
Z á v e r y   zo  zasadnutia OZ v Poproči zo dňa 22.6.2007 
 
 
A. U z n e s e n i e   Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 5/2007 

 
Obecné zastupiteľstvo v Poproči 

 
1. b e r i e  n a    v e d o m i e 
 
a/  Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1 – 5/2007.    
 
b/  Stanovisko hlavného kontrolóra obce Poproč k dodržaniu podmienok na  
     prijatie návratných zdrojov financovania.  
 
c/  Informáciu starostky obce o spracovaných, schválených a pripravovaných  
     projektoch. 
 
d/  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu I. úpravy rozpočtu obce Poproč  
     na rok 2007. 
 
e/  Informáciu starostky obce o stave prípravy projektov na dobudovanie obecnej  
     kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. 
 
f/   Informáciu starostky obce o výsledku konania Valného zhromaždenia  
     Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
 
g/  Informáciu starostky obce o stave majetkoprávneho vysporiadávania obecného  
      majetku a nakladania s majetkom obce.    
 
h/  Informácia o priebehu vysprávok miestnych komunikácií.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2. s c h v a ľ u j e 
 
 
a/   I. úpravu rozpočtu obce Poproč  na rok 2007 – viď. príloha zápisnice.  
 
b/   Prijatie Dexia Komunál Komfort úveru (ďalej len „úver“) vo výške  
     12 500 000.- Sk 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 (ďalej len „banka“) za podmienok  
     dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 
 
     Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe 

prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala 
ku dňu uplynutia jednoročného obdobia od podpísania úverovej zmluvy 
a následne vždy k tomuto dátumu nasledujúcich kalendárnych rokov počas 
platnosti úverového vzťahu väčší objem finančných prostriedkov ako je 
bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená bez poplatku uhradiť 
rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do uplynutia 
jednoročného obdobia od podpisu zmluvy. V prípade prehodnotenie výšky 
Úveru v nasledujúcich kalendárnych rokoch bude obec oprávnená tento 
rozdiel uhradiť vždy najneskôr k tomuto dátumu nasledujúcich kalendárnych 
rokov počas platnosti úverového vzťahu.  Obec je oprávnená na splatenie 
rozdielu medzi pôvodnou a novou výškou úveru bez poplatku výlučne 
z vlastných nenávratných finančných zdrojov. V opačnom prípade zaplatí 
banke poplatok za predčasnú splatnosť úveru vo výške určenej v Sadzobníku 
poplatkov.  

      
     V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver 
zmenený na termínovaný úver v slovenských korunách za podmienok 
dojednaných vo Všeobecných podmienkach poskytovania pomocných 
terminovaných úverov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy.  

      
     Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blanko 

zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.  
             
 
c/  Predčasné splatenie existujúcich nesplatených úverov obce  v Dexii banke  
     Slovensko, a.s. . 
 
 
 
d/  Podpisový poriadok obce Poproč s účinnosťou od 1.7.2007. 



 
e/  Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Poproč od 1.7.2007.  
 
f/   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poproč na rok 2007. 
 
g/  Prenájom obecných priestorov (ihrisko, komunitné centrum) na spoločenské  
     a športové akcie. Taktiež schvaľuje hodinové sadzby za tieto akcie a to  

nasledovne :   
 

- horné ihrisko 400.- Sk/1 hod.  
                         - šatňa  200.- Sk/1 hod. 
                         - zasadačka 150.- Sk/1 hod.  (minimálne však 500.- Sk) 
                         - sprchy 100.- Sk/1 hod. 

 
h/   Spolufinancovanie vo výške 57.000.- Sk k projektu na spracovanie  
      reklamného filmu o regióne Rudohorie. 
 
ch/ Program osláv 63. výročia SNP. 
 
i/    Program osláv Dňa obce Poproč v roku 2007.  
 
j/    Žiadosť stolnotenisového klubu   o používanie erbu obce Poproč.  
 
 
 
3.  z a m i e t a   
 
a/  Žiadosť Asociácie policajtov vo výslužbe o finančný príspevok. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  u k l a d á  
  
a/  Preveriť funkčnosť bezdrôtového rozhlasu v iných obciach.  

 
Z: obecný úrad 

       T: do najbližšieho zasadnutia OZ 
 
b/  Prejednať a určiť priority na rozdelenie finančných prostriedkov na  
     financovanie výmeny okien v budove Miestneho kultúrneho strediska  
     a budove Materskej školy.   

    
           Z: členovia finančnej komisie 

                         T: do najbližšieho zasadnutia OZ 
 
c/  Zvážiť z rozpočtu obce možnosti financovania projektov na zriadenie  
     kuchynky, rekonštrukciu elektroinštalácie a dovybavenie sály v kultúrnom  
     dome. 
   

           Z: členovia finančnej komisie 
                                         T: do najbližšieho zasadnutia OZ 
  
d/  Zvolať jednanie na doriešenie vodovodu na ulici Oľšavskej za účasti  
     dotknutých strán a to zástupcov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,  
     a.s., zástupcov firmy Antris, a. s. a zástupcov obce Poproč. 
        

                    Z: prednostka OcÚ 
                         T: do 15.7.2007 
 
e/  Pripraviť varianty na zriadenie nového cintorína – posúdiť riešenia cintorína. 
   

           Z:  členovia komisie životného  
           prostredia a projektového  
           plánovania 

                        T:  do najbližšieho zasadnutia OZ 
 
 
f/  Vypracovať ponuky na prenájom budovy bývalej materskej školy (budova pod  
     kostolom) k využitiu na podnikateľské účely.  
   

           Z: prednostka OcÚ 
                           T: do najbližšieho zasadnutia OZ 
 
 
 



g/  Pripraviť novelu Štatútu obce Poproč k používaniu erbu obce Poproč                    
     –   rozšírenie na organizácie, na reprezentačné účely dotované obcou. 
   

            Z: prednostka OcÚ 
                          T: do najbližšieho zasadnutia OZ 
 
h/  Pripraviť článok do obecných novín o obecnom kompostovisku a čistiarni  
     odpadových vôd. 

Z: Jana Kálnová v spolupráci  
     s prednostkou OcÚ 

                T: do prípravy vydania najbližšieho 
                   čísla obecných novín  
 

ch/Ospravedlniť neúčasť obce Poproč na slávnostiach obcí MINDSZENT v roku  
     2007 a to z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. 
    

Z: obecný úrad  
        T: 26.6.2007  

 
i/  Riešiť problém s nájomcom nebytových priestorov na ulici Kultúrnej č. 1               
    – Tomáš Grega,  GREGY, s.r.o., - porušovanie VZN obce Poproč, neplatenie  
    nájomného, rušenie nočného kľudu.  
          Z: obecný úrad  

        T: do najbližšieho zasadnutia OZ  
 
5.  p o v e r u j e  
 
a/  Hlavného kontrolóra obce Poproč vykonávaním kontrol a to podľa Plánu  
     kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poproč na rok 2007. 
 
 
 
 


