
OBEC P R U Ž I N A 

    N A    ROK 2017, 2018 a 2019

Schválený uznesením OZ  č. 49/2016 dňa 16.12.2016 

 

Programový rozpočet Obce Pružina na rok  2017 je zostavený v súlade s nasledovnými 

právnymi normami:  

 So zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 So zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 So zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

 S Nariadením Vlády SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 So zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov 

 S opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, zo dňa 8. 12. 2004 v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, 

 V súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom obce Pružina. 



Prehľad výdavkov  podľa programovej štruktúry: 

Program 1:     Plánovanie,  manažment a kontrola  

                         Zámer:  Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, 

podnikateľov, návštevníkov obce, plánujúca v zmysle TUR         

a riadiaca všetky procesy efektívne a transparentne. 

 

                         Podprogramy: 
1.1 Manažment obce a administratíva   

  Zámer: Moderná obec pre  občanov i návštevníkov 

1.2 Členstvá a partnerstvá obce  
Zámer: Záujmy obce presadzované   na regionálnych   i celoslo-

venskom fóre 

1.3 Propagácia a reklama obce  
Zámer: Široké spektrum informačných propagačných   

a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obec 

Pružina 

 

Program 2: Služby občanom 

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre           

všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce Pružina. 

 

                          Podprogramy: 

                              2.1. Matrika a overovanie  

                                     Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti         

                              2.2. Evidencia obyvateľstva   

                                    Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľstva  

                              2.3. Požiarna a civilná ochrana 

                                    Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov a ohrození  

                              2.4.  Stavebný úrad  

       Zámer: Včasné a profesijné vybavenie stavebných podaní        

k spokojnosti občanov 

                              2.5. Miestny rozhlas  

                                    Zámer: Kvalitný prenos informácií rozhlasom i televíziou        

                              2.6. Cintorínske služby a Dom smútku  

                                   Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov Pružiny 

 

Program 3: Interné služby obce 

Zámer:  Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy  

vďaka profesionálnym a efektívnym službám. 

 

Podprogramy:   
3.1.  Zasadnutia orgánov obce – obecnej rady a obec. zastupiteľstva 

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí s kvalitným 

a všestranným servisom   

                             3.2.  Hospodárska správa a evidencia majetku obce 

                   Zámer: Kvalitná evidencia majetku a jeho ochrana  



                             3.3. Prevádzka a údržba budov a zariadení  

      Zámer: Pravidelná starostlivosť o budovy a bezporuchové   

zariadenia v správe  obce 

3.4. Vzdelávanie zamestnancov obce 

       Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdaní zamestnanci 

obecného úradu   

                           

Program 4:    Ochrana ŽP  

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém 

odpadového hospodárstva, nakladania s odpadovými vodami, 

kladúci dôraz na ochranu životného prostredia. 
 

Podprogramy: 
                        4.1.  Odpadové hospodárstvo – zvoz a odvoz odpadu 

       Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci Pružina s dôrazom na 

jeho separáciu 

                            4. 2. ČOV a nakladanie s odpadovými vodami  

       Zámer: Prevádzkovanie ČOV a napojenie čo najväčšieho počtu 

domácností a bytoviek na kanalizáciu 

                             4.3. Ochrana prírody a krajiny  

 Zámer: Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá  

pre príťažlivý výzor obce  

 

Program  5:   Vzdelávanie  

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce 

individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne 

trendy s ohľadom na slobodné rozhodovanie rodičov a žiakov. 

Podprogramy: 
 5.1. Materská škola 

        Zámer: Moderná materská škola, rešpektujúca individuálne 

potreby detí a záujmy rodičov 

 

                           5.2. Základná škola 

    Zámer: Moderná škola rešpektujúca požiadavky na prípravu 

ďalšieho vzdelávania  

 

                           5.3. Školská jedáleň 

    Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady  

zdravej výživy 

 

                           5.4. Školský klub detí   

    Zámer: Moderné školské zariadenie, rešpektujúce individuálne 

požiadavky a záujmy detí, žiakov a rodičov 

 

                           5.5. Školská knižnica 

    Zámer: Využitie voľnočasových aktivít v škole i mimo nej, 

rozšírenie vedomostí 

                                 5.6. Regionálne školstvo – CVČ 

                                        Zámer: Podpora voľnočasových aktivít pre deti a mládež 



    Program 6: Kultúra a šport 

Zámer: Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít 

podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Obce 

Pružina 

 

Podprogramy:  
                             6.1. Kultúrny dom  

Zámer: Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií v Obci Pružina 

 

                            6.2.Podpora kultúrnych podujatí a organizovanie kultúrnych aktivít   

 Zámer:  Podpora kultúrnych akcií s vysokým štandardom so  

zreteľom na podporu akcií smerujúcich k zachovaniu kultúrne-ho 

dedičstva a tradícií Obce Pružina 

 

                             6.3. Podpora športu  

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej 

zdatnosti detí, mládeže i dospelých.  

 

 

Program 7:   Bývanie a občianska vybavenosť  

Zámer:  Výstavbou bytoviek stabilizovať obyvateľov obce 

a kvalitnou a funkčnou  infraštruktúrou zlepšiť kvalitu života  

všetkých občanov 

 

                           Podprogramy: 
                          7.1. Bytovky 

                                  Zámer: Kvalitnou prevádzkou bytoviek k stabilizácii mladých  

                                                ľudí v obci 

                           7.2. Vodovod  

     Zámer: Zabezpečenie pitnej vody všetkým, aj miestnym častiam 

v obci  

 

                           7.3. Verejné osvetlenie  

                                  Zámer: Modernizáciou verejného osvetlenia k efektívnej a hos- 

                                                podárnej prevádzke. 

           

                           7.4. Správa údržba miestnych komunikácií 

                                   Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka. 

 

                           7.5. Zdravotníctvo  

    Zámer: Zabezpečenie kvalitných zdravotníckych služieb v obci 

s plnohodnotne vybavenými priestormi. 

 

                            

Program 8:   Sociálne služby 
Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny 

obyvateľstva. 

 



Podprogramy:  
                       8.1. Opatrovateľská služba  

                                 Zámer: Zabezpečenie pomoci odkázaným ľudom v ich domác-

nostiach 

 

                           8.2. Dávky sociálnej pomoci  

    Zámer: Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi 

 

                           8.3. Aktivačné služby  

                                        Zámer: Aktivačnými službami k záujmu občanom o prácu 

a krajšie prostredie v obci Pružina 

 

                           8.4. Sociálna pomoc občanom   

                                  Zámer: Pomoc občanom pri nepriaznivých  životných situáciách  

                          

                          8.5. Vítanie detí do života 

                                  Zámer: Dôstojné prijatie detí v obci Pružina do života. 
 

 

Spracovala:  Ing. Marta  B e l a v á  

  

                                                                                                            Michal    U š i a k                                                                                                                     

starosta obce 

 


