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Obec Poproè je pôvodom banícka obec, ktorej vznik sa datuje od roku 1255. Jej zakladate¾om bol krá¾ Belo IV. Leží 
v juhovýchodnej èasti Slovenského Rudohoria  na ¾avom brehu rieky Bodvy. Stred obce dosahuje nadmorskú výšku  356 m 
nad morom. Obec patrila do Abovsko- turnianskej župy, okresu Moldava nad Bodvou, Košického kraja, neskôr do okresu 
Košice - vidiek, Košice okolie a do Košického samosprávneho celku.
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Slovo má starostka obce

Slovo má starostka obce Ing. Iveta Komorová Hi¾ovská
 Nachádzame sa v polovici volebného 
obdobia 2006-2010. Obèania nám voleným 
funkcionárom obce (starostke a poslancom) 
dali dôveru, ale i ve¾kú zodpovednosś. Je preto 
namieste v polovici nášho snaženia zhodnotiś 
výsledky doterajšej práce a predstúpiś pred 
obèanov s pravdivou a objektívnou informáciou 
o tom, ako plníme zmluvu s názvom “volebný 
program“ uzavretú pred dvoma rokmi. 
Som ve¾mi rada, že po poèiatoèných politických 
„prestrelkách“ sa v obecnom zastupite¾stve 
odhodili stranícke trièká a našim cie¾om sa 
stala služba ¾uïom. Považujem za potrebné 
oceniś prácu odborných zamestnancov obce, 
ktorí pripravujú dôležité materiály a všeobecné 
záväzné nariadenia obce. 
 Ak sa podrobne pozrieme na jednotlivé 
body volebného programu a ich plnenie  môžem 
k dnešnému dòu konštatovaś nasledovné:

R1. ekonštrukciou a nadstavbou rozšíriś 
kapacitu domova dôchodcov na 40 
miest.

Plnenie: V súlade s týmto bodom volebného 
programu bola spracovaná projektová 
dokumentácia ešte v roku 2007. Celkový 
rozpoètový náklad na rekonštrukciu 
predstavoval 1 327 756,8 € (40.000.000.-
Sk). Predpokladom na prefinancovanie 
takéhoto projektu mali byś zdroje z fondov 
EÚ. Po tom, èo v januári 2008 Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja SR (ïalej len 
MVaRR) zverejnilo v Programovom manuáli 
Regionálneho operaèného programu na roky 
2007-2013 podmienky na èerpanie dotácie z 
eurofondov, vyvstali nové požiadavky na takéto 
projekty. Rozhodujúce je v tomto prípade, že 
ani k dnešnému dòu nie je z pozície riadiaceho 
orgánu (rozumej MVaRR SR) pripravená výzva na 
podávanie žiadostí o dotácie na rekonštrukciu 
DD. Dòa 1.januára 2009 nadobudol úèinnosś 
nový zákon o sociálnych službách, ktorý 
zásadným spôsobom mení pôsobnosś obce v 
tejto oblasti a ukladá obciam a mestám nové 
povinnosti v tejto oblasti. V súlade s týmto 
zákonom sa majú z pozície MVaRR SR pripraviś 
aj nové podmienky pre èerpanie finanèných 
dotácií z eurofondov. Obec je pripravená na 
tieto nové podmienky reagovaś a prepracovaś 
projekt na rekonštrukciu DD v súlade s nimi.

K2. omplexne zrekonštruovaś budovu 
ZŠ a zvyšovaś úroveò jej technického 
vybavenia.

Plnenie: Obec majetkovoprávne vysporiadala 
pozemok po budovou ZŠ na Školskej ul. a 
spracovala projekt na jej modernizáciu. Po 
zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o 
dotácie na rekonštrukciu škôl sme požiadali 
o dotáciu na vyššie uvedený úèel. MVaRR SR 
nás v septembri 2008 informovalo o priznaní 
požadovanej dotácie vo výške 882.958,24 € 

(26.600.000.-Sk ). V súèasnosti je ukonèené 
verejné obstarávanie na výber dodávate¾a a 
celá dokumentácia bola zaslaná na MVaRR 
SR. Po tom, ako ministerstvo vykoná kontrolu 
tejto dokumentácie, bude obec vyzvaná na 
podpis zmluvy a následne môže zaèaś fyzická 
realizácia projektu. Odhadovaný zaèiatok 
stavebných prác je máj - jún 2009.

P3. ostupne dobudovaś a zrekonštruovaś 
existujúce inžinierske siete v obci.

Plnenie: Stavba obecnej kanalizácie a ÈOV 
– dostavbu tejto infraštruktúry zastrešuje v 
našej obci VVS a.s., ktorá už má spracovanú 
projektovú dokumentáciu na odkanalizovanie 
obce. Je vydané územné rozhodnutie. Po 
vydaní stavebného povolenia predloží VVS a.s. 
žiadosś o dotáciu z Kohézneho fondu.

Rovnaký postup ako je vyššie uvedené sa 
dotýka aj doplnenia vodného zdroja pre obec. 
 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
(MK)– obec doposia¾ každoroène zo svojho 
rozpoètu realizovala vysprávky MK, èo nie 
je vzh¾adom na ich zlý stav dostatoèné. Na 
rekonštrukciu MK nie je v súèasnosti možné 
získaś podporu ani z národných zdrojov, ani 
z fondov EÚ. Napriek tomu, že v obci doteraz 
neprebehla ROEP-ka, podarilo sa nám v 
priebehu roku 2008 resp. zaèiatkom roka 2009 
majetkovoprávne usporiadaś viaceré úseky MK 
(O¾šavská ul., èasś Horskej ul., Školská ul., 
MK pod kostolom). Išlo hlavne o MK, kde sa 
zistilo, že sú v pozemkovej knihe evidované 
ako neknihované parcely a tie zo zákona prešli 
do majetku obcí. Toto vytvorilo predpoklad 
pre spracovanie projektu: „Štúdia revitalizácie 
centrálnej zóny v obci Poproè“.  Ide o komplexnú 
rekonštrukciu parku pod kostolom (ktorý sme v 
roku 2008 tiež majetkovoprávne usporiadali), 
ïalej rekonštrukciu autobusovej zastávky, 
mosta, miestnej komunikácie pod kostolom, 
èastí miestnych komunikácií Kostolná ul. a 
Školská  ul. vrátane chodníkov ako aj úpravu 
potoka v tejto èasti obce. V súèasnosti sa 
konèí fáza spracovania štúdie tohto projektu,  
následne pristúpime k realizaènému projektu, 
a to všetko tak, aby sme ešte v priebehu roka 
2009 požiadali o dotáciu na realizáciu tohto 
projektu v rámci Opatrenia 4.1 „Regenerácia 
sídiel“. Bohužia¾, ani v tomto opatrení nie je 
možné požiadaś o dotáciu samostatne na 
rekonštrukciu MK.

