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Tabuľka č. 1 - Plnenie akčného plánu za rok 2017
yStfn^ŕs^,
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P.c.

1

2

Názov projektu

zdravotného strediska

parkovísko

parkovisko, KP.

Kamerovýsystémvobcí
(4-etapa)
Rekonštrukcía

3

Opatrenle/ aktivrta

Budova zdravotného
strediska- rekonštrukcia
elektroinštalácie-časť

míestnych komunikádí
II.etapa

1.2.7/rekonštrukcia budovy

Termtn (rok)
2017

(elektroinštalácia, okná, dvere,
1.2.6/kamerovy systém

Zodpovedny
starosta,

zastupíterstvo
2017

starosta,

zastupíterstvo

Financovanie

viastnézdroje
16 000 EUR
dotácia+vlastné

zdroje
10 434,74 EUR

1.1.3/údržba obecnych cíest
a chodnÍkov za účelom
obmedzenia ich ďalšieho
znehodnocovania

2017

starosta,

zastupiteľstvo

vtastné zdroj-e
149 846,98 EUR

l.l.Vúdrzba obecných ciest
4

Rekonštrukda na ulicí
Slnečná- nová cesta

a chodníkov za účelom
obmedzenía ích ďalšieho
znehodnocovania

2017

starosta,

zastupiterstvo

vlastné zdroje
167 836,21 EUR

1,2.8/podpora rekonštrukde
a modernizáde rodinnych
5

6

7

Požiama zbrojnlca-

domov, bytových domov
a ostatnych budov na územf

prístavba a nadstavba

obcesdôrazomnačo

(l.atapa)

najhospodárnejšie nakladanie

BudovaKDaKINO,

senergiamíavšadekdejeto
možnévyužívaťobnoviteľné
zdrojeenereie
1.2.3/rekonštrukda interiéru
a exteriéru budovy KD
1.1.2/údržba obecných ciest

údržba

PD preTeloo/ičňa,
chodník ul. Mieru, MK
ul. Stnečná

a chodníkov za účelom
obmedzenia ich ďalšíeho
znehodnocovania

2017

I.etapa

starosta,

zastupiteľstvo

2017

2017

starosta,

zastupiterstvo
starosta,

zastupiterstvo

viastné zdroje
8 427,07 EUR

17 000, EUR

25 620,. EUR

Zdroj: obec Poproč

Obec Poproč z celkového rozpočtu na rok 2017 prerozdetíla 378 165,- EUR z vlastaých zdrojov. Údržba
obecných ciest a chodníkov stála obec 149 846,98 EUR. Spravila sa nová MK na uUci Slnečná za
167836,21 EUR. Z vlastných zdrojov sa rekonštruovala budova zdravotného strediska, KD aKina.

Zástupcovia obce sa snažia obecný majetok zhodnocovať a skvalitňovať život obyvateľov v obci Poproc.

Obec Poproč
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Tabuľka č. 2 - Akčný plán na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

p.e.

1

Názov projektu

Opatrenie/aktivita

1.1.2/rekonštrukcía a výstavba
Rekonštrukcia starych ] obecnych komunikácif, chodníkov
chodníkov+ nová časť
a postrannych rigolovvšadetam,
ut. Mleru
kde sú ukoncenéstavebné práce
Rekonätrukcla MKIII
etapa

n

Termín

(rok)

2018

na základnejtechnlckej
infrastruktúre (vodovodná síet',

Zodpovedný

starosta,

zastupiteľstvo

Flnancovanie

Ukazovateľ

výstupu

vlastné zdroje

kanalízačná siet', plyn)
Rekonštrukcfa budovy
2

teiocvičneZŠ-

palubovka

3

Dopravné značeníe
v celej obcí-

Projektová
dokumentácia

Vybudovanie
4

modeméhozberného

dvora pre potreby
obce

1.2.Vrekonštrukda budovy
telocvične ZŠ

1.1.2/dopravné značenie
a dopravné subsystémy v záujme
bezpečnosti obyvatefov
3.1.5/vybudovanie moderného
zberného dvora na obecnych

2018

2018

2018

stuzbách

starosta,

zastupiteľstvo

starosta,

zastupiteľstvo

starosta,

zastupiterstvo

viastnézdroje

vlastnézdroje

fondy EU
+ vlastné

zdroje

Obnova vybavenia
5

obce-traktor

s pnsluŠenstvom

1.4.3/obnovavybavenia obce
(t rafctor<-príslušenstvo)

