
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 24. 4. 2009 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 2/2009 

 

Obecné zastupiteľstvo v Poproči 

 

 

1.  B e r  i e    n a     v e d o m i e 

 

a/  Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
 
b/  Správu nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky obce Poproč k 31.12.2008. 
 
c/  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2008. 
 
d/  Informácie o implementácií nasledovných schválených projektov:        
     a/ Modernizácia ZŠsMš Poproč 
     b/ Výstavba oplotenia nového cintorína 
     c/  Zriadenie Kancelárie prvého kontaktu 
     d/ Výstavba viacúčelového ihriska 
                                                                 
e/  Informáciu o výsledkoch volieb prezidenta SR v obci Poproč. 
 
f/  Harmonogram     organizačno - technického      zabezpečenia    volieb    do   Európskeho  
     parlamentu v r. 2009. 
 
 
2.  S c h v a ľ u j e 

 

a/  Záverečný účet obce Poproč za rok 2008 bez výhrad. 
 
b/  Prevod prebytku hospodárenia obce vo výške 905 tis. Sk (30.040,50 €) do rezervného fondu 

obce. 
 
c/  Použitie   finančných    prostriedkov  z   rezervného fondu   vo   výške   33 487,51 €   na  
     výstavbu  oplotenia,  výstavbu chodníka  a  obstaranie  kríža v rozšírenej časti obecného  
     cintorína. 
 
d/  Štúdiu „ Revitalizácie centrálnej zóny v obci Poproč“ ako aj hlavné aktivity spracované 
      v tejto štúdií.  
 
e/   Kúpnu  cenu  vo výške   0,03  €/m2  pre  právnych  nástupcov Viktora Lindvaia a Máriu 
      Lindvaiovú  r.   Hankovú   na   odkúpenie   160,5   m2 z   parcely   mpč.   818/2  vedenú  
      v pkv 1209. 
 
f/   Zriadenie vecného  bremena  v prospech Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. 
      Žilina  na  novovytvorenú  parcelu  č. 2495/6  a  č. 2495/7  v  kat.  území   obce  Poproč 
      za podmienok uvedených v Znaleckom posudku  č.13/2009 znalca Teodora Baču. 
 
g/  Zmenu   umiestnenia    okrskových    volebných komisií    pre   voľby   do   Európskeho  
     parlamentu,   ktoré   sa   budú   konať   dňa   6. júna 2009 a to v budove Materskej školy  
     v Poproči, Kultúrna ul. č. 2. 
 
h/  Cenu za odkúpenie vlastníckeho podielu na Slnečnej ulici a to vo výške  0,03 €/parcelné 
     číslo  za   účelom    majetkoprávneho   usporiadania    pozemku   na   výstavbu  miestnej  
     komunikácie. 



 
i/   Prijatie úveru  vo  výške  928.480,00 € poskytnutého zo strany Dexia banky  Slovensko,  
     a.s.  so  sídlom:  Hodžova 11,  010 11  Žilina,  Slovenská  republika,  IČO:   31 575 951, 
     IČ DPH: SK2020372541,  zapísanej  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu v Žiline, 
    Oddiel:  Sa, Vložka číslo: 148/L,  so  splatnosťou  do  10  rokov na  účely   zabezpečenia 
     financovania investičného projektu Modernizácia ZŠsMŠ Poproč“. 
 
j/ Uzatvorenie   nájomnej  zmluvy  s  rozpočtovou   organizáciou  obce  ZŠ s MŠ   na  časť 
     parcely  č.  810/2 o výmere  1200 m2 za  cenu 0,1 € za m2 ročne za účelom dovybavenia 
     viacúčelového   ihriska  – oplotenie,  chodník,   osvetlenie.  
 
k/  Odklad   platenia   nájomného  pre   rozpočtovú  organizáciu  ZŠ s MŠ  na  časť  parcely   
     č. 810/2 o výmere  1200 m2 vo výške 0,1 € za m2 ročne a to od 1.1.2011. 
 
 
 

3. P o v e r u j e  
 

a/  starostku    obce   Poproč  Ing.  Ivetu   Komorovú  Hiľovskú   na   podpísanie   zápisnice 
     o vydržaní parcely mpč. 818/2 v podiele ½ a  parcely mpč. 141 a 142. 
 
 

4. R u š í  

 
a/ uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.1/2.g./2009 a to cenu  za odkúpenie vlastníckeho  
    podielu    na    Slnečnej     ulici    a   to     vo   výške    1,- €/parcelné číslo     za    účelom  
    majetkoprávneho   usporiadania   pozemku   na    výstavbu   miestnej komunikácie. 
 
 

5. U k l a d á 

 
a/  Obecnému úradu  v  Poproči  preveriť   možnosť zámeny parcely č. 1932 vedenú na LV 
     č. 1954   o výmere  2890 m2  za inú parcelu resp. iné parcely v obci  Poproč s totožnou  
     výmerou. 
                                                                                                    Z:  prednostke OcÚ 

                  T: do októbrového zasadnutia OZ 
           t.j. do23.10.2009 

 
 

 
........................................................                          ......................................................... 
  Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                            Bc. Anna Benková 
              starostka obce                                                            prednostka OcÚ 
 
 
                                                                                   ........................................................   
                                                                                     Edita Čonková – zapisovateľka 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:    Ing. Branislav Hanko       ........................................................    
 
 
                                          Ing. Ladislav Topročák    ........................................................ 