D4. oriešiś problémy stavebných obvodov 
Slneèná a Západná ulica.

Plnenie: Ešte v roku 2007 prebehlo stretnutie 
vlastníkov pozemkov pod Slneènou a 
Západnou ul. s predstavite¾mi samosprávy, 
kde sme im navrhli spôsob, ako sa dá doriešiś 
legalizácia týchto stavebných obvodov. 
Vlastníci boli vyzvaní, aby vyjadrili svoj súhlas, 
resp. nesúhlas s navrhovaným postupom obce. 
Na základe týchto vyjadrení sa OZ rozhodlo 
postupovaś vo usporiadavaní Slneènej ul., kde 
väèšina existujúcich vlastníkov  pristúpila k 

návrhom obce. V tomto èase sa pripravujú 
kúpno-predajné zmluvy pre týchto vlastníkov. 
Majoritná èasś dnes známych vlastníkov 
pozemkov na ulici Západnej nesúhlasila s 
návrhom obce, preto sme v tomto obvode 
nezaèali konaś. 

Z5. lepšovaś služby poskytované obcou.

Plnenie: Ide predovšetkým o skvalitòovanie 
služieb poskytovaných obèanom v rámci 
kompetencií, ktoré obec má zo zákona. S tým 
úzko súvisí vytvorenie Spoloèného stavebného 
úradu so sídlom v Poproèi, ïalej vytvorenie 
pracovnej pozície sociálneho pracovníka obce, 
komunitného pracovníka. V záujme zvyšovania 
kvality a odbornosti sa zamestnanci obce 
pravidelne zúèastòujú rôznych odborných 
školení. A aby obèania mohli vybaviś všetko 
na jednom mieste rýchlo a pohodlne, obec 
plánuje zriadenie kancelárie prvého kontaktu 
v budove OÚ.

U6. konèiś rekonštrukciu a zatep¾ovanie  
verejných budov.

Plnenie: Doteraz sme zrealizovali výmenu okien 
a strechy na OÚ, výmenu okien v MŠ a KD. V 
súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia 
ZŠsMŠ Poproè“ sa vymenia okná na budove 
ZŠ, ktorá sa zároveò kompletne zateplí. V tejto 
súvislosti pozorne sledujeme všetky možnosti 
na získanie akýchko¾vek dotácií na tento úèel.

Z7. ve¾adiś obecný cintorín a rozšíriś jeho 
kapacitu.

Plnenie: Obec v roku 2008 odkúpila od 
vlastníkov okolité pozemky a v rozpoète na rok 
2009 sú vyèlenené finanèné prostriedky na 
jeho rozšírenie. Postupne sa opravuje oplotenie 
starého cintorína. V roku 2008 sme z vlastných 
zdrojov obnovili chladiace zariadenie v Dome 
smútku a natreli sme strechu.

V8. ybudovaś viacúèelové ihrisko s 
celoroèným využitím.

Plnenie: V roku 2008 sme vystavali prvé 
viacúèelové ihrisko v areáli futbalového 
ihriska,ktoré dotoval  Úrad vlády SR vo výške 
1.200.000.-Sk. Následne bol spracovaný 
prevádzkový poriadok a zo strany obce je 
zabezpeèená prevádzka tohto ihriska denne 
v èase od 8.00 hod. do 20.00 hod. vrátane 
soboty a nedele.  V minulom roku sme z 
rovnakého zdroja získali ïalších 1.200.000.-
Sk na výstavbu druhého viacúèelového ihriska, 
a to na školskom dvore. S realizáciou sa zaène 
v priebehu mesiacov apríl – máj 2009.
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Štyri z piatich je viac ako dobrá úspešnosś
 V doposia¾ uplynutej èasti hodnoteného volebného obdobia 
sme intenzívne pripravovali projekty na získanie finanèných zdrojov 
z fondov EÚ, ale aj z národných zdrojov. Preh¾ad o projektoch za rok 
2007 sme uverejnili v prvom èísle obecných novín v roku 2008. Pre 

struèné zhodnotenie uvádzame iba fakt, že z 11 podaných žiadostí 
bolo 8 úspešných a do rozpoètu v danom roku nám pribudlo  2 
593166,- Sk. V tomto èísle uverejòujeme tabu¾ku za rok 2008 ako 
aj tabu¾ku doposia¾ odoslaných projektov za rok 2009.

V9. ytvoriś v  obci turistické ubytovacie 
kapacity, ako predpoklad budúceho 
rozvoja cestovného ruchu.

Plnenie: OZ súhlasilo s odpredajom jednej z 
obecných budov súkromnému subjektu, ktorý 
v jej priestoroch plánuje v priebehu rokov 
2009-2010 vytvoriś aj ubytovacie kapacity.

P10. odporovaś rozvoj športu a kultúry 
v obci

Plnenie: Obec každoroène poskytuje zo svojho 
rozpoètu dotácie spolkom a obèianskym 
združeniam na základe ich požiadaviek - dotuje 
èinnosś OFK Slovan Poproè, Stolnotenisového 
klubu, turistov, ale aj èinnosś DH Poproèanka, 
speváckej skupiny FORTUNA, prispieva SÈK a 
Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých. 

 Z oblasti kultúry nemôžeme nespomenúś 
každoroène organizované „Dni obce Poproè“, 
ktoré už získali nadregionálny význam. V 
kultúrnom dome sa už pravidelne organizujú 
kultúrno-spoloèenské podujatia. V knižnici 
došlo za posledné dva roky k podstatnej 
výmene knižných titulov, èo sa odzrkadlilo na 
jej návštevnosti. A navyše môže každý obèan v 
týchto priestoroch využívaś bezplatný internet.

 V roku 2008 sme vypracovali prokejty na 
rekonštrukciu interiéru a exteriéru KD, ako 
aj na zriadenie kuchyne v jeho priestoroch. 
K postupnej realizácii chceme pristúpiś už v 
tomto roku.
 K rozvoju športu v obci výrazne prispejú 
dve nové viacúèelové ihriská. Okrem priamych 
finanèných dotácií obec zo svojho rozpoètu 
platí správcu komunitného centra, ktorý 
spravuje celý areál futbalového ihriska a v 

plnej výške hradíme všetky energie na túto 
budovu. Vlani sme zakúpili záhradný traktor 
na údržbu hracích plôch a v tomto roku sme 
darom získali kompletnú výbavu posilòovne 
pre FK.

 Èo uviesś na záver výpoètu hodnotenia 
polovice volebného obdobia rokov 2006-
2010? Snáï iba to¾ko, že v našich snahách 
nepo¾avujeme. Do konca volebného obdobia 
sa budeme snažiś riešiś veci, ktoré trápia nás 
všetkých, a to v záujme väèšiny. Nikdy však 
niè nie je 100%, nedá sa byś úspešný všade a 
zároveò  platí, že iba ten, kto nieèo robí, robí aj 
chyby. A práve z tohto dôvodu chcem požiadaś 
našich spoluobèanov o toleranciu a pochopenie. 
Ako som už viackrát prízvukovala, sme otvorení 
komunikácii, návrhom a podnetom zdola. 
Všetky fakty uvedené v hodnotení jednotlivých 
bodov volebného programu vieme kedyko¾vek 
obèanom zdokumentovaś, pretože stoja na 
reálnych nohách, sú výsledkom viacroènej 
kolektívnej práce všetkých zamestnancov 
obce, volených funkcionárov i odborníkov na 
jednotlivé oblasti.
Naša snaha však podlieha aj vonkajším 
vplyvom, na ktoré nemáme dosah. Dnes 
zaèínajúca hospodárska kríza bude maś 
dopad aj na naše plány pri realizácii niektorých 
projektov. Napriek tomu nie sme pesimisti 
a veríme, že k výpoètu už zrealizovaných 
zámerov ich do konca volebného obdobia ešte 
zopár pribudne.

Poèasassss ssss minm uléhohhoho hooo rokkrokrokkkrokokoo a sa sa sa sa sa ssa sa ssa smmmme mmmmm v oooooooooobeeececccccbe nejnejnennnnejn j knižnižniciici zaz zna-
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ROK 2008

Názov projektu / 
Poskytovate¾ dotácie

Termín podania 
žiadosti

Výška požadovanej dotácie 
vrátane spolufinancovania

Spolufinancovanie 
obce suma / %

Úspešnosś projektu / 
výška dotácie

1. „Žiadosś o dotáciu na rekonštrukciu obecného 
rozhlasu“  / (MF SR)

 3/2008 600 000,- 100 000,- / 16 % Úspešný / 350 000,-

2.„Zvyšovanie kvality života obyvate¾ov DD Poproè...“ 
/ (MPSVaR)

3/2008 505 000,- 50 500,- / 10 % Úspešný / 360 000,-

3. „Modernizácia ZŠsMŠ Poproè“ / (MVaRR SR) 5/2008 28 060 183,94 1 460 183,94 / 5,2 % Úspešný / 26 600 000,-

4. „Žiadosś o dotáciu na výstavbu viacúèelového 
ihriska“ / (Úrad vlády SR)

10/2008 1 700 000,- 500 000,- / 30 %
Úspešný / 1 200 000,- 
pridelené v roku 2009

5. „Zlepšením mat.-tech. podmienok pre rozvoj 
športu v obci k zvýšenému záujmu obyvate¾ov 
o pohyb a zdravý životný štýl“ / (Úrad vlády SR)

10/2008 366 325,- 36 323,- / 10 % Neúspešný 

Celková suma získaných dotácií z rôznych zdrojov k 31.12.2008: 28 510 000,- Sk / 946 358,627 €.

ROK 2009 – žiadosti podané k 20.2.2009

Názov projektu / 
Poskytovate¾ dotácie

Termín podania 
žiadosti

Výška požadovanej dotácie 
vrátane spolufinancovania

Spolufinancovanie 
obce suma / %

Úspešnosś projektu / 
výška dotácie

1. „Prepracované a doplnené vydanie monografie 
obce Poproè“ (MK SR)

1/2009 11 784,- € 590,- € / 5 %
pred uzávierkou èísla 
doposia¾ nerozhodnuté

2. „Poèítaè ako pomocník“ (MK SR) 1/2009 1 000,- € 50,- € / 5 %
pred uzávierkou èísla 
doposia¾ nerozhodnuté

3. „Výmena okien a dverí v MŠ v obci Poproè 
– III. etapa“ (MPSR)

2/2009 7 422,- € 372,- € / 5 %
pred uzávierkou èísla 
doposia¾ nerozhodnuté

Aj v tomto roku napriek hossssssspodpopopooooo ársársársársársársársááá kekejkekekkekke  kríze sa vás 
pokúsime na obecných oslavávávávávávááách cchchcccc zabzabzabzabbzzabz aviavavavaava ś èo najlepšie.
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Termíny ďalších zasadnutí OZ v Poproči: 
24. 4. 2009,  26. 6. 2009,  21. 8. 2009,  23. 10. 2009,  11. 12. 2009

Záver y z  rokovania OZ v Poproèi  dòa 20.2.2009

Vyhodnotenie úèasti poslancov Obecného zastupite¾stva obce 
Poproè na rokovaniach OZ od 1.1.2008 do 31.12.2008

A. Uznesenie Obecného zastupite¾stva 
v Poproèi è. 1/2009

OBECNÉ ZASTUPITE¼ST VO V POPROÈI

1. B e r i e    n a    v e d o m i e
a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

b/ Informáciu starostky obce Poproè o hodnotení polovice volebného 
obdobia  2006 – 2010.

c/ Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej èinnosti obce Poproè 
za rok 2008.

d/ Informáciu starostky obce o dopadoch aplikácie nového zákona o 
sociálnych službách na èinnosś samosprávy.

e/  Viacroèný rozpoèet obce Poproè na r. 2010 - 2011.
f/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpoètu obce Poproè 

na r. 2009 – 2011.
g/ Informácie o realizácii schválených projektov v obci:
  -  projekt „Modernizácia ZŠ s MŠ Poproè“
  -  výstavba viacúèelového ihriska
  -  štúdia „Revitalizácie centrálnej zóny v obci Poproè“
  -  rekonštrukcia elektrického vedenia na O¾šavskej ulici
  -  problémy s verejným osvetlením, obecným rozhlasom a kriminalita 

mládeže
h/ Informácie z rokovania orgánov ZMOS:
  - nový zákon o organizovaní športových podujatí a kompetencie obce
  - novela zákona o obecnom zriadení
  - problém odpadového hospodárstva
  - OP Ž – kanalizácie, vodovody
  - Návrh opatrení ZMOS k zmieròovaniu hospodárskej krízy v 

podmienkach samosprávy

2. S c h v a ¾ u j e
a/ Organizaèný poriadok Obecného úradu v Poproèi a rozšírenie 

Organizaènej štruktúry Obecného úradu v Poproèi. 

b/ 12. september 2009 ako deò konania sa osláv Dòa obce v roku 
2009.

c/ Maximálnu výšku finanèných výdavkov na oslavy Dòa obce vo výške 
11.617,87 €.

d/ Poskytnutie dotácií z rozpoètu obce na r. 2009 pre obèianske 
združenia pôsobiace na území obce v plnej výške pod¾a ich 
písomných žiadostí, a to:

  - Dychovej hudbe Poproèanka  vo výške 2.660,- €
  - Spevokolu Fortuna  vo výške 1.100,- €
  - Futbalovému klubu OFK Slovan Poproè vo výške  11.620,- €
  - Stolnotenisovému klubu vo výške 2.720,- €
  - Turistickému oddielu  Vlci vo výške  170,- €
 s podmienkou  možného vrátenia 10% z celkovej poskytnutej sumy  

v  prípade  prehlbovania sa hospodárskej krízy.

e/ Rozpoèet Obce Poproè  na r. 2009.

f/ Programy a ciele Obce Poproè na r. 2009 – 2011.

g/ Odpredaj pozemku  –  diel 2 o výmere 62 m2, v  podiele 1/1, ktorý 
tvorí èasś neknihovanej parcely CKN è.444/2 pre  p. Martina Jasaòa 
a manželku Vlastu Jasaòovú s podmienkou, že náklady spojené 
so spracovaním  kúpnej zmluvy a uhradením správnych poplatkov 
za vklad do katastra nehnute¾ností bude znášaś kupujúci tohto 
pozemku. Obecné zastupite¾stvo Obce Poproè  zároveò schva¾uje  
kúpnu cenu za  m2 vo výške 0,10 € / m2.

h/ Zvýšenie limitu pokladne Obecného úradu v Poproèi na sumu 1320,- 
€.

i/ Cenu za odkúpenie vlastníckeho podielu na Slneènej ulici, a 
to vo výške 1,- € / parcelné èíslo za úèelom majetkoprávneho 
usporiadania pozemku na  výstavbu  miestnej komunikácie..

3. V y m e n ú v a
a/ velite¾a Dobrovo¾ného hasièského zboru Poproè p. Martina Jasaòa, 

trvale bytom Poproè, Západná ul. è.2. 

B. Obecné zastupite¾stvo v Poproèi sa  
u z n á š a    na:

a/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproè è. 1/2009 o úhradách 
za sociálne služby.

b/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproè è. 2/2009 o  požiarnom 
poriadku obce Poproè.

P.è.
Dátum 7.2. 22.2. 18.4. 19.5. 20.6. 15.8. 24.10. 12.12.

Spolu
Poslanci OZ / rokovanie MR R R MR R R R R

1. Ing. Alexander Benko   I   I   I   I   I ospr.   I   I 7

2.         Zdenko  Drabik   I   I   I   I   I   I   I   I 8

3. Ing. Branislav  Hanko   I   I   I   I   I   I   I   I 8

4. Ing. Štefan  Jaklovský   I   I   I ospr.   I   I   I   I 7

5.         ¼ubomír Katušák   I ospr. ospr. ospr. ospr. ospr. ospr.   I 2

6. Ing. Viliam Komora   I   I   I   I   I   I   I   I 8

7.         Ivan  Sopko   I   I ospr.   I  I   I   I   I 7

8. Ing. Ladislav  Toporèák   I   I   I ospr. ospr.   I   I   I 6

9.         Iveta  Vincová ospr.  I   I   I ospr.   I ospr.   I 5

Vysvetlivky: MR – mimoriadne rokovanie, R – riadne rokovanie
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Programový rozpoèet obce Poproè na roky 2009 - 2011

 Na túto, ale aj mnohé iné otázky týkajúce 
riešenia dopadu hospodárskej krízy na 
rozpoèty združených miest a obcí, h¾adal 
odpovede februárový Snem Regionálneho 
združenia miest a obcí Rudohorie (RZMOR). 
Obce totiž musia byś schopné aj v tejto situácii 
zabezpeèiś riadny chod samospráv, hlavne 
z poh¾adu zabezpeèovania ich originálnych 
kompetencií. Hovorilo sa aj o dopade zákona 

è.448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách na obce a mestá 
ako aj o èerpaní eurofondov 
– sumarizovali sa požiadavky, 
pripomienky a poznatky 
obcí v záujme zefektívnenia 
a urýchlenia ich èerpania v 
ïalšom období, èo sa javí ako 
jeden z možných nástrojov 
na zmiernenie dopadov 
hospodárskej krízy. 
 Pozornosś sa rovnako 
venovala aj pripravovanej 
novele zákona o obecnom 
zriadení a vzrastajúcej 
kriminalite mladistvých v 
regióne. Zasadnutia snemu 
RZMOR sa zúèastnili aj 

prizvaní hostia - Ing. Jozef Turèány, výkonný 
podpredseda Združenia miest a obcí 
Slovenska, ako aj zástupcovia sociálneho 
odboru a regionálneho odboru Úradu 
Košického samosprávneho kraja, zástupca 
firmy Muntech a súdny exekútor. Ich 
vystúpenia vo výraznej miere prispeli k vecnej 
a  odbornej atmosfére na rokovaní Snemu 
RZMOR.

Obec je povinná od roku 2009 zostavovaś 
programový rozpoèet, v ktorom sa rozpoètujú len 
výdavky obce. Príjmy sa programovo nerozpoètujú. 
Programový rozpoèet obsahuje programy, 
podprogramy, prvky a ich zámery, ciele, merate¾né 
ukazovatele, zodpovednosś za splnenie cie¾ov, úplne 
výdavky a popis jednotlivých výdavkov. 

     Obec pri zostavovaní programového rozpoètu 
vychádzala z položkovitého rozpoètu obce na rok 
2009 s výh¾adom na roky 2010 – 2011. Programový 
rozpoèet obce Poproè obsahuje  14 programov:

P1. lánovanie, manažment a kontrola
Propagácia a marketing2. 
Interné služby 3. 
Služby obèanom4. 
Bezpeènosś5. 

Odpadové hospodárstvo6. 
Komunikácie7. 
Vzdelávanie8. 
Šport9. 
Kultúra10. 
Prostredie pre život11. 
Sociálne služby12. 
Administratíva13. 
Komunitné centrum14. 

Každý program predstavuje rozpoèet samosprávy 
pre danú oblasś, ktorý má definovaný zámer, 
vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných 
cie¾ov, ktoré si samospráva stanovila. Boli stanovené 
merate¾né ukazovatele a urèená zodpovednosś za 
dosahovanie cie¾ov, èo bude merané merate¾nými 

ukazovate¾mi. 
Programový rozpoèet bude od roku 2009 

podliehaś pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, 
prostredníctvom ktorého bude možné sledovaś 
nielen vývoj finanèného plnenia rozpoètu, ale aj 
programového plnenia rozpoètu, t.j. dosahovanie 
stanovených cie¾ov.

Obecné zastupite¾stvo uznesením è. 
A.1/2.f./2009 schválilo programy a ciele Obce 
Poproè na roky 2009 – 2011.

Kompletný Programový rozpoèet Obce Poproè 
je ve¾mi obsiahly, nieko¾kostranový dokument, ktorý 
pozostáva z textovej a tabu¾kovej èasti. Jeho úplné 
znenie si môžete preèítaś na webovej stránke www.
poproc.sk alebo na obecnom úrade.

Informácie z  èinnost i  orgánov obce

ÈO JE RZMO RUDOHORIE?
RZMO Rudohorie je dobrovo¾ným, nezávislým 
a nepolitickým združením 16 obcí 
mikroregiónu Rudohorie (Baška, Bukovec, 
Hodkovce, Hý¾ov, Jasov, Malá Ida, Nižný 
Klatov, Vyšný Klatov, Zlatá Idka, Nováèany, 
Poproè, Rudník, Šemša, Štós, Vyšný 
Medzev a mesto Medzev), ktoré aktívne 
presadzujú zásady regionálnej politiky 
v rámci celého regiónu. Vzniklo v roku 
1995 a v súèasnosti je sídlom tohto 
regionálneho združenia obec Poproè 
a predsedom RZMOR je Ing. Iveta Komorová 
Hi¾ovská – starostka obce Poproè. Štatutárni 
zástupcovia združených obcí a mesta na 
svojich stretnutiach sa venujú hlavne:

• zjednocovaniu postupov obcí a miest pri 
plnení im zverených kompetencií a práv,

• aktívnej spolupráci (prostredníctvom 
orgánov ZMOS-u) na príprave zákonov a 
legislatívnych noriem, týkajúcich sa hlavne 
samosprávy a predkladaniu návrhov 
na riešenie prípadných sporných otázok,

• poradenskej èinnosti v otázkach 
praktického uplatòovania zákonov,

• príprave koncepcie rozvoja regiónu,
• realizácii spoloèných projektov v záujme 

rozvoja celého regiónu...

Obecné zastupite¾stvo Obce Poproè na svojom zasadnutí dòa 20.2.2009 prijalo uznesenie è. A.1/2.e./2009, ktorým schva¾uje rozpoèet obce na rok 2009 a zároveò 
berie na vedomie rozpoèet obce na roky 2010 - 2011. 
Rozpoèet na rok 2009 je schodkový vo výške 24,07 tis. € / 725 tis. SKK z dôvodu nevyèerpaných prostriedkov z roku 2008 Domovom dôchodcov Poproè a Základnou 
školou Poproè, ktoré budú èerpané v roku 2009.       

REKAPITULÁCIA ROZPOÈTU NA ROKY 2009 - 2011

PRÍJMY
Skutoènosś
rok 2008
v tis. SKK

 Rozpoèet 
rok 2009

 v tis. €  / tis. SKK

Rozpoèet 
rok 2010

v tis. €  / tis. SKK

Rozpoèet 
rok 2011

v tis. €  / tis. SKK

Bežné príjmy 34 834 1 191,89 35 907 1 193,06 35 942 1 210,75 36 475

Kapitálové príjmy 778 109,54 3 300   -  -  -  -

Finanèné operácie príjmové 2 398   -  -  -  -  -  -

Príjmy spolu 38 010 1 301,43 39 207 1 193,06 35 942 1 210,75 36 475

VÝDAVKY
Skutoènosś
rok 2008
v tis. SKK

 Rozpoèet 
rok 2009

 v tis. €  / tis. SKK

Rozpoèet 
rok 2010

v tis. €  / tis. SKK

Rozpoèet 
rok 2011

v tis. €  / tis. SKK

Bežné výdavky 14 328 513,08 15 457 517,55 15 592 532,41 16 039

Kapitálové výdavky 4 116 175,92 5 300 49,79 1 500 43,15 1 300

Dotácie pre RO 17 601 616,58 18 575 599,15 18 050 602,00 18 136

Finanèné operácie výdavkové 600 19,92 600 26,56 800 33,19 1 000

Výdavky spolu 36 645 1 325,50 39 932 1 193,06 35 942 1 210,75 36 475

  Ako prežijeme s krátenými rozpoètami?

- starostka obce - 

Výkonný ýý ý ý ý ý ý ý ý poddpdpdpdpdpdpdpdpdpdpredsdsssdssseedeeeeee a a ZZZZMZMZZZZZ OSu InInnInIng.g.g... J J . . TuTuTuTuTurèrèrrrr ánány yyyyyy bobobobbobobbobbobbobobolll l pprprprprp eekekee vavaapepepepepeenýnýný 
vývývýbobobobobbobobobobb rnou iiiiiinfnfnnnnnfnn ormovavavavavavav nosśou statatatarrostov zzzzdrdrrrrruuužužužužuuužuuu eneneneneeeenýcýcýcýý h h obob ícíícící.