2018

starosta,

dotáda +

zastupíteľstvo

vlastné zdroje

ZB-OS

6

AktuaHzáda PHSR č.2 1.4.3/pravídelná aktualízácia PHSR
a UPD obce

2018

starosta,

i zastupiterstvo

vlastné zdroje

Dom smútku7

oploteníe cintorína
údríba areálu,

1.2.3/rekonštrukda Domu smútku
a okolia

2018

starosta,

zastupíterstvo

vlastnézdroje

chodníky

8

Vybudovanle
autobusových
zastávok pri Cintoríne
a na Brodze

Obec Poproc

/

1.1.3/skvalítňovanie techníckého
stavu autobusových zastávok

2018

starosta,

zastupiterstvo

fondy EÚ a
vlastné

zdroje,

3
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Požlama zbrojnica9

prístavba a nadstavba
(2-etapa)

1.2.8/podpora rekonštmkcie
a modemizácíe rodínných domov,
bytových domov a ostatných
budov na územÍ obce s dôrazom

na čo naj-hospodámejšie

2018

ll.etapa

starosta,

vlastnézdroje

zastupiterstvo

+ dotácia

nakladanie s enersíami a všade

kde je to možné vyuíívať
obnoviterné zdroj'e energie
Budova Cukráme -

Kvetinárstvo,
10

rekonŠtrukcia

a zateplenie, vymena

1.2.7/rekonštrukcia budovy
EKATEX a budovy cukráme

201S

starosta,

zastupiteľstvo

fondy EU
+ vlastné

zdroje

okien
Obstaraníe

projektovej
11

12

13

dokumentácíe rekonštrukcia
Cukráme

Trhovisko -vybudovať
+ verejné WC

1.4.3/obstaranie projektovej'

2018

dokumentáde

1.2.1/vybudovaťvstarom areáli
V

MS trhovisko

2018

1.2.3/verejnéWC

Budova pošty-

1.2.7/rekonštrukcía budovy OU

výmena okien a dverí

a pošty

v

starosta,

zastupiteľstvo

2018

starosta,

zastupiteľstvo

starosta,

zastupíteľstvo

Pitnä voda na ulicf
14

Lesná,OISavská,

201S

Horská

15

16

17

Traktoravá kosačka

Budova OU -

1.2.7/rekonštrukcia budovyOU

zateplenie

a pošty

Rekonštrukcia
obecného rozhlasu

1.2.5, Rozšfrenie obecného

Rozvoj a

1.3.V podpora obnovy
a posílneníatechnickej'
ínfraštruktúry cestovného mchu
naúzemíobceavregióne

skvalitňovanie
18

2018

ínfraštruktúry
cestovného ruchu
vobci

Obec Poproč

v

rozhlasu

2019

2019

2019

starosta,

zastupíterstvo

starosta,

zastupiteľstvo

vlastnézdroje

fondyEU+

vlastnézdroje

vlastnézdroje

w&<-

vlastnézdroje

vlastnézdroje

starosta,

fondy EU +

zastupíterstvo

vlastnézdroje

starosta,

dotácía +

zastupiteľstvo

vlastnézdroje

starosta,

zastupiterstvo

dotácia +

vlastné zdroje

Rudohorie

4

Progrom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Popročna rokv 2016^2022

Rozvoj' a
skvalitňovanie
19

odpadového
hospodarstva vobcí,
čov

3.1.5/skvalítňovanie a rozvoj"
odpadovaho hospodárstva a
separovania odpadov

2019

1.2.4/vystavba detského ihriska

2019

starosta,

dotáda +

zastupiteľstvo

vlastnézdroje

Novévyužitie
20

Detské íhrisko-

vybudovať

starosta,

fondy EU +

zastupiteľstvo

vlastnézdroje ;

21
Modemlzáda
22

vybavenia kuchyne
v DD - konvektomat

23

24

25

26

1 Požíama zbrojnicaprístavba a nadstavba
(3-etapa)

Budova M$ zateplenie
plášťa a strechy

1.2.2/vybavenie kuchyne
v Domove dôchodcov

budov na území obce s dôrazom

na čo najhospodárnejšle
nakladanie s energiami a všade
kde je to možné využívať
obnovíternézdrojeenergíe

