
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 19. 3. 2012 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 3/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Poproči 

 

 

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

a/  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania. 
 

b/ Informáciu starostu obce a riaditeľky DD Poproč, Ing. Márie Petrášovej, o príprave 

všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za sociálne služby v Domove dôchodcov  

Poproč a tiež informáciu starostu obce o podaných žiadostiach na MPSVaR SR  

o poskytnutie finančného  príspevku na financovanie sociálnej služby v Domove 

dôchodcov Poproč, Obchodná 73 a  o poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu 

výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v  Domove  sv. Anny, 

Oľšavská 25. 
 

c/ Informáciu starostu obce o výsledkoch volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 

v obci Poproč, ktoré sa konali dňa 10.3.2012. 
 

d/  Interpeláciu poslanca Petra Heinza. 

 

 

2.  S c h v a ľ u j e 

 

a/   Prijatie úveru vo výške 64.510,02 € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., 

so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, DPH: SK 

2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, 

Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, 

s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na 

dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: 

„Areál športu a hier 1. etapa a 2. etapa“ s podporou projektu v zmysle príslušných 

predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou : 

Opatrenia osi 3, implementované prostredníctvom osi 4: 3.4.1. Základné služby pre 

vidiecke  obyvateľstvo, kód opatrenia 321, číslo výzvy: 1 / 4.1 ISRÚ/2010.  

  Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad 

banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti 

vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého 

zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru 

alebo zmeny úveru na dlhodobo termínovaný úver. 

 

b/ Vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad Prima banky Slovensko, a.s. za účelom 

nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru č. 03/042/07 

zo dňa 9.7.2007. 

 

 



c/ Zámer predaja majetku obce Poproč - pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. 

Poproč, zapísaný na LV č. 1190, parcela č. 28/1, vo výmere 88 m
2 

 a to podľa § 9a ods. 1 

písm. c)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  priamym 

predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa 

vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. v platnom znení, s tým že  táto nehnuteľnosť sa predá 

za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu určenú na základe znaleckého posudku zo dňa 

18.1.2012, vypracovaného znalcom Ing. Jozefom Murinom, znalcom  z odboru 

stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, a to najmenej za 

cenu 200,00 €.  Cenové ponuky je možné predkladať    na Obecný úrad Poproč , v lehote 

do 2.4.2012 včítane. 

 

 

3.  P o v e r u j e  

 
a/  Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, k podpísaniu zmluvy a vista blankozmenky na 

prijatie úveru vo výške 64.510,02 € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., 

so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina na účely zabezpečenia financovania 

investičného projektu: „Areál športu a hier 1. etapa a 2. etapa“.  
 

b/  Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, k podpísaniu vista blankozmenky na rad Prima 

banky Slovensko, a.s. za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky 

banky z prijatého úveru č. 03/042/07 zo dňa 9.7.2007. 
 

c/  Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, aby zverejnil zámer predať majetok obce -  

pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na LV č. 1190, parcela č. 

28/1, vo výmere 88 m
2 

 formou priameho predaja ako aj lehotu na predkladanie cenových 

ponúk na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce Poproč. 

 

 

4.   R u š í   
 

a/ Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Poproč č. A.1/2.c./2012, ktorým schvaľuje 

spolufinacovanie  výstavby oporného múru na parc. č. 1040 až 1044 v k.ú. Poproč vo 

výške 50% z celkových nákladov, max. do výšky 4.500,00 € v súvislosti s výstavbou  

rigolu vrámci stavby: „Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč“. 
 

 

 