Ladislava Miha¾ová, referent ekonomických èinností
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Èistota obce nie je samozrejmosśou a nerobí sa sama

Sociálne služby po novom

 Aj v roku 2008 sa naša obec zapojila do 
projektu -  Zamestnanosś a sociálna inklúzia. 
Hlavným  cie¾om  tohto  projektu,  ktorý je 
spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu 
a štátneho rozpoètu, je podpora udržiavania 
pracovných návykov uchádzaèov o zamestnanie, 
a to prostredníctvom vykonávania aktivaènej 
èinnosti.
 V období od januára do mája sa aktivačnej 
činnosti formou menších obecných služieb 
v našej obci zúèastnilo 27 uchádzaèov o 
zamestnanie, ktorí mali mesaène nárok na 
finanèný príspevok k sociálnym dávkam vo výške 

1.900,- Sk. Týždenný pracovný èas bol zákonom 
stanovený na 15 hodín.
1. mája došlo k legislatívnym úpravám a aktivaèná 
èinnosś sa poènúc týmto dòom mohla vykonávaś 
dvoma formami -formou menších obecných 
služieb, ale aj novou formou dobrovoľníckej 
činnosti. 
 Naša obec sa po súhlase všetkých oslovených 
uchádzaèov rozhodla pre dobrovo¾nícku službu. 
Tej sa zúèastnilo 35 uchádzaèov o zamestnanie. 
Týždenný pracovný èas bol zákonom stanovený 
na 20 hodín, teda 80 hodín mesaène, èo pre 
„dobrovo¾níkov“ znamenalo finanèný príspevok 

vo výške sumy životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu, teda 5.390,- Sk. Zákon 
však umožòuje vykonávaś túto formu aktivaènej 
èinnosti len po dobu šiestich mesiacov, a 
preto bola dobrovo¾nícka služba ukonèená dòa 
31.10.2008.
 Od 1. decembra do teraz opäś vykonáva 
aktivaènú èinnosś formou menších obecných 
služieb spolu 11 spoluobèanov, ktorí splnili 
podmienky a mali záujem sa do nej znovu 
zapojiś. 

Eva Benková, referent sociálnych vecí OcÚ

 Dòa 1. januára 2009 nadobudol 
úèinnosś zákon è. 448/2008 Z. z . o 
sociálnych službách, ktorý ruší zákon è. 
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Zákon è. 
448/2008 Z. z. zaviedol podstatné zmeny 
do doterajšieho systému poskytovania 
sociálnych služieb obcou. 
 Jednou z hlavných zmien je, že konanie 
vo veciach poskytovania sociálnych služieb sa 
nazýva konaním o odkázanosti na sociálnu 
službu a zaèína na základe žiadosti fyzickej 
osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu. Túto žiadosś si  obèan podáva na 
obecnom, resp. miestnom úrade v mieste 
svojho trvalého bydliska. Následne obec 
posúdi, na akú službu je obèan odkázaný 
a vydá rozhodnutie o odkázanosti na 
sociálnu službu. Podkladom pre posúdenie 

odkázanosti a vydanie tohto rozhodnutia je 
lekársky posudok a sociálny posudok, ktoré 
vypracováva obec.
 Ïalšou zmenou je, že sociálne služby sa 
poskytujú na základe zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby. Po tom, èo bolo fyzickej 
osobe vydané rozhodnutie o odkázanosti 
na sociálnu službu a po tom, ako toto 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosś, je 
táto osoba (v prípade, že má záujem o 
poskytovanie sociálnej služby) povinná podaś 
písomnú žiadosś  o uzatvorenie zmluvy o 
poskytovaní sociálnej služby obci v rozsahu 
jej pôsobnosti.
 Obec následne poskytne, resp. 
zabezpeèí poskytovanie sociálnej služby, na 
ktorú má obèan nárok a o poskytovanie 
ktorej prejavil záujem, a  to vo svojom 

územnom obvode alebo v územnom obvode 
príslušného vyššieho územného celku, 
v ktorom sa obec nachádza. Na základe 
dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada 
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby, môže obec zabezpeèiś poskytovanie 
sociálnej služby v zariadení aj v územnom 
obvode iného vyššieho územného celku.
 Obec povinne poskytuje tieto sociálne 
služby: denný stacionár, zariadenie pre 
seniorov, zariadenie opatrovate¾skej služby, 
nízkoprahové denné centrum pre deti a 
rodinu, pomoc pri osobnej starostlivosti o 
dieśa a podpora zosúlaïovania rodinného 
života a pracovného života, opatrovate¾ská 
služba, prepravná služba a od¾ahèovacia 
služba.

Eva Benková, referent sociálnych vecí OcÚ

Poèet obyvate¾ov:  

2746

Veková štruktúra obyvate¾ov:
Predproduktívny vek /do 18 rokov/ 459
Produktívny vek /od 19 do 60 rokov/ 1721
Poproduktívny vek /nad 60 rokov/ 566

Údaje z evidencie obyvate¾stva:
Poèet novorodencov 14
Poèet úmrtí 40
Do obce sa prisśahovalo 57
Z obce sa odsśahovalo 42
Poèet svadieb 7
Poèet rozvodov 3
Poèet nezamestnaných obèanov 212

Základné demografické údaje k 31.  12.  2008

Tak ako aj po iné roky v obci urobili títo obèania ve¾ké množstvo 
práce: letnú a zimnú „PRE OBÈANOV SAMOZREJMU“ údržbu 
verejných komunikácií, budov a priestranstiev, èi kosenie 
verejnej zelene, pomáhali pri odstraòovaní komunálneho 
a separovaného odpadu – likvidácia èiernych skládok. 
Niekedy im pomáhali aj iní zamestnanci obce.

Aktivaèní pracovníci vypomáhali pri upratovaní 
vnútorných priestorov verejných budov - obecného 
úradu, kultúrneho domu a domu smútku, nechýbali 
pri odstraòovaní havarijného stavu na èistièke 
odpadových vôd a kanalizaènom potrubí v obci, ktorý 
nastal v dôsledku prívalových dažïov. 

Vykonávali pomocné administratívne práce, v 
neposlednom rade pomáhali pri podujatiach 
organizovaných obcou a nemalé úsilie vynaložili 
pri výstavbe viacúèelového ihriska. Za všetky 
tieto vykonané èinnosti im patrí vïaka.
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A kto bol víśaz ?

