Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa 28. 2. 2011
A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 2/2011
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. B e r i e

na

vedomie

a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
b/ Informácie starostu obce o jeho činnosti od posledného zasadnutia OZ.
c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania.
d/ Programový rozpočet obce Poproč s výhľadom na roky 2012 - 2013.
e/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce Poproč na r.
2011 s výhľadom na r. 2012, 2013.
f/ Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok r. 2010.
g/ Informáciu starostu obce o zmene výšky stravného pre zamestnancov obce v zmysle § 5
ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
h/ Informáciu starostu obce o pozvánke spoločnosti VVS, a.s. na rokovanie za účelom
prípravy valného zhromaždenia spoločnosti VVS, a.s. – 9.3.2011, Košice.
i/ Informáciu starostu obce o ukončení platieb obci Štós za TV Markíza z dôvodu
digitalizácie vysielania.
j/ Informáciu starostu obce o rekonštrukcii trafostanice v areáli komunitného centra
v súvislosti s projektom „Areál športu a hier“ prostredníctvom projektu LEADER.
k/ Informáciu starostu obce o obnove žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt
„Zberný dvor Poproč“.
l/ Informáciu starostu obce o 6. kontrolnom dni v súvislosti s projektom „Revitalizácia
centrálnej zóny v obci Poproč“.
m/ Informáciu starostu obce o rokovaní so spoločnosťou Inžinierske stavby, a.s. Košice
v súvislosti s odkanalizovaním obce spoločnosťou VVS,.a.s.
n/ Informáciu starostu obce o podpísaní nájomnej zmluvy medzi obcou Poproč a p. Petrom
Petríkom, bytom Košice, Ružová 50 týkajúcu sa prenájmu nebytových priestorov vo
vlastníctve obce nachádzajúcich sa na parc. č. 1326, vedených pod súpisným č. 969
zapísaných na LV č. 1190 (bar na Brezovej ulici č. 20).
o/ Informáciu starostu obce o vyradení pracovného stroja DH 112 z majetku obce.
p/ Žiadosť spoločnosti BelasaNET s.r.o. Moldava nad Bodvou o povolenie umiestnenia
konzoly pre retrans internetovej konektivity prostredníctvom ISP Belasa NET s.r.o.

r/ Žiadosť obyvateľov Baníckej ulice.
s/ Podnety a návrhy od občanov: p. Františka Petráša, p. Martina Benka, p. Mareka Filčáka.

2. S c h v a ľ u j e
a/ Prijatie úveru vo výške 600.000,00 € poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s.
so sídlom Hodžova 11, Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ 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: „Revitalizácia centrálnej
zóny v obci Poproč“ s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou Regionálneho
operačného programu spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja,
Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídel.
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 dlhodobý termínovaný úver.
b/ Poskytnutie dotácie Stolnotenisovému športovému klubu Poproč z rozpočtu obce na rok
2011 vo výške 1.650,00 €, s klauzulou v zmluve o poskytnutí dotácie, že v prípade
krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude tomuto združeniu poskytnutá dotácia
v plnej výške, ale dotácia bude Stolnotenisovému športovému klubu Poproč poskytnutá
len v takej výške ako to rozpočet obce umožní.
c/ Poskytnutie dotácie pre Občianske združenie Fortuna Poproč z rozpočtu obce na rok 2011
vo výške 1.300,00 € s klauzulou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu,
nebude tomuto združeniu poskytnutá dotácia v plnej výške, ale dotácia bude Občianskemu
združeniu Fortuna Poproč poskytnutá len v takej výške ako to rozpočet obce umožní.
d/ Poskytnutie dotácie pre Dychovú hudbu Popročanka z rozpočtu obce na rok 2011 vo výške
3.570,00 €, s klauzulou v zmluve o poskytnutí dotácie, že v prípade krátenia rozpočtu
obce zo strany štátu, nebude tomuto združeniu poskytnutá dotácia v plnej výške, ale
dotácia bude Dychovej hudbe Popročanka poskytnutá len v takej výške ako to rozpočet
obce umožní.
e/ Poskytnutie dotácie pre OFK Slovan Poproč z rozpočtu obce na rok 2011 vo výške
16.600,00 € s klauzulou v zmluve o poskytnutí dotácie, že v prípade krátenia rozpočtu
obce zo strany štátu, nebude tomuto združeniu poskytnutá dotácia v plnej výške, ale
dotácia bude OFK Slovan Poproč poskytnutá len v takej výške ako to rozpočet obce
umožní.
f/ Poskytnutie dotácie pre DHZ Poproč z rozpočtu obce na rok 2011 vo výške 2.600,00 €
s klauzulou v zmluve o poskytnutí dotácie, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany
štátu, nebude tomuto združeniu poskytnutá dotácia v plnej výške, ale dotácia bude DHZ
Poproč poskytnutá len v takej výške ako to rozpočet obce umožní.
g/ Poskytnutie dotácie pre Klub slovenských turistov Poproč z rozpočtu obce na rok 2011 vo
výške 200,00 €.

h/ Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Poproč na rok 2011 vo výške 200,00
€ pre aktivity Slovenského červeného kríža, miestneho spolku.
i/ Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Poproč na rok 2011 vo výške 300,00
€ pre aktivity Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
v Poproči.
j/ Programový rozpočet obce Poproč na rok 2011.
k/ Programy a podprogramy obce Poproč s výhľadom na roky 2011, 2012, 2013.
l/ Doplnenie menovaných členov komisií z radov občanov – odborníkov /zamestnancov
obce/ , konkrétne do Finančnej komisie – sl. Ladislavu Mihaľovú, Jarná 3, Poproč.
m/ Doplnenie menovaných členov komisií z radov občanov – odborníkov /zamestnancov
obce/, konkrétne do Komisie životného prostredia a projektového plánovania – Bc. Annu
Benkovú, Lesná 5, Poproč.
n/

Doplnenie menovaných členov komisií z radov občanov – odborníkov /zamestnancov
obce/, konkrétne do Komisie školstva a sociálnych vecí – p. Evu Benkovú, Slnečná 19,
Poproč.

o/

Doplnenie menovaných členov komisií z radov občanov – odborníkov /zamestnancov
obce/, konkrétne do Komisie kultúry a športu – p. Olega Bradu, Nová 26, Poproč.

p/ Cenu stravného lístka pre zamestnancov obce vo výške ustanovenej v § 5 ods. 2 zákona č.
283/2002 Z.z o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov pre časové pásmo 5
až 12 hodín.

3. p o v e r u j e
a/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce Poproč, k podpísaniu zmluvy pre poskytnutie
úveru zo strany Dexia banky Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, Žilina, Slovenská
republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
„Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč“.
b/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce Poproč, rokovať so spoločnosťou BelasaNET
s.r.o. Moldava nad Bodvou o možnostiach komplexného a kvalitného zabezpečenia
prístupu k elektronickým komunikačným službách /internetu/ pre celú obec.
c/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce Poproč, vypracovať a v termíne do 30.6.2011
predložiť Obecnému zastupiteľstvu obce Poproč jednoduchú personálnu analýzu
zamestnancov obce vrátane funkčnej platovej triedy v porovnaní s minimálne dvoma
obdobnými obcami Košického samosprávneho kraja.

B. Obecné zastupiteľstvo v Poproči sa u z n á š a

na:

a/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 2/2011 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy dieťaťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na
území obce Poproč.
b/ Dodatku č. 2 k VZN obce Poproč č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby.
c/ Dodatku č. 1 k VZN obce Poproč č. 8/2008 o určení prevádzkového času
a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb.

