projektoch obce  

16. Diskusia 

17. Návrh na uznesenie 

18. Záver. 

 
 

 

                                                                                                   Michal  U š i a k  , v. 
r. 
                                                                                                    starosta obce       
 
 
 
 
Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva o účasť a dochvíľnosť na zasadnutí.  
 


