
UZNESENIE 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, 

 konaného dňa 16. decembra 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Uznesenie číslo 63/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 

    
            Program  obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.  
           
            Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 
 B/ schvaľuje 

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

                                                                         členovia:  p. Anton Gábriš 
                                                                         p. Roman Hija 
               
          2/  overovateľov zápisnice:              p. František Gálik 
                                                                        p. Pavol Priedhorský 

 
 

Uznesenie číslo 64/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

A/ schvaľuje 
 

       Dodatok číslo 1/2022  k  VZN číslo  2/2021, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole  
       a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina.   V tomto VZN sa  
       určujú sumy na jednotlivé zariadenia s navýšením  podľa prepočítania na počet žiakov. 

 
 

Uznesenie číslo 65/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 

A/ schvaľuje   
                                                                              

       Dodatok  číslo 1 k VZN č. 1/2022,  ktorým  sa  určuje  výška  príspevkov v MŠ 
       a  v školských  zariadeniach   obce Pružina -  zvýšenie na dieťa o 3 € mesačne 
       t.j. poplatok  bude 15 € mesačne, vzhľadom na rastúce ceny energií od 1.1.2023. 
 
 
 
 
 
 



 
        

Uznesenie číslo 66/2022 
     Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 

           Dodatok č. 4  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 z dôvodu zmeny finančných  
           pásiem za potraviny od 1.1.2023: 
  

•  MŠ – 1,90 € - celodenná strava 

•  ZŠ 1.- 4. ročník 1,50 € - obed  

•  ZŠ 5.- 9. ročník 1,70 € - obed. 

 
    

Uznesenie číslo 67/2022 
   Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ schvaľuje 
 

       1) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku   
        za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pružina – od  01.01.2023 
        navýšenie o 20%,  t.j. výška poplatku:  34,- € na osobu a rok.  
 
         2) Daň za psa – zvýšenie od 01.01.2023 o 3,00 € t.j. na sumu 10,00 € za jedného psa. 
 
                         

Uznesenie číslo 68 /2022 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
       A/ schvaľuje   
       
           Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 2/2017 v zmysle predloženého   
           návrhu. 
 

Uznesenie číslo 69 /2022 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
        A/ schvaľuje   
 
             Finančný rozpočet na rok 2023 podľa predloženého návrhu vrátane ZŠ Štefana Závodníka    
              v Pružine. Celkový rozpočet je vyrovnaný vo výške 2 337 250 € v príjmoch i výdavkoch.  
 
          
 
 
 



 
     B/ berie na vedomie 
 
               1)  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu finančného rozpočtu na rok 2023. 
               2)  Návrh finančného rozpočtu na roky 2024 a 2025 v zmysle predloženého návrhu. 
               3)  Programový rozpočet obce Pružina na rok 2023. 
 

Uznesenie číslo 70/2022 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
A/ berie na vedomie 
 

       Informáciu starostu o doručenej žiadosti ZŠ Štefana Závodnika v Pružine  o zriadenie výdajne v ZŠ.  
 
       B/ presúva 
 
       Žiadosť o výdajńu školského stravovania v ZŠ Štefana Závodníka  na najbližie obecné  zastupiteľstvo 
       s podaním  žiadosti v termíne do  31.3.2023 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,    
       Bratislava. 
         
         

Uznesenie číslo 71/2022 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
      A/ schvaľuje 
 

- Zásady odmeňovania  poslancov OZ od 01.01.2023 podľa predloženého návrhu.  
  
       -      Odmeny  poslancov za účasť na  zasadnutí obecného zastupiteľstva: 25,00 € a obecnej rady:       
              20,00 €.  
 
 

Uznesenie číslo 72/2022 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
      A/ presúva na nabližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva s pozvaním Ing. Mariana Vlniešku 
 
         Prenájom  obecných lesných pozemkov v katastrálnom území Pružina o výmere 1 142 282 m2  na   
         obdobie 10 rokov  
 
           Parcely v Pružine – Radová a Somorová: 
           KN E č. 10 475, druh: trvale trávnatý porast o výmere 677 689 m2 

           KN E č. 10 501, druh: lesný pozemok o výmere 204 688 m2 

                 KN E č. 6345/1, druh: trvale trávnatý porast o výmere 102 836 m2   
           KN E č. 3143/200, druh: lesný pozemok o výmere 93 508 m2 

           KN E č. 6397, druh: trvale trávnatý porast o výmere 63 561 m2   
            
           Parcely sú vo výlučnom vlastníctve obce, evidované na LV č. 1. 
 
          Ponuku predložil Ing. Marián Vlnieška, Považská Bystrica,  ponuka nájomného vo výške  
          2.500,-  €  ročne. 
 



 
 

Uznesenie číslo 73/2022 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

  
   A/ schvaľuje      
 
       Zmeny v rozpočte obce ku dňu 16.12.2022,  podľa prílohy. 
 
    B/ berie na vedomie 
 
        Zmeny v rozpočte obce od posledného zasadnutia OZ. 
 
 

Uznesenie číslo 74/2022 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 
     A/ schvaľuje 
  
         Vyradenie obecného majetku po fyzickej inventúre stredísk v celkovej hodnote: 6.206,58 €.   
         Zoznam majetku tvorí prílohu zápisnice.   
 
 

Uznesenie číslo 75/2022 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 
     A/ schvaľuje 
  
         Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok r. 2023. 
 
 

Uznesenie číslo 76/2022 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
 
     A/ berie na vedomie 
 
         Majetkové priznanie starostu obce, ktoré predložil pri zvolení do funkcie. 
 
 
                                                                       Uznesenie číslo 77/2022 

    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
     A/ schvaľuje  
 
         Prenájom obecných budov a výške nájomné podľa predloženého návrhu so zmenou ceny       
         nájmu parkoviska  BRIPET, s.r.o.,  Pružina vo výške 50,- €/ročne. 
 
 
                                                                      



                                                                      Uznesenie číslo 78/2022 
    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 

 
    A/ neschvaľuje 
 
         Žiadosť  p.  Daniela   Belavého, Pružina č.  78  na    prenájom    nebytových    priestorov 
         na Zdravotnom stredisku v Pružine z dôvodu, že  nájom musí byť k 31.12.2022 ukončený   
         z dôvodu otvorenia lekárne.  
 
     B/ schvaľuje 
               
          Žiadosť p.  Daniela   Belavého,   Pružina č. 78 na prenájom nebytových priestorov   
          v Kultúrnom dome v Pružine s nájomným podľa uznesenia číslo  77/A.  
 
 
                                                                       Uznesenie číslo 79/2022 

    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
     A/ doporučuje starostovi 
 
          Zorganizovať v termíne január resp.  február verejné zhromaždenie zamerané na separovanie     
          odpadov  - odpadové hospodárstvo v Pružine. 
 
           
                                                                       Uznesenie číslo 80/2022 

    Obecné zastupiteľstvo v Pružine 
 
 
     A/ doporučuje starostovi 
 
            Preveriť možnosť zmeny zmluvy uzatvorenej s firmou SOLEMI p. Marián Miček 
            o umiestnení solárnych panelov na streche  ZŠ  Štefana Závodníka v Pružine. 
 
 
 
        V Pružine dňa 16.12.2022 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Michal Ušiak 
                                                                                                      starosta obce 


