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Tabuľka é. 1 - Plnenie akcného plánu za rok 2018

P.C.

Názov projektu

Opatrenle/ akttvtta

Termín (rok)

ŕoapoveany

Financovanie

1.1.2/rekonStrukcia a výstavba
RekonStrukda starých
1

chodníkov + nová časť
ul. Mieru

obecných komunikácií,
chodnfkov a postranných
rigolov väade tam, kde sú
ukončené stavebné práce na
základnej technickej

vlastné zdroje
154 969,38
2018

starosta,
zastupiterstvo

ztoho 146 521,38
r

uver

infraätruktúre (vodovodná

sieť, kanalizačná sieť, plyn)
Rekonštrukcia budovy
2

telocvične ZŠ -

1.2.1/rekonštrukcia budovy

palubovka

telocvične ZŠ

2018

starosta,

vlastné zdroje

zastupiterstvo

81800,10

starosta,

vlastné zdroje

zastupiterstvo

79 400

Obnova vybavenia obce
3

-traktor

s príslušenstvom

1.4.3/obnova vybavenia obce
(traktor+príslušenstvo)

2018

ZB-OS

1.4.3/pravidelná aktualizáda
4

5

6

7
8

AktualfzádaPHSRč.2

PHSRaUPDobce

Požiamazbrojnica-

1.2.8/podpora rekonštrukde
a modernizáde rodinných
domov, bytových domov
a ostatných budov na území

prfstavba a nadstavba

obcesdôrazomnačo

(2.etapa)

najhospodárnejšie nakladanie
s energiamí a všade kde je to
možné využívať obnoviteFné
zdroje energie

Budova pošty- výmena

1.2.7/rekonštrukcia budovy
OU a pošty

okien a dverí
Pitnávoda na ulici

9

Traktorová kosačka

vybavenia kuchyne
v DD - konvektomat

2018

ll.etapa

2018

2018

Lesná výkopové práce

Modernizácia

2018

2018

1.2.2/vybavenie kuchyne
v Domove dôchodcov

2018

starosta,

zastupíteľstvo

starosta,
zastupíterstvo

starosta,

zastupíteFstvo
starosta,

zastuplterstvo

vlastné zdroje

vlastné zdroje
74 471,22

vlastné zdroje
3 552

vlastné zdroje
7 862,98

starosta,

vlastné zdroje

zastupiterstvo

3580

starosta,

vlastné zdroje

zastupiterstvo

6 499.20

Zdroj: obec Poproí

Obec Poproí
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Tabuľka č. 2 - Akčný plán na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

p.e.

1

2

Názov projektu

AktualizáciaPHSRč.3

v celej obciProjektová
dokumentácia

Vybudovanie
4

1.4.3/pravidelná aktualizácia
PHSRaUPDobce

Zavlažovanie trávnika
na futbalovom ihrisku

Dopravné značenie
3

Opatrenie/ akth/tta

moderného zberného

dvora pre potreby
obce

Termín

(rok)
2019

3.1.5/vybudovanie modemého
zberného dvora na obecných

Financovanie

starosta,
zastupiterstvo

vlastné

starosta,

vlastné

zdroje

2019

starosta,
zastupiteľstvo

vlastné

2019

starosta,
zastupiteFstvo

službách

UKazovater

vystupu

zdroje

zastupiterstvo

2019

1.1.2/dopravné značenie
a dopravné subsystémy v záujme
bezpečnosti obyvatefov

Zodpavedný

zdroje

fondy EU
+ vlastné

zdroje

Dom smútku5

oplotenie cintorfna
údrzba areálu,
chodnfky

1.2.3/rekonštrukcia Domu
smútku a okolia

2019

starosta,

vlastné

zastuprterstvo

zdroje

starosta,
zastupiteľstvo

zdroje +

starosta,

dotácia +
vlastné

1.2.8/podpora rekonštrukcie
a modernizácie rodinných
domov, bytovych domov
6

Požiarna zbrojnica prlstavba a nadstavba
(S.etapa)

Rozvoj a
skvalitňovanie
7

infraŠtruktúry
cestovného ruchu
vobci

a ostatných budov na území obce
s dôrazom na čo

najhospodárnejŠie nakladanie
s energiami a všade kde Je to
možné využívať obnoviteFné
zdroje energie
1.3.1, podpora obnovy
a posilnenia technickej
infraStruktúry cestovného ruchu
na území obce a v regióne

2019
III -etapa

2019

zastupiterstvo

vlastné
dotácia

zdroje

Rudohorie

Obstaranie
8

projektovej
dokumentácie rekonštrukcia
Cukrárne

Obec Poproc

1.4.3/obstaranie projektovej
dokumentáde

2019

starosta,

vlastné

zastupiterstvo

zdroje
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9

10

Trhovisko -

1.2.1/vybudovaťv starom areáli

vybudovať

MŠtrhovisko

+ verejné WC

1.2.3/verejné WC

Budova OU -

1.2.7/rekonštrukcia budovyOU

zateplenie

a pošty

Y

2019

2019

starosta,
zastupiterstvo

starosta,

zastupiterstvo

f

11

Územnýplán obce
2-zmena

12

13

14

1.3.4/územný plán obce

Rekonštrukcia

1.2.1/rekonštrukcia budovy

budovy telocvične ZŠ

telocvične ZŠ

Rozsfrenie obecného
dntorfna

cintorína

1.2.3/rozšírenie obecného

Zníženie energetíckej
náročnosti budovy
starej školy pod
kostolom - Obecný

2019

2019

2019

2019

starosta,
zastupiterstvo

starosta,

zastupiterstvo

Rekonštrukcia
obecného rozhlasu

1.2.5, Rozšírenie obecného
rozhlasu

2020

vlastné

zdroje

fondy EU +
vlastné

zdroje
dotácia +
vlastné

zdroje

fondy EU
+ vlastné

zdroje

starosta,

vlastné

zastupiterstvo

zdroje

starosta,

zastupiteľstvo

dom
PD

15

fondy EU +

starosta,

zastupiteľstvo

fondy EU
+ vlastné

zdroje

dotácia +
vlastné

zdroj'e

Budova Cukrárne -

Kvetinárstvo,
16

rekonštrukcia

a zateplenie, výmena

1.2.7/rekonštrukda budovy
EKATEXa budovycukrárne

2020

1.1.3/skvalitňovanie technického
stavu autobusových zastávok

2020

3.1.5/skvalitňovanie a rozvoj
odpadového hospodárstva a
separovania odpadov

2020

1.2.4/vystavba detského ihriska

2020

starosta,
zastupiteFstvo

okien

17

Vybudovanie
autobusových
zastávok pri Cintorfne

starosta,

zastupiterstvo

a na Brodze

fondy EU
+ vlastné

zdroje

fondy EÚ a
vlastné

zdroje,

Rozvoj a
skvalitňovanie
18

odpadového
hospodárstva v obci,
čov

starosta,

zastupiterstvo

dotácia +
vlastné

zdroje

Nové využitie
19

Detské ihrisko-

vybudovať

Obec Poproč

starosta,

zastupiterstvo

fondy EU +
vlastné

zdroje
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Budova MŠ
20

zateplenie plášťa a
strechy

Skvalitnenie značenia
21

turistických
chodníkov

22

Rekonštrukcia strechy
DD

1.2.1/zateplenie strechy MŠ

1.3.1/skvalitnenie značenia
chodníkov

1.2.2/podpora rekonštrukcie
budovy Domova dôchodcov
s dôrazom na rozvoj kapacity a Čo
najhospodárnejšie nakladanie
s energiami akje to možné
využfvať obnoviteľné zdroj'e

2020

2020

2020

starosta,
zastupiterstvo

starosta,

zastupiterstvo

starosta,
zsstupiteľstvo !

fondy EU
+ vfastné

zdroje

dotácie +
vlastné

zdroje

fondy EU+
vlastné

zdroje

energie

Využívanie

obnoviterných
23

zdrojovenergievo

verejných budovách,
ktorésanachádzajú

3.1.6/podpora využívania
slnečnej energie-výroba tepla
a elektrickej energie

2020

starosta,
zastupiterstvo

dotácia +
vlastné

zdroje

na územíobce

Vybudovanie
cykloturistickych
chodníkovs
f

24

t

napojením na

cykloturistický
chodník vedúci celým
/

regiônom
RUDOHORIE

1.2.1/vybudovanie
cykloturistických chodnfkov
s napojenfm na cykloturistickÝ
chodník vedúci celým regiónom

2020

starosta,
zastupiteľstvo

starejškolypod

2020

kostolom - Obecný

starosta,
zastupiteľstvo

dom
revitalizácia

Budova Ekatex,
26

rekonštrukcia a

zateplenie

1.2.7/rekonštrukcia budovy
EXATEX a budovy cukrárne

2020

1.2.7/denný stacionár

2020

starosta,
zastupiterstvo

Zriadenie denného
stacionára v
27

niektorých z
priestorov obecných

starosta,
zastupiteľstvo

budov

28

Dobudovanie obecnej

3.1.1/dobudovanie obecnej

kanalizácie

kanalizácie

Obec Poproč

zdroje

Rudohorie

Zníženie energetickej
náročnosti budovy
25

dotácia +
vlastné

2020

dotácia +
vlsstné

zdroje

fondy EÚ +
vlastné

zdroje

dotácie +
vlastné

zdroje
f

starosta,

fondy EÚ +

zastupiterstvo

WS a.s.

5

Proaram hospodárskeho rozvoía a sociálneho rozvoia obce Pooroč na rokv 2016 - 2022

29

Budova Domu
smútku rekonštrukcia a

f

1.2.3/rekonštrukcia Domu
smútku

2020

starosta,

zastupiteFstvo

zateplenie

30

Vybudovanie
altematívnej
prístupovej

1.1.2/rekonštrukda a výstavba
obecných komunikácií, chodnfkov
a postranných rigolov všade tam,
kde sú ukončené stavebné práce
na základnej technickej
infraštruktúre (vodovodná sieť,
kanalizačná sieť, p!yn)

2021

parkoviskapriZŠ

1.1.2/rozširovanie parkovacích
plôch

2021

Parkovisko na Brodze

1.1.3/skvalitňovanie technického

preautobusy

stavu autobusovych zastávok

komunikácie do obce,
pred vstupom do

obcesnapojením na
ul. Lipovú
31

Vybudovanie

starosta,

zastupiterstvo

fondy EÚ +
vlastné

zdroje

dotácie +
vlastné

zdroje

starosta,

vlastné

zastupiterstvo

zdroje
f

32

2021

starosta,

zastupiterstvo

fondy EÚ a
vlastné

zdroje,

Zdroj: obec Poproč

Obec Poproč
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Obec PO P RO Č, okres Košice - okoUe

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči

Obecné zastupiteľstvo v Poproči nasvojom plánovanom zasadnutí dňa 25.3.2019

prijalo

Uznesenie OZ c. A.3/8./2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ schvaľuje:
Aktualizáciu č. 3 Programu hospodárskeho a sociáhieho rozvoja obce Poproč podľa

predloženého návrhu.
Hlasovanie:
za

9

prítomní poslanci
na hlasovaní:

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam

Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján SpiŠák,

9

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
proti

o

zdržalsa

o

Schválené.

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce, v.r.

VPoproči, dňa 27.3.2019
Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková
Obec Poproč
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