„Do školy sa nám síce nechce, no musíme tam ísś!“Snáï ich bude viac

Testovanie 9 -2009

Valentín nebol len o za¾úbených

Chystajte si deti masky, bude smiech 
a špás...Týmito slovami sa zaèína známa 
detská pieseò. A tieto slová sa stali 
skutoènosśou. Práve mesiac február je 
mesiacom, kedy sa konajú karnevaly. Aj 
v našej MŠ sa držíme tejto tradície. Deò 
11.február 2009 bol dòom, kedy do MŠ 
prišli princezné, víly, Spidermani a množstvo 

iných zaujímavých masiek, aby si zasúśažili, 
zaspievali a zatancovali v triede vyzdobenej 
balónmi, girlandami. Nálada bola vynikajúca, 
všade vládol smiech a radosś. A kto bol 
víśaz? No predsa všetci, ktorí sa dosýta 
vybláznili. Veï o to išlo.              

A.Timková

Tak túto vetu ešte nepovedali naši 
nádejní prváci, ktorí sa 29. januára 2009 
zúèastnili slávnostného zápisu do prvého 
roèníka Základnej školy s materskou školou 
v Poproèi.

27 budúcich  prvákov spolu s ich 
rodièmi uvítali v škole pani uèite¾ky, ktoré 
sa im budú od septembra venovaś a 
pomôžu im preklenúś úskalia spojené s 

poznávaním písmeniek, èíslic, aj nového 
prostredia. Pri zápise bola prítomná aj 
detská psychologièka, ktorá pod¾a záujmu 
rodièov posúdila školskú zrelosś dieśaśa a 
na základe jej odporúèania sa rodièia mohli 
rozhodnúś , èi požiadajú o odklad školskej 
dochádzky  o jeden školský rok. V školskom 
roku 2009/2010 do 1. roèníka nastúpi 
24  detí.

-bm-

Február bol nielen v materskej škole 
veselým mesiacom. Karneval a Valentín 
boli slová, ktoré sa najèastejšie ohýbali vo 
februári aj u nás v základnej škole. Pre žiakov 
1.stupòa sme v spolupráci s CVÈ Košice-
okolie usporiadali 5.februára v telocvièni 
ZŠ karneval. Po predstavení masiek porota 
zložená z rodièov vybrala a odmenila desaś 
najlepších. Oceòovala najmä fantáziu a 
vlastnú výrobu masiek. Ako to už býva, tí, 
ktorí nevyhrali, boli možno trochu sklamaní. 
Avšak veselé a vtipné súśaže rozprúdili 
zábavu a všetci, ktorí sa zapojili, dostali aj 
sladkú odmenu. Tanec, smiech a radosś tu 
urèite nechýbali.

Starší žiaci si na svoju zábavku museli 
trochu poèkaś. Keïže do masiek sa už akosi 

nechcú obliekaś, pre nich sme v ZŠ pripravili 
Valentínsky deò, a to rovno v predveèer 
sv. Valentína 13. februára. Tomuto dòu 
predchádzal týždeò príprav, kedy všetky 
triedy rozmýš¾ali, vytvárali najzaujímavejšie 
a najkrajšie valentínky. O tom, ktorá 
napokon zvíśazila, rozhodli všetci v piatok 
v telocvièni, kde sa hlasovalo. Napokon 
sa tou naj Valentínkou stala Valentínka 
z 5.A triedy. Piatkové predpoludnie a 
krátke popoludnie potom patrilo zábave v 
jednotlivých triedach. Niektorým mamièky 
èi babièky napiekli dobroty, vyhrávala im 
hudba a smiech sa ozýval zo všetkých kútov 
školy. A èudujsasvete, poniektorým sa zo 
školy v ten deò nechcelo ani odísś. A to už 
je èo povedaś.

Jedenásty marec 2009 bol významným 
dòom pre našich deviatakov, ktorí už 
tradiène museli obhájiś svoje vedomosti 
získané poèas štúdia na ZŠ v celoštátnom 
testovaní žiakov deviateho roèníka - 
Testovanie 9.  Na objektívnosś a regulárnosś 

testovania z matematiky a zo slovenského 
jazyka a literatúry dohliadali aj  poverení 
externí pozorovatelia. Testovania 9 -2009 sa 
zúèastnilo 37 žiakov 9. roèníka. Dosiahnuté 
výsledky budú zverejnené v apríli 2009.

-bm-

Zápis detí do 1. triedy materskej školy 
bol 4. a 5. marca 2009. Na zápis prišlo 16 
rodièov so svojimi malými ratolesśami. Nie je 
to však koneèné èíslo. Rodièia dvojroèných a 
trojroèných detí môžu svoje dieśa zapísaś aj 
priebežne poèas roka.

Preto upozoròujeme rodièov, ktorí majú 
záujem o umiestnenie svojho dieśaśa v 
materskej škole, aby prišli osobne za pani 
zástupkyòou ZŠ s MŠ v Poproèi  Ivetou 
Vincovou a vyžiadali si  prihlášku a ostatné 
materiály potrebné k zápisu. 

 -bm-

2% z dane pre ZŠsMŠ Poproè
Aj Vy môžete podporiś výchovu a vzdelávanie detí A

Základnej školy s materskou školou v Poproèi 
venovaním 2% z dane na úèet  Rodièovského združenia 

pri Základnej škole s materskou školou,
Školská 3,044 24 Poproè. IÈO prijímate¾a: 17319617294

Ïakujeme za podporu!

Masky z obchodu a požièovne nebodovali. 
Hodnotila sa domáca výroba a originalita.

Jednoduché, a predsa ve¾mi milé. Ceruzky v hrnèeku s 
menami žiakov pre svoju triednu uèite¾ku.

Mgr.¼.Holováèová, dš

Aj malý Filip bude od septembra škôlkarom. 
Na zápis prišiel v doprovode mamy a staršej 

sestry, ktorá je už školáèkou.
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Rôzne

Deväś statoèných

Zmeny v OFK Slovan Poproè

Fašiangy, Turice, Ve¾ká noc ide

V posledný februárový deò sa konala 
ustanovujúca schôdza Dobrovo¾ného hasièského 
zboru Poproè /DHZ/, na ktorej sa okrem èlenov 
prípravného výboru zúèastnili aj starostka obce 
Ing. Iveta Komorová Hi¾ovská, riadite¾ Okresného 
výboru dobrovo¾nej požiarnej ochrany Košice – 
okolie Štefan Marišèák, podpredseda OV DPO Juraj 
Shmer a predseda Okresnej revíznej komisie Rudolf 
Gerenda. 

