
 

 

UZNESENIE 
z riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 30. júna 2022 
_________________________________________________________________ 

 
Uznesenie číslo 27/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

 
A/ schvaľuje   

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

                                                                         členovia:   p. Stanislav Dolinka 
                                                                         p. Vladimír Hogaj 
               
              2/  overovateľov zápisnice:         p. Roman Hija 
                                                                        p. Dušan Jance 
.              
                                  

Uznesenie číslo 28/2022 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

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

Uznesenie číslo 29/2022 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ schvaľuje 
 
na komunálne voľby, ktoré budú 29.10.2022  dva volebné obvody: Pružina a Priedhorie, 
pomer poslancov 7-2, dve volebné miestnosti.  
 
 

Uznesenie číslo 30/2022 
                                                               Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
A/ schvaľuje 
 
Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o určení výšky príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky 
úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Uznesenie číslo 31/2022 
                                                               Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

 A/ schvaľuje 
 
       Všeobecne záväzné nariadenie obce Pružina č. 1/2022, ktorým sa určuje výška 
       príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
       Pružina, ktorým sa  zvyšuje poplatok za MŠ z 10€/mesiac na 12€/mesiac. (spôsob  
       a termín platieb ostane nezmenený.) 
 
 

Uznesenie číslo 32/2022 
                                                               Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 
 

A/ berie na vedomie 
 

•  konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy  za rok 2021  
a konsolidovanú výročnú správu za rok 2021   

•  stanovisko nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky 
       a konsolidovanej výročnej správy za rok 2021.  
 
 
 

Uznesenie číslo 33/2022 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 

  
 žiadosť ZŠ Štefana Závodníka v Pružine o úpravu rozpočtu, podľa prílohy. 

 
Uznesenie číslo 34/2022 

   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

A/ schvaľuje 
 
 zmeny v rozpočte obce Pružina k 30.6.2022, podľa prílohy. 

 
 

Uznesenie číslo 35/2022 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ berie na vedomie 
 
     rozpočtové opatrenia starostu obce od posledného zasadnutia OZ. 

 
                                                                          
 
 



 

 

 
Uznesenie číslo 36/2022 

   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
 

 A/ schvaľuje  
         
      kúpa pozemkov v zmysle kúpnej zmluvy z 2.6.2022 od  
 

-       p. Margity Šebákovej, bytom Žilina, Suvorovova 28 o výmere 65 m2 (LV 3262, parcela KN E 
5592 a LV 2693 KN E 5549)  

- -       a Ing. Jozefa Mikulu, trvale bytom Žilina – Budatín, Okrová č. 1138/4A o výmere 65 m2 (LV 
3262, parcela KN E 5592 a LV 2693 KN E 5549)      za účelom vybudovania chodníka na 
dolnom konci obce  v sume 4€/m2. 

      
 

Uznesenie číslo 37/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
       A/ neschvaľuje 
 
           žiadosť SPP o odkúpenie plynárenského zariadenia.  
 

Uznesenie číslo 38/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 
     Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pružina na II. polrok 2022 podĽa návrhu. 
 
 

Uznesenie číslo 39/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
       A/ berie na vedomie 
 
            
            vyplatenie  odmien poslancom, členom DHZ za I.polrok 2022 podĺa návrhu starostu obce. 
 
 

Uznesenie číslo 40/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

         
 
         

 A/ berie na vedomie 
 
       informácie starostu o projektoch v obci: 
 

• rozšírenie kapacít v MŠ v Pružine  –  uskutočnilo sa  stretnutie v MŠ s pracovníčkou RÚVZ 
Považská Bystrica za účelom rozšírenia MŠ, následne starosta  oslovil fy Peter Ščotka na 
vypracovanie statického posudku a následné vypracovanie projektovej dokumentácie na 
nadstavbu nad školskou kuchyňou.  



 

 

 

•  o prípravach 750. výročia 1.písomnej zmienky o obci a , poprosil všetkých poslancov o účasť 
a pomoc v nedeľu 10.7.2022 pri kultúrnom programe, zároveň pozval všetkýc na posedenie, 
ktoré  bude v OÚ. 

 

•        Informáciu o budovaní zberného dvora. 
 

 
Uznesenie číslo 41/2022 

   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 

    A/ doporučuje starostovi 
 

• pripraviť a doplniť podklady k prípadnej výzve na telocvičňu (rozpočet) 

• preveriť automaty na kahance na cintorín  (na OÚ v Beluši)  a spôsob separo- 
       vania použitých umelých  kvetov a vencov- 

                                                  
 

 
 
V Pružine dňa 30.06.2022 
 
 
                                                              
                                                                                                  Michal   U š i a k 

                                                                                                    starosta obce    


