BILANCOVANIE PRVÝCH 100 DNÍ
VOLEBNÉHO OBDOBIA 2019 - 2022
Mesiac/rok

Aktivita

12/2018

Spracovanie východiskového energetického auditu na budovu starej
školy pod kostolom a materskej školy

1/2019

Privítanie nového roka 2019 v centre obce

1/2019

Zriadenie a prevádzka klziska v areáli športu a hier

1/2019

Doplnenie ŽoNFP – Modernizácia učební ZŠsMŠ

1/2019

Obnova a rekonštrukcia priestorov KC – vyregulovanie systému
vykurovania, vysprávky a hygienické maľby v celom objekte, nové
vybavenie šatní

1/2019

Doplnenie žiadosti o dotáciu – vodovod Oľšavská ulica
( Enviromentálny fond)

1/2019

Riešenie právneho zastupovania obce v súdnych sporoch ako aj právne
poradenstvo

1/2019

Zabezpečenie vypracovania chýbajúceho bezpečnostného projektu –
ochrana osobných údajov

2/2019

Rokovanie so zástupcom Správy ciest KSK
o odstraňovaní
reklamačných závad na ul. Mieru po výstavbe kanalizácie, o možnostiach
a postupoch pri umiesťovaní bezpečnostných prvkov

2/2019

Komunikácia s MPSVaR a s VÚC Košice vo veci riešenia sociálnej
služby podľa § 58 zákona o sociálnych službách.
Spracovanie odbornej analýzy, ktorá bola predložená na rokovanie
komisie školstva a sociálnych vecí a následne na rokovanie
neplánovaného obecného zastupiteľstva.
Príprava podkladov pre spracovanie žiadosti o dotáciu – rekonštrukcia
chodníkov v cintoríne

2/2019

Príprava podkladov pre spracovanie žiadosti o dotáciu – výmena okien
v telocvični ZŠ

2/2019

2/2019

Príprava podkladov (vrátane zadávania zákazky) pre spracovanie
žiadosti o dotáciu – zmeny a doplnky územného plánu obce č. 2

2/2019

Projektová idea pre spracovanie žiadosti o regionálny príspevok v rámci
výzvy z Akčného plánu Košice – okolie

2/2019

2/2019

Rokovania so zástupcami VVS a.s. k problémom v obci – oznamovanie
porúch, postup pri opravách po prekopávkach, realizácia kanalizačných
prípojok k objektoch vo vlastníctve obce, kolaudácia prečerpávacej
stanice – časový faktor napájania domácnosti na ul. Lesnej
Začiatok rekonštrukcie interiéru budovy OcÚ – výmena podlahy vo
vstupnej chodbe

1-3/2019

Podpora zamestnanosti – vytvorenie 6 pracovných miest v rámci
projektu Cesta na trh práce

2-3/2019

Dopracovanie projektových zámerov ako východiska pre spracovanie
žiadostí o dotáciu

2-3/2019

Príprava podkladov pre podanie žiadosti o dotáciu na podporu
zriadenia chránených pracovísk

2/2019

Rokovanie so zástupcami spol. ALTERNET k problému nelegálnej
stavby nadzemnej elektronickej komunikačnej siete v obci Poproč, ktorú
momentálne protiprávne prevádzkuje spoločnosť Slovak Telekom, a.s.

2/2019

Rokovanie so zástupcami spoločnosti, ktorá bude realizovať práce
súvisiace s projektom odstraňovania enviromentálnej záťaže
v Petrovej doline
Príprava podkladov k podaniu žiadosti o dotáciu na vytvorenie
materiálno technických a priestorových možností pre prevádzku
podpornej sociálnej služby „ Jedáleň“

3/2019

3/2019

Zabezpečenie znaleckého posudku na predaj traktora

1-3/2019

Riešenie dostavby požiarnej zbrojnice

1-3/2019

Tvorba novej web stránky obce

3/2019

Riešenie neúplnosti podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok –
Zberný dvor Poproč vrátane rokovania o možnostiach podania novej
ŽoNFP na tento účel

1-3/2019

Príprava a spracovanie návrhov na modernizáciu interiéru Domu
smútku, na výrobu nových brán a rekonštrukciu oplotenia starého
cintorína

3/2019

Zabezpečenie spracovania biologického odpadu z niekoľkoročnej
skládky pri ČOV

3/2019

Verejná nahrávka relácie rádia REGÍNA „Zahrajte mi túto“

1-3/2019

Príprava podkladov pre rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií
obecného zastupiteľstva

Rekonštrukcia priestorov Komunitného centra
Sklad – pred

Sklad- po

Šatňa – pred

Šatňa - po

Chodba – pred

Chodba - po

Rekonštrukcia vstupnej chodby v budove obecného úradu

Návrh nových brán v cintoríne

Spracovanie skládky bio odpadu pri ČOV

Nová web stránka obce

Privítanie Nového roka 2019