Na zasadnutie prišlo viac ako 25 ¾udí, ktorí 
spoloène diskutovali na témy akými sú: poslanie 
dobrovo¾nej požiarnej ochrany SR, èinnosś DHZ, 
význam práce s mládežou a nutnosś spolupráce so 
základnou školou a materskou školou. Hovorilo sa aj 
o potrebe vykonávania preventívnych prehliadok.

Za predsedu DHZ bol zvolený Branislav Hužvár, 
velite¾om sa stal Martin Jasaò. Èlenmi výboru sú Ing. 
Alexander Benko, Štefan Èerèer, Slavomír Hužvár, 
Martin Grác, Tomáš Križek, Alexej Veselý a Ján 
Mešter.

Novovzniknutá organizácia DHZ Poproè sa v 
roku 2009 zameria  na organizaèné upevnenie 
èlenskej základne, skvalitnenie pripravenosti DHZ èi 
vykonávanie údržby požiarnej techniky. V spolupráci 
s obcou a obecným zastupite¾stvom chcú skvalitniś 
materiálno-technické vybavenie DHZ ako aj vykonaś 
preventívne kontroly v rodinných domoch a v 
objektoch právnických osôb, v ktorých nevykonáva 
kontrolu štátny požiarny dozor.

Na valnom zhromaždení nášho futbalového 
klubu, ktoré sa konalo zaèiatkom februára, sa 
udialo pár zmien v jeho vedení. Na vlastnú žiadosś 
odstúpila èlenka výboru klubu Dana Sakáèová ako 
aj jej manžel ¼ubomír Sakáè, ktorý zastával pozíciu 
èlena revíznej komisie. Aktuálne sa o chod troch 
tímov starajú predseda E. Jasaò, podpredseda Ing. 
M. Lelák, èlenovia A.Humár, E.Hegeduš, S. Štovèík, P. 
Mudroò, M. Timko a Ing. P. Štovèík. Revízna komisia 
pracuje v zložení Ing. Š. Jaklovský, Ing. V. Komora a 
Z. Drabik. Jednotlivé družstvá trénujú pod taktovkou 
M. Gráca, P. Juhása a ¼. Grabana. „A“ mužstvo sa 
na jarnú èasś sezóny pripravuje od 15. januára, 
dorastenci od 1. februára a žiaci zaèali s tréningmi 

1. marca. Ku kvalitnej príprave neodmyslite¾ne 
patria výborné podmienky, ktoré im vytvára hlavne 
obecný úrad na èele so starostkou obce a taktiež 
sponzori, za èo im patrí vïaka celého klubu. Len 
máloktoré mužstvá si dokonca môžu vyberaś èi 
budú trénovaś na nádhernej futbalovej ploche, v 
telocvièni alebo na multifunkènom ihrisku. 

Tento fakt dáva predpoklad, že mužstvá 
budú pripravené na jarnú èasś súśažného roèníka 
2008/2009 tak, aby nielen obhájili svoje postavenia, 
ale aj splnili vytýèené ciele. Rozpis naplánovaných 
zápasov nájdete na strednej zastávke a na webovej 
stránke obce v sekcii šport.

A.Humár, èlen výboru OFK Slovan Poproè

Obdobie ob¾úbených karnevalov, zábav a plesov má aj naša 
obec úspešne za sebou. Zaèali sme už koncom januára, keï naši 
po¾ovníci do šiestej rána netradiène plesali v kultúrnom dome. 
O tri týždne po tom sa o hodinu kratšie zabávala ïalšia stovka 
vyznávaèov zábavy a tanca, ktorí svojou úèasśou poctili 14. roèník 
tradièného Matièného „valentínskeho“ plesu. A prišli na rad 
karnevaly – jeden v škôlke, druhý v škole a aby ich nebolo málo, 
tretí poèas stretnutia mamièiek s deśmi v Komunitnom centre.

Aktuálne je marec – mesiac kníh. V rámci neho absolvujú 
24.marca žiaci ZŠ školské kolo v recitaènej súśaži Hviezdoslavov 
Kubín práve v našej obecnej knižnici. Okrem toho budú žiaci 
na besedách v knižnici oboznámení s novými pravidlami a 
podmienkami èlenstva pre užívate¾ov knižnièných a internetových 
služieb. Nebude chýbaś ani opakujúca sa výhodná akcia v rámci 
Týždòa slovenských knižníc (23. - 29. marca), kedy budú môcś 
èitatelia vrátiś vypožièané tituly bez poplatku za omeškanie. Poèas 
uvedeného týždòa budeme maś burzu vyradených kníh, ktoré si za 
20 èi 40 centov bude môcś zakúpiś každý záujemca.

Obecný úrad v Poproèi v spolupráci s miestnym kultúrnym 
strediskom pripravujú koncom marca aj slávnostné prijatie 
súèasných a bývalých pedagógov našej základnej školy v obradnej 
sieni OcÚ pri príležitosti Dòa uèite¾ov. A my ostatní by sme sa 
potom zaèiatkom apríla mali riadiś heslom Komenského „ŠKOLA 
HROU“ a hravo sa nauèiś nové techniky ozdobovania kraslíc a 
vytvárania iných ve¾konoèných dekoraèných prvkov na Ve¾konoènej 
tvorivej dielni, ktorá sa bude konaś 5.apríla 2009 so zaèiatkom o 
15,00 hod v kultúrnom dome.

Odvaha im nechýba, chápu dôležitosś zboru, 
chcú byś pripravení a akcieschopní.

Futbalistov roka výbor vyhodnotil ešte v decembri 
na Štefanskej zábave. Kováè a Hi¾ovský tímu 

pomôžu aj v druhej polovici sezóny.

Predám, kúpim, vymením, ponúkam...

Tento rok organizátori Matièného plesu prekvapili krásne vyzdobenou sálou. 
Èo pripravia na budúcoroèný  jubilejný 15. roèník?

VE¼KONOÈNÁ AKCIA!!!

Mytie, strihanie, fúkaná + komplet úprava  10,30 €   8,30 €
Farbenie + melír krátke vlasy  14,94 €   12,94 €
Farbenie + melír dlhé vlasy  21,58 €   19,00 €

Kaderníctvo Daniella, Kultúrna 1, Poproè
Kontakt: 0918 260 008

PO – PIA 11,30 – 17,30 hod., SO -  objednávky
AKCIA PLATÍ OD 1.4. - 30.4.2009!!!

- jk -

- jk -