1.2-Vzatepleniestrechy MŠ

Skvalitnenie značenia

1.3.1/skvaiitnenie znaČenia
chodnfkov

Územny plán obce

starosta,

zastupiteľstvo

vlastné zdroje

1.2.8/podpora rekonštmkcie
a modemizácie rodinnych domov,
bytových domov a ostatných

turistíckých chodníkov

2.zmena

2019

1.3.4/územný plán obce

2019
III .etapa

2019

2019

2019

starosta,

vlastnézdroje

zastupiterstvo

+ dotácia

starosta,

zastupiterstvo

fondy EU
+ vlastné

zdroje

starosta,

dotáde +

zastupiterstvo

vlastnézdroje

starosta,

dotáda +

zastupíterstvo

vlastné zdroje

1.2.2/podpora rekonštrukcie
budovy Domova dôchodcov
27

Rekonštrukcia strechy
DD

s dôrazom na rozvoj kapacity a čo
najhospodámej'ŠIe nakladanie

2019

s energiamí ak je to možné

starosta,

zastupiterstvo

fondy EU+

vlastné zdroje

využívať obnoviteľné zdroje
energie

Využívanie

obnoviterných zdrojov
28

energie vo verejnych
budovách, ktorésa

nachádzajú na územ

3,1.6/podpora vyuzívanía slnecnej
energie -vyroba tepla a elektrickej

2019

energíe

starosta,

zastupiterstvo

dotáda +

vlastnézdroje

obce

29

Vybudovaníe
cykloturistíckých

Obec Poproč

1.2.1/vybudovanie

cykloturistických chodníkov

2020

starosta,

dotáda +

zastupíterstvo

vlastné zdroje

5
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chodníkovs
f

napojenim na

cykloturistický
chodníkvedúcí celym

s napoj'ením na cykloturistickv
chodníkvedúcícelym regfónom
Rudohorie

regiónomRUDOHORIE

30

31

Rekonštrukcia budovy
telocvícne ZŠ

Tf

Rozšírenie obecného
cintorína

Budova Ekatex,
32

rekonštrukcia a

zateplenie

1.2.1/rekonstrukcia budovy
telocvjčne ZŠ
1.2.3/rozšÍrenie obecného
*

cíntorína

1.2.7/rekonštrukda budovy
EXATEXa budovycukrárne

2020

2020

2020

starosta,

zastupiteľstvo
starosta,

zastupiterstvo
starosta,

zastupiterstvo

Zriadeníe denného
stadonára v
33

níektorych z

1.2.7/denný stadonár

2020

priestorovobecných

fondy EU
+ vlastné

zdroje

vlastnézdroje
fondyEÚ+
vlastné zdroje

starosta,

dotáde +

zastupiterstvo

vlastnézdroje

starosta,

fondy EÚ +

zastupiterstvo

VVS a.s.

starosta,

fondyEÚ+

budov
34

35

Dobudovanle obecnej

3.1.1/dobudovaníe obecnej"

kanalizáde

kanalizácie

Budova Domu smútku
- rekonštmkcia a
1.2.3/rekonštrukda Domu smútku

2020

2020

zateplenie
Vybudovanie

alternatívnej"
36

37

38

prístupovej
komunikáde do obce,
pred vstupom do obce

/

vlastné zdroj'e

1.1.2/rekonštrukcia a výstavba
obecnych komunikácn, chodníkov
a postranných rigolovvŠadetam,

s napojemm na ul.
Lipovú

kde sú ukonéenéstavebné práce
na základnejtechnickej
infraštruktúre (vodovodná síeť,
kanalizačná síet', plyn)

Vybudovanie

1.1.2/rozšírovaníe parkovaďch

parkovíska pri ZŠ

plôch

Parkovisko na Brodze

1.1.3/skvalítňovanietechnického
stavu autobusových zastávok

pre autobusy

zastupíteľstvo

/

2020

2020

2020

starosta,

dotáde +

zastupiterstvo

vlastné zdroje

starosta,

zastupiterstvo
starosta,

zastupíterstvo

vlastné zdroje
fondy EÚ a
vlastné

zdroje,

Zdroj: obec Poproc

Obec Popfoc

6

w

Obec P O PRO Č, okres KoŠice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteFstva v Poproči
č. 1/2018 zo dňa 26.3.2018

Obecné zastupiteľstvo v Poproôi na svojom plánovanom zasadnutí dňa
26.3.2018 prijalo uzncsenie Í. A.l/2.c^2018, ktotým
s ch va ľuje

?r^g^íoSSSOas,oc?álneho
rozvoia obce POFiroS "a roky 2016 - 2022 - Aktualizácia
č. 2 podl'apredloženého návrhu.

Ing,^fefanJaklovsky
arosta obce

Hlasovanie:
za

6

PTOtí

o

pritomní poslanci
na hlasovani:

PhDr Baníková, Mgr. Bradová, fag. Haako, p. íasaň, hg. Komora,
Bc. Vincová

7

zdržalsa

Mgr. Spegárová

VPoproôi, däa 27.3.2018

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková

