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Tabuľka č. 1 - Plnenie akčného plánu za rok 2016

P.í.

Názav projektu

Opatrenie/ aktiv'rta

Termín irokj

Intemetizácia obce

1.2.5/internetizácia obce

3

Doplnenie vodného
zdroja obce
Zariadenie kuchyne v

3.1.2/doplnenie vodného
zdroja pre obec
1.2.3/zriadenie kuchyne

budove KD

v budove KD

4

Propagáda obce a Kniha 2.2.3/propagáda obce

2016

PredajňaMILK-AGRO

2016

1

2

5

2016
2016
2016

žoapoveany
Slovak
Telekom
WS a.s.
starosta,

zastupiterstvo

Financovaníe

SlovakTefekom

fondyEÚ+VVSa.s.
vlastné zdroje

starosta,

dotácie

zastupiteľstyo
Milk-agro

+vlastnézdroje
Milk-agro

1.2.8/podpora úpravy
a rekonštrukcie
6

Kozmetickýsalón

bezprostredného okolia
rodinných a bytových domov
a ostatných budov na území
obce s dôra2om na zvyšovanie
kvality zivota a bezpečnosti

starosta,

2016

zastupiterstvo

2016

zastupiteístvo

2016

zastupiterstvo

2016

zastupitefstvo

2016

zastupitefstvo

2016

zastupiterstvo

2016

zastupitefstvo

vlastné zdroje

obyvaterov obce
1.1.2/údržba obecných ciest
Rekonštrukcia

miestnych komunikácií

a chodníkov za účelom
obmedzenia ich ďalšieho
znehodnocovania

8

Projekt Bodva-

3.1.1/dobudovanie obecnej

kanalizácia

kanalizácie

9

Výstavba rampy pred

10

Váha-zbernýdvor

1.2.3, rekonštrukcia interiéru
a exterléru budovy KD
3.1.5/ttontrola nakladania
s odpadmi a zlepšenie systému

7

budovou KD

prevencie a postihovania

starosta,

starosta,
starosta,

starosta,

vlastné zdroje

WS, a. s.

vlastné zdroje

vlastné zdroje

nelegálneho chovania
11

štúdia - zberný dvorčov

Nádoby pre zber
komunálneho odpadu
Zdroj: obec Poproč
12

3.1.5/skvaľrtňovanie a rozvoj
odpadového hospodárstva a
separovania odpadov
3.1.5/rozmiestnenie
odpadkových košov v obci

starosta,
starosta,

vlastné zdroje
vlastné zdroje

Obec PoproČ zcelkového rozpočtu na rok 2016 prerozdelila 100134 eur. Údržba obecných ciest
a chodníkov za účelom obmedzenia Ích ďalšieho znehodnocovania stála obec v roku 2016 - 83 995,83 eur.

Finančné prostriedky boli použité aj na propagáciu obce formou vydania knihy s názvom: "Poproč 2.vydanie". Zvlastných zdrojov sa dokúpilo vybavenie kuchyne v KD, otvorila sa prevádzka
kozmetického salónu, nakúpili sa nádoby pre zber komunálneho odpadu Čo obec stálo 3 780,04 eur, kúpila
sa plošinová váha pre zhodnocovanie odpadov za 2 688 eur a tým sa v obci zlq)šili služby obyvateľom.
Zástupcovia obce sa snažia obecný majetok zhodnocovať a skvalitňovať život obyvateľov v obci Poproč.

Obec Poproč
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Tabuľka c. 2 - Akčný plán na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

P.č.

Názov projektu

Rekongtrukcia starých
1

chodníkov + nová čast'
ul. Mieru

2

telocviíne 2Š palubovka

Rekonštrukcia budovy

3

4

5

Vybudovanie

parkoviskapriZŠ
Dopravné značenie
vobci

Budova zdravotného
strediska rekonštrukcia

elektroinätalácie - éasť

parkovisko

Opatrenie/ aktivita

1.1.2/rekonštrukcia a výstavba
obecných komunikádf, chodníkov
a postrannych rigolov všade tam,
kde sú ukonéené stavebné práce
na základnej technickej
infraŠtruktúre (vodovodná sieť,
kanaltzačná sieť, plyn)

1.2.1/rekonštrukcia budovy
telocvične ZŠ

Termín

(rok)

2017

2017

1.1.2/rozširovanie parkovacích
plôch

2017

1.1.2/dopravné značenie
a dopravné subsystémy v záujme
bezpečnosti obyvatetov

2017

Zodpovedny

starosta,

zastupiterstvo

starosta,

zastupiteFstvo

Flnancovanie

UKazovaier

vystupu

fondy EU+
vlastné zdroje

fondy EU+
vlastné zdroje

starosta,

dotácla +

zastupiterstvo

vlastné zdroje

starosta,

dotácia +

zastupiterstvo

vlastné zdroje

1.2.7, rekonštrukcia budovy
zdravotného strediska

(elektroinštalácia, okná,
zateplenie..

2017

starosta,

zastupitefstvo

vlastné zdroje

1.2.7/rekonštrukcia budovy
6

Renovácia
zdravotného strediska

zdravotného strediska

(elektroinštalácia, výmena okien,

2017

starosta,

dotácia +

zastupiteľstvo

vlastné zdroje

zateplenie..

7

Kamerovýsystém
v obci (4.etapa)

1.2.6/kamerovÝ systém

2017

starosta,

dotácia +

zastupitefstvo

vlastné zdroje

Vybudovanie
8

moderného zberného

3.1.5/vybudovanie moderného

dvora pre potreby

zberného dvora

2017

starosta,

zastupiteľstvo

obce

9

Rekonštrukda

1.1.1/údržba obecných ciest

miestnych komunikácií

a chodníkov za účelom

a na ulici Slnečnánová cesta

obmedzenia ich ďalšieho

Obec Poproč

2017

starosta,

zastupiterstvo

fondy EU
+ vlastné

zdroje

vlastné zdroje

znehodnocovania

3

f
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Detské ihrisko-

vybudovať

11

Aktualizácia PHSR

12

vybavenia kuchyne

Modernizácia
v DD - konvektomat

1.2.4/výstavba detského ihriska
1.4.3/pravidetná aktualizácia PHSR
a UPD obce

1.2.2/vybavenie kuchyne
v Domove dôchodcov

2017

2017

2017

starosta,

zastupiteFstvo
starosta,

zastupiterstvo
starosta,

zastupiterstvo

fondy EU

vlastné zdroje

vlastné zdroje

1.2.8/podpora rekonítrukcie
a modernizácie rodinných domov,
bytových domov a ostatných
13

14

15

16

Požiarna zbrojnica -

budov na územfobce s dôrazom

prfstavba a nadstavba

na čo najhospodárnejšie
nakladanie s energiami a všade
kde je to možné využívať
obnoviterné zdroje energie

BudovaMŠzateplenie
' *^?

plášťa a strechy

1.2.1/zateplenie strechy MŠ

Skvalitnenie značenia

1.3.1/skvalitnenie značenia

turistických chodníkov

chodníkov

Zriadenie denného
stacionára v

niektor/ch z priestorov

1.2.7/dennýstacionár

2017

2018

2018

2018

starosta,

vlastné zdroje

zastupiterstvo

+ dotácia

starosta,

zastupiterstvo

fondy EU
+ vlastné

zdroje

starosta,

dotácie +

zastupiterstvo

vlastné zdroje

starosta,

dotácie +

zastup'rterstvo

vlastné zdroje

starosta,

fondy EÚ +

zastupiteFstvo

WSa.s.

obecných budov
17

18

Dobudovanie obecnej

3.1.1/dobudovanie obecnej

kanalizácie

kanalizácie

Budova Domu smútku
- rekonštrukcia a

1.2.3/rekonštrukda Domusmútku

2018

2018

zateplenie

starosta,

zastupiterstvo

fondy EÚ +
vlastné zdroje

Vybudovanie
autobusových
19

zastávok pri Cintoríne

1.1.3/skvalitňovanie technického

a na Brodze a
Parkovisko na Brodze

stavu autobusových zastávok

2018

starosta,

zastupiterstvo

fondy EÚ a
vlastné

zdroje,

pre autobusy

20

Budova zdravotného
strediska rekonštrukcia
elektroinštalácie

1.2.7/rekonštrukcia budovy
zdravotného strediska

(elektroinjtalácia, okná,

2018

starosta,

zastupiterstvo

zateplenie.,

Budova Cukrárne 21

Kvetinárstvo,
rekonštrukciaa

zateplenie

OAec Poproč

vlastné zdroje

1.2.7, rekonštrukcia budovy
EKATEX a budovy cukrárne

2018

starosta,

zastupiterstvo

fondy EU
+ vlastné

zdroje

4
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Obnova vybavenia
22

obce -traktors

príslušenstvom

23

Rekonstrukcia strechy
DD

1.4.3/obnova vybavenia obce
(traktor+príslušenstvo)
1.2.2/podpora rekonštrukcie
budovy Oomova dôchodcov
s dôrazom na rozvoj kapacity a čo
najhospodárnejsie nakladanie
senergiamiakjetomožné
využívaťobnoviternézdroje

2018

2018

starosta,
zastupiteľstvo

starosta,

zastupiterstvo

dotácia +

vlastné zdroje

fondy EU+
vlastné zdroje

energie

Obstaranie projektovej
24

25

26

dokumentácie rekonítrukcia
Cukrárne

Územný plán obce
2-zmena

VereJnéWCvcentre
obce - vybudovať

1.4.3/a bstaranie projektovej
dokumentáde

2018

1.3.4/územnÝ plán obce

2019

1.2.3/verejné WC

2018

starosta,
zastupitefetvo

vlastné zdroje

starosta,

dotácia +

zastupiterstvo

vlastné zdroje

starosta,

dotácia +

zastupiterstvo

vlastné zdroje

starosta,

dotáda +

zastupiterstvo

vlastné zdroje

Vybudovanie

cykloturistických
chodnfkov s
27

<

/

napojenim na

1.2.1/vybudovanie
cykloturistických chodníkov
s napojením na cyktoturistický
chodník vedúci celým regiónom

2018

cykloturistický chodník
Rudohorie
vedúci celým
regiónom RUDOHORIE
Vf

Využívanie

obnoviteFných zdrojov
28

energie vo verejných
budovách, ktoré sa

nachádzajú na územf

3.1.6/podpora využívania slnečnej
energie ^výroba tepla a elektrickej

2018

energie

starosta,

dotácia +

zastupiterstvo

vlastné zdroje

obce

29

30

Rekonstrukcia budovy

1.2.1/rekonštrukcia budovy

telocvične ZŠ

telocvične ZŠ

Rozsfrenie obecného
cintorfna

Budova Ekatex,
31

33

2018

1.2.7/rekonštrukcia budovy
EXATEX a budovy cukrárne

2019

starej MŠ - vybudovať

1.2.1/vybudovaťv starom areáli
MŠtrhovisko

2019

RekonŠtrukcia
obecného rozhlasu

rozhlasu

rekonštrukcia a

zateplenie
32

1.2.3/rozšfrenie obecného
cintorína

2018

Trhovisko a areál

Obec Poproč

1.2.5, Rozšfrenie obecného

2019

starosta,

zastupiterstvo
starosta,

zastupiterstvo
starosta,

zastupiterstvo
starosta,

zastupiteístvo

fondy EU
+ vlastné

zdroje

vlastné zdroje
<

fondy EÚ +
vlastné zdroje
fondy EU +
vlastné zdroje

starosta,

dotácia +

zastupitefstvo

vlastné zdroje

5

r
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Obstaranie projektovej
34

dokumentácie rekonätrukcia
Cukrárne

1.4.3/obstaranie projektovej
dokumentácie

2019

starosta,

zastupiterstvo

vlastné zdroje

a kvetinárstva (1
budova)
Rozvoj a
skvalitňovanie
35

infraštruktúry
cestovného ruchu
vobci

Rozvoj a
36

37

skvalitňovanie

odpadového
hospodárstva vobci

3.1.5/skvalitňovanie a rozvoj
odpadového hospodárstva a
separovania odpadov
1.1.2/rekonStrukcia a výstavba

altematívnej
prfstupovej
komunikácie do obce,
pred vstupom do obce

obecných komunikácif, chodníkov
a postranných rigolovvšadetam,

Lipovú

2019

starosta,
zastupiterstvo

dotácia +

vlastné zdroje

Rudohorie

Vybudovanie

s napojením na ul.

38

1.3.1, podpora obnovy
a posilnenia technickej
infraštruktúry cestovného ruchu
na územíobce a v regióne

kde sú ukončené stavebné práce
na základnej technickej
infraštruktúre {vodovodná sieť,
kanalizačná sieť, plyn)

Budova OU a pošty-

1.2.7/rekonštrukcia budovy OU

zateplenie

a pošty

V

2019

2019

2019

starosta,

dotácia +

zastupiterstvo

vlastné zdroje

starosta,

dotácie +

zastupiterstvo

vlastné zdroje

starosta,
zastupiteľstvo

fondy EU +
vlastné zdroje

Zdroj: obec Poproč

Obec Poproč
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Uznesenie Obecného zastupitefstva v PoproČi
č. 2/2017 zo dňa 24.4.2017

Obecné zastupitefstvo vPoproÉi na svojom plánovanom zasadnutí dňa
24.4.2017 prijalo uznescnie S. A.2/2.a,/2017, ktorým
schvaľuje

<^\

Program Hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Poproč na r. 2016 - 2022 - Aktualizácia č.
1 s pripomienkami FÍnančnej komisie:

výmena palubovky v telocviCni ZŠsMŠ Poproč vo výške 60.000,00 , fiumcovanie
z rezervného fondu obce

realizácia výstavby parkoviska pri ZŠsMŠ Poproé vo výške 10.000,00 , fínancovanie
z rezervného fondu obce

projekt dopravného značenia vo výške 4.000,00 , financovanie zbežných
prostriedkov obce.

Ing/JíígfanJaklovský
starosta obce

^

Z celkového poôtu 9 (deväť) poslancov bolo na hlasovaní prítomných 6 (šesť) póMgiďtrŕ-'
Hlasovanie:

PhDr. Zita

Baníková

Bradová
Mgr. Zuzana
Ing, Bramslav Hanko
Martin

Ing. Viliam
Bc.

Iveta

VPoproČi, dňa 4.5.2017
Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková

Jasaň
Komora
Vincová

za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie

za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie

