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1. ÚVOD 

 

1.1 Úvodné slovo starostu obce  

Identifikačné údaje obce 
 

 

Úvodné slovo starostu obce  
 

Výročná správa poskytuje reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky                    

v uplynulom roku 2017. V sledovanom roku sme sa snažili plniť všetky úlohy, ktoré nám 

vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa obec 

riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich                                

z preneseného výkonu štátnej správy.  

 

K 31.12.2017 v našej obci žilo 2 706 obyvateľov. V roku 2017 sa narodilo 31 detí                

a umrelo 35 občanov. Do našej obce sa prisťahovalo 34 a odsťahovalo 32 obyvateľov. 

Uzavrelo sa 12 manželstiev, rozviedlo sa 1 manželstvo. 

 

Služby občanom v roku 2017 trvalo zabezpečovalo 13 zamestnancov obce a to na 

úseku obecného úradu, miestneho kultúrneho strediska, komunitného centra a obecných 

služieb. Maximálne sme využili ponuky rôznych programov zamestnať občanov evidovaných 

na úrade práce z našej obce. Celkovo túto možnosť využilo v priemere 14 UoZ. V tejto 

aktivite obec plánuje pokračovať aj v budúcom roku. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného programového rozpočtu                           

na rok 2017 - 2019. Celková úverová zaťaženosť obce Poproč bola k 01.01.2017 vo výške 

330 380,66 € a k 31.12.2017 je vo výške 289 385,06 €. 

 

Do majetku obce bolo v roku 2017 zaradené napr.: 

 

-   Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2. etapa, ulica Nová, Obchodná - južná časť, 

Lesná – južná časť, Banícka popri cintoríne                                                149 846,98 €  

-      Kamerový systém IV. etapa                                                                           10 434,74 € 

-      Kancelárska technika pre MKS a obecný úrad                                                6 028,80 € 

 

Z bežných výdavkov sme zrealizovali opravu obecných budov za viac ako 33 000,- € a to:  

 

-      budova Zdravotného strediska                                                         za viac ako 16 000 € 

-      budova Miestneho kultúrneho strediska                                          za viac ako 17 000 € 

 

     Z plánovaných úloh schváleného programového rozpočtu obce na rok 2018 je potrebné 

pripomenúť investičné akcie akými budú:  
 

- chodník na ulici Mieru                             financovanie z úverových zdrojov  146 521,38 € 

- rekonštrukcia MK 3. etapa                       financovanie z úverových zdrojov  100 000,00 € 

- požiarna zbrojnica prístavba a nadstavba  financovanie z vlast. zdrojov           90 000,00 € 

- spracovanie PD dopravného značenia v obci financovanie z vlast. zdrojov        4 000,00 € 

- nákup traktorovej kosačky                                                                                    3 800,00 €  

- nákup techniky – miestny rozhlas                                                                        2 300,00 €. 



 4 

Z bežných výdavkov plánujeme  opravu obecných budov a to: 
  

- budova Pošty                                                       (3 552 € materiál + práca)  cca 8 000 €                              

- budova Cukrárne                                                 (2 760 € materiál + práca ) cca 7 000 € 

 

Z podkladov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre rok 2018 nám chýbajú 

finančné prostriedky pre realizáciu projektov: 
 

- výmena palubovky v telocvični ZŠ s MŠ                                          100 000 € 

- zateplenie budovy materskej školy                                 120 000 € 

-      postavenie tržnice                                                                                                30 000 € 

- výmena autobus. zastávok – Brod, Cintorín                                  10 000 € 

- zakúpenie traktora                                                               50 000 € 

- pitná voda ul. Oľšavská, Horská, Lesná spoluúčasť s VVS                                50 000 € 

 

Po skončení kalendárneho roka opäť prichádzame s hodnotením ekonomickej činnosti 

obce, ako aj bežného života v našej obci. Posúdiť hodnotu odvedenej práce môžu najlepšie 

obyvatelia našej obce Poproč. Našou prvoradou snahou bolo zabezpečenie potrieb v prospech 

všetkých obyvateľov našej obce.  
 

Obec riadne a celoročne zabezpečovala pravidelnú verejnoprospešnú službu obce a to 

najmä vykášaním verejných priestranstiev, čistením miestnych komunikácií a chodníkov,  

pravidelnou údržbou miestnych komunikácií počas zimného obdobia. Tieto činnosti boli zo 

strany obce Poproč zabezpečované úsekom Obecných služieb za pomoci zamestnancov 

z ÚPSV a R. Aj vďaka tejto skutočnosti obec ušetrila vo svojom rozpočte vlastné zdroje, 

ktoré mohla použiť na svoj ďalší rozvoj. 
 

Chcem poukázať aj na neduhy každodenného života v našej obci. Problém túlavých 

psov, vytváranie čiernych skládok odpadu a pod. . Chráňme si svoju obec, udržujme poriadok, 

zveľaďujme ju, aby sme sa tu cítili dobre. Som ale presvedčený, že toto sa nám nepodarí, keď 

budeme voči týmto neduhom slepí a hluchí. Aj keď je to jednoduchšie a bez konfliktov, 

väčšina mi dá za pravdu, že je to krátkozraké a krátkodobé riešenie. Bez vzájomnej kontroly, 

upozorňovania a informovaní nepoučiteľných občanov to nepôjde. Na to nepotrebujeme 

financie, ale odvahu. Vráťme sa k zdravému sedliackemu rozumu, riaďme sa svojim 

svedomím, lebo aj sloboda a tolerancia má svoje hranice. Ďakujem za pochopenie a pomoc 

všetkým občanom, ktorým záleží na poriadku v obci. 
   

Svoju spokojnosť a poďakovanie vyjadrujem vedeniu a zamestnancom ZŠ s MŠ a DD 

Poproč za ich prácu pre spokojnosť našich spoluobčanov od najmladších po najstarších. 
 

V rámci 22. obecných osláv sme si pripomenuli aj 70. výročie založenia Dychovej 

hudby Popročanka a 20. výročie otvorenia Domova dôchodcov Poproč.  Aj v  roku 2017 Vám 

prinášal informácie do Vašich domovov Občasník Obecného úradu POPROČ. Všetkým 

aktívnym spoluobčanom, ktorí sa dobrovoľne podieľajú na spoločenskom živote v našej obci, 

patrí moja úprimná vďaka. Poďakovanie patrí aj duchovnému otcovi Angelusovi Štefanovi 

Kurucovi. 
 

Že sa v našej obci dobre žije poukazuje aj fakt záujmu o výstavbu nových rodinných 

domov. V roku 2017 bolo skolaudovaných 6 rodinných domov  a vydaných 8 stavebných 

povolení na výstavbu rodinných domov.  

 

Zaželajme si, aby sa nám spoločne podarilo zrealizovať všetky naše predsavzatia. Tie 

pomôžu napĺňať snahy o lepší a príjemnejší život v našej krásnej obci. 
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Identifikačné údaje obce 
 

Názov:    Obec POPROČ 

 

Právna forma:   právnická   osoba   zriadená   Zákonom   č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 

 

Sídlo:     ul. Školská 2, 044 24  Poproč, okres Košice - okolie  

 

Tel.:     055/466 81 71   

 

e-mail:    sekretariat@poproc.sk 

 

web:      www.poproc.sk 

 

Dátum vzniku:   r. 1990 – zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

IČO:     00324639 

 

DIČ:     2020746189 

 

Štatutárny orgán obce:  Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce  

 

Rozloha:     2 670 ha 

 

Prvá písomná zmienka o obci: z roku 1255 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2017 : 2 706 

 

Vývoj počtu obyvateľov od roku 2000 do roku 2017: 

 

Rok Počet obyvateľov 

r. 2000 2 786 obyvateľov 

r. 2001 2 784 obyvateľov 

r. 2002 2 770 obyvateľov  

r. 2003 2 775 obyvateľov  

r. 2004 2 779 obyvateľov  

r. 2005 2 780 obyvateľov  

r. 2006 2 773 obyvateľov  

r. 2007 2 782 obyvateľov  

r. 2008 2 746 obyvateľov  

r. 2009 2 736 obyvateľov  

r. 2010 2 728 obyvateľov  

r. 2011 2 734 obyvateľov  

r. 2012 2 737 obyvateľov  

r. 2013 2 729 obyvateľov  

r. 2014 2 736 obyvateľov  

r. 2015 2 711 obyvateľov  

r. 2016 2 708 obyvateľov  

r. 2017 2 706 obyvateľov  

mailto:sekretariat@poproc.sk
http://www.poproc.sk/
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Hlavná činnosť:   územná samospráva 

 

- starostlivosť o všestranný rozvoj obce a o potreby obyvateľov obce 

- usmerňovanie ekonomickej činnosti na území obce 

- zabezpečovanie výstavby a údržby miestnych komunikácií 

- zabezpečovanie verejnoprospešných služieb – nakladanie s komunálnym odpadom, 

udržiavanie čistoty v obci a pod. 

- ochrana životného prostredia na území obce 

- starostlivosť o verejnú zeleň 

- zriaďovanie, zakladanie, zrušovanie a kontrola podľa osobitných predpisov svojich 

rozpočtových a príspevkových organizácií, iných právnických osôb a zariadení 

- plnenie úloh na úseku sociálnej pomoci 

- vykonávanie osvedčovania listín a podpisov na listinách 

- vedenie obecnej kroniky 

- plnenie  iných úloh stanovených osobitnými právnymi normami. 

 

 

1.2 Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 
 

 

Starosta obce:   Ing. Štefan Jaklovský, zvolený za starostu obce  

                                                           opätovne v komunálnych voľbách dňa 15.11.2014. 

Je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym   

orgánom obce. 

 

 

Zástupca starostu obce: PhDr. Zita Baníková odo dňa 29.12.2014 

 Zástupca starostu obce zastupuje starostu obce počas 

jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon 

funkcie. Na tento účel ho spravidla na celé funkčné 

obdobie poverí zastupovaním starosta obce v zmysle       

§ 13b ods. (1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

Hlavný kontrolór: Ing. Jaroslav Hospodár – zvolený obecným   

zastupiteľstvom na obdobie 6-tich rokov  

- kontrolná   činnosť   v    zmysle   zákona   č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení  zmien a doplnkov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo: zastupiteľský zbor zložený z  9 poslancov, ktorý  

rozhoduje o základných otázkach života obce v zmysle           

§ 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení   

zmien a doplnkov 
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Poslanci obecného zastupiteľstva obce Poproč:  

 

 Mgr.  Zuzana  Bradová 

 Bc.  Iveta   Vincová 

 PhDr.  Zita  Baníková 

 Ing. Viliam  Komora   

 Ing.  Branislav  Hanko 

  Jozef   Harčarik 

  Martin  Jasaň 

 Mgr.  Dajána  Špegárová 

  Peter  Mudroň 

  

 

 

Komisie obecného zastupiteľstva v roku 2017  

 

 

Komisia finančná: 
 

Členovia z radov poslancov OZ: 

 

1. PhDr. Zita Baníková - poslankyňa, predsedníčka finančnej komisie 

2. Ing. Viliam Komora - poslanec, člen finančnej komisie 

3. Martin Jasaň - poslanec, člen finančnej komisie 

 

Členovia z radov občanov - odborníkov: 

 

1. Ladislava Šestáková - menovaná členka 

2. Ing. Mariana Pavlišinová - menovaná členka 

3. Ing. Miriam Michalková - menovaná členka 

4. Ing. Eva Petrášová - menovaná členka 

 

 

Komisia životného prostredia a projektového plánovania: 
 

Členovia z radov poslancov OZ: 

 

1. Mgr. Zuzana Bradová - poslankyňa, predsedníčka komisie ŽP a PP 

2. Ing. Branislav Hanko - poslanec, člen komisie ŽP a PP 

 

Členovia z radov občanov - odborníkov: 

 

1. Ing. Róbert Ducsay - menovaný člen 

2. Ing. Iveta Ducsayová - menovaná členka 

3. Ing. Ivana Fabiánová - menovaná členka 

4. Ing. František Petráš - menovaný člen 

5. Bc. Anna Benková - menovaná člnka 
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Komisia kultúry a športu: 
 

Členovia z radov poslancov OZ: 

 

1. Mgr. Dajána Špegárová - poslankyňa, predsedníčka komisie kultúry a športu 

2. Peter Mudroň - poslanec, člen  komisie kultúry a športu 

 

Členovia z radov občanov - odborníkov: 

 

1. Mgr. Zuzana Lukáčová - menovaná členka 

2. Dana Sakáčová - menovaná členka 

3. Bc. Tomáš Kraus - menovaný člen 

4. Oleg Brada - menovaný člen 

5. Karol Hiľovský - menovaný člen 

6. Jana Juríková - menovaná členka 

 

 

Komisia školstva a sociálnych vecí: 

 

Členovia z radov poslancov OZ: 

 

1. Bc. Iveta Vincová - poslankyňa, predsedníčka komisie školstva a sociálnych vecí 

2. Jozef Harčarik - poslanec, člen komisie školstva a sociálnych vecí 

 

Členovia z radov občanov - odborníkov: 

 

1. Eva Benková - menovaná členka 

2. RNDr. Božena Mihóková - menovaná členka 

3. Agnesa Timková - menovaná členka 

4. Mgr. Eva Klešíková - menovaná členka 

5. Mgr. Katarína Harčariková - menovaná členka 

6. Ivana Vincová - menovaná členka 

7. Ing. Mária Petrášová - menovaná členka 
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Základná charakteristika obce 
 

 

Obec   je  samostatný  územný  samosprávny  a  správny  celok Slovenskej republiky. Obec je  

právnickou  osobou,  ktorá  za  podmienok   ustanovených   zákonom   samostatne   hospodári  

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.  Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy  

je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

 

 

Obecný úrad:   
 

 

Adresa:  Obec Poproč 

  Obecný úrad Poproč 

  Školská 2  

            044 24 Poproč  

Tel. č.:  055/4668 171  

E-mail:  sekretariat@poproc.sk  

 

 

 

 

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov 

zriadených obecným zastupiteľstvom.  

 

 

Obecný úrad: 

 

- zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva, 

-    je podateľňou a výpravňou písomností obce, 

-    zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,  

     obecnej rady a komisií, 

-    vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom  

     konaní, 

- vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu. 

 

 

Prácu obecného úradu organizuje starosta avšak v obciach s väčším počtom zamestnancov 

môže byť zriadená aj funkcia prednostu obecného úradu. Ak bola táto funkcia zriadená, 

v takomto prípade obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. 

 

 

mailto:sekretariat@poproc.sk
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                                                   1.3 História obce 

 

Dejiny Poproča úzko súvisia s dejinami jasovského premonštrátskeho kanonického 

prepošstva a tvoria jeho súčasť. Vznik obce mnohí rehoľní dejepisci spomínajú v súvislosti so 

zánikom osady Elchuan. Premonštrátsky kanonik, popročský farár- dekan Václav Kohauth 

Klobauszky, ktorý pôsobil v obci v rokoch 1948- 1965 lokalizoval túto osadu do údolia 

potoka Olchwan (Olšava) za polia zvané Verceľ a Chotár. Ležala severovýchodne od 

centrálnych územných majetkov jasovskej premonštrátskej prepozitúry. Obyvatelia tejto 

osady sa v tzv. znovu zakladajúcej listine prepošstva z roku 1255 vydanej Belom IV. na 

Turnianskom hrade uvádzajú ako "populi sepedicti monastieri de Jazou, de ... Elchuan." 

Názov osady sa v dokladoch uvádza takto: 

- r. 1255 populi de Elchuan 

- r. 1255- 1393 Elchwan 

- r. 1494 Olchwan 

- r. 1808 Olsvany- Olsswany. 

Z najstaršieho dokladu je zrejmé, že názov osady je slovanského pôvodu. Keďže sa jednalo o 

priestor bohatý na rudy, obyvatelia sa zaoberali predovšetkým práve dobývaním rudy. Po 

vyčerpaní ložísk sa začali sťahovať na miesto novších rudných žíl. Niekedy koncom 13. alebo 

začiatkom 14. storočia osada zanikla. Ostali však orané polia a lúky. Osadníci sa postupne 

sťahovali pod horu Poprocs západne od potoka Osvany (Olščan, Olšava) na pobrežné strany 

potoka Lancz kvôli kutaniu rúd. Vznik Poproča (po maďarsky Mindszent) súvisí s banskými 

privilégiami, ktoré získalo jasovské prepošstvo v roku 1290 od uhorského kráľa Ondreja III. 

koncesná listina (úradné povolenie, ktorým sa získava opatrenie vykonávať určitú činnosť) 

zaručila prepoštovi a konventu na celom území majetkov kláštora slobodné kutacie právo na 

dolovanie zlata, olova, cínu, železa, vyjmúc dolovanie striebra. Karol Róbert z rodu Anjou 

okyptil rudnú oblasť jasovského prepošstva v prospech Smolníka a Gelnice. Konventu sľúbil 

na výmenu iné majetky. Výmena za prepustenú rudnú oblasť sa za Karola Róberta z rodu 

Anjou neuskutočnila. Až jeho nástupca, kráľ Ľudovít Veľký, odškodnil jasovský konvent 

tým, že ju v roku 1358 daroval na neobmedzené využitie rudného bohatstva. Ľudovít Veľký 

odpustil prepošstvu aj povinnú urbu (urbura= kráľovský príjem, dar zo strieborných baní). 

Týmto opatrením boli položené základy neskoršej prosperity baníckeho podnikania v celej 

oblasti jasovského prepošstva bohatej najmä na železo. V polovici 14. storočia zomrelo asi 

30% európskeho obyvateľstva na morovú epidémiu, ktorá zasiahla aj obyvateľov jasovskej 

prepozitúry, čím výrazne poklesol počet obyvateľov v danej oblasti. 

Dedina Poproč sa musela vyvíjať dávno pred rokom 1358. Z toho roku sa však 

zachovala prvá písomná zmienka o nej v maďarskej verzii Mindszent (Medzenth), nemci ju 

volali Allerheiligen. Maďarský názov Mindszent, t.j. Všetkých svätých vznikol na základe 

tradovania podľa zasvätenia kaplnky či kostola Všetkým svätým.  

Pôvod názvu dediny nie je jednoznačný. Podľa filofóga Hiadora Sztripskzkého by názov 

mohol značiť Pod Proč (Proch allati), keby bol pri dedine vrch zvaný Proch. Podľa Machka a 

Miklosicka je názov odvodený od slovanského praprotr, po poľsky paproč, česky paprad, 

kapradí, v slovenčine papraď, papradie. Historici i jazykovedci sa skôr prikláňajú k druhej 

verzii. Na Slovensku existovali štyri miestne názvy Poproč- dve na Spiši, jedna v Gemeri a tá 

naša v Abovskej stolici. Všetky ležali v horách alebo pod horami. Priestory na osídlenie 

získavali osadníci klčovaním lesa. Dôkazom sú miestne názvy častí popročského chotára- 

Ortáše, Nižný a Vyšný Ortváň. Protiturecké vojny a náboženské nepokoje v polovici                               
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16. storočia určite zasiahli aj Poproč, hoci sa nezachovali hodnoverné písomnosti. Z daňového 

súpisu z roku 1564 sa dozvedáme, že dedina mala len 6 zdanených dvorov. V druhej polovici 

16.storočia bola obec pravdepodobne kolonizovaná slovenským obyvateľstvom. Z urbára 

jasovského prepošstva z roku 1596 je zreteľné, že dedina Poproč v tomto období mala 

dohromady 58 hlív rodín. Z nich 22 hláv rodín držalo celé sésie, 25 hláv polovičné. Mimo 

týchto 47 poddaných sedliakov tam žilo aj 11 železiarov, ktorí mali vlastné domy. Pod 

pojmom sésia rozumieme poddanský urbársky majetok, pozemok, či usadlosť. Z 58 hláv 

rodín malo 25 slovansko-slovenský pôvod, 21 maďarský, 11 neistý a 1 nemecký. Obyvatelia 

dediny dolovali rudu, obrábali pôdu, boli pastiermi, uhliarmi a remeselníkmi. Vynikali vo 

výrobe rešiet. koncom 16. storočia bol Poproč slovenskou dedinou. 

Do vývoja obce v tomto období výrazne zasiahli stavovské povstania. Podľa obecnej kroniky 

už v roku 1603 obsadili dedinu Kuruci Juraja Séčiho. Tieto stavovské povstania, ale aj 

protiturecké vojny, náboženské trenice znamenali pre Jasov veľký pokles hospodárskeho 

rozvoja. Po obsadení Jágra (Eger) Turkami v roku 1596 bolo sídlo jágerského biskupstva 

dočasne preložené do Košíc a odtiaľto do Jasova. Jágerský biskup Benedikt Kizdy vydal 20. 

februára 1657 v Jasove zakladajúcu listinu jezuitskej univerzity v Košiciach. Prostredníctvom 

jezuitského školstva sa Kizdy usiloval šíriť katolícku vieru v protestantskom prostredí 

východného Slovenska. Písomné dokumenty dokladajú existenciu školy v Poproči už v roku 

1646, keď tu bol učiteľom- školským majstrom Andrej Lindvay. Tesne po vypuknutí 

posledného stavovského povstania vedeného Františkom Rákoczym II. (1703- 1711) postihla 

obec veľká morová epidémia. Po nej žilo v roku 1715 v dedine iba 8 poddanských rodín a v 

roku 1720 je evidovaných 13 domácností. po ústupe epidémie a skončení Rákoczyho 

povstania bola dedina dosídlená slovenským obyvateľstvom katolíckeho vierovyznania. V 

lexikóne osád z roku 1773 sa opäť uvádza Poproč ako slovenská dedina. Za vlády Márie 

Terézie v roku 1766 bol v obci prestavaný pôvodný neskorogotický kostol zasvätený všetkým 

svätým zo začiatku 16. storočia do barokovo-klasicistického štýlu. V roku 1744 za jasovského 

prepošstva Ondreja Sauberera (dvorného radcu) bol v popročskom kostole inštalovaný prvý 

orgán. S rozvojom Poproča v prvej polovici 19. storočia vzrástol aj počet jeho obyvateľov. Pri 

ich sčítaní v roku 1828 tu v 153 domoch žilo 1147 ľudí. Naďalej to boli najmä baníci. 

Nedostatok úrodnej pôdy a slabé pracovné príležitosti začiatkom 20. storočia prinútili 

desiatky Popročanov odísť hľadať prácu za more. Odrazilo sa to opäť na počte obyvateľov 

obce. Kým v roku 1900 tu žilo 1494 ľudí, do roku 1910 sa ich počet znížil na 1263. 

V roku 1914 v čase vypuknutia 1. svetovej vojny mala obec okolo 1500 obyvateľov. Najmä 

Popročania bojovali ako maďarskí vojaci v rakúsko- uhorskej armáde. Z vojny sa nevrátilo 25 

obyvateľov obce. Obyvatelia sa naďalej zaoberali prácou v bani, poľnohospodárstve a v lese. 

do roku 1939 obec Poproč patrila do okresu Moldava nad Bodvou. Medzivojnové obdobie 

boli v Poproči poznamenané pomerne veľkou nezamestnanosťou, čo prinútilo Popročanov k 

vysťahovalectvu. Do Kanady a USA odchádzali niektorí obyvatelia na sezónne práce, iní na 

trvalo. História uvádza, že v medzivojnovom období bol vážnym problémom aj alkoholizmus. 

Podľa údajov notárskeho úradu v Jasove z 25. februára 1935 bolo v obvode, do ktorého patril 

aj Poproč 109 nezamestnaných priemyselných robotníkov, 150 stálych poľnohospodárskych 

robotníkov a 20 sezónnych poľnohospodárskych robotníkov. V roku 1924 okresný úrad v 

Moldave nad Bodvou daroval Východoslovenskému múzeu v Košiciach 85 strieborných 

mincí, ktoré sa našli v katastri obce Poproč. Mince boli razené za vlády Leopolda I. (1657- 

1705). V roku 1932 sa plánovala ešte modernizácia bane Rúfus. 6. októbra 1938 v Žiline bola 

vyhlásená autonómia Slovenska. Mníchovské udalosti a Viedenská arbitráž (2.november 

1938, Hitler a Mussolini rozhodli, že rozsiahle oblasti južného Slovenska, vrátane Košíc a 

časť Podkarpatskej Rusi, pripadnú Maďarsku) zasiahli aj do pomerov v obci. Na základe 
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Viedenskej arbitráže bola obec Poproč vyčlenená z okresu Moldava nad Bodvou a zaradená 

do okresu Gelnica. Obec stratila prístupové komunikácie a prístup k železnici v Jasove. 14. 

marca 1939 vznikla Slovenská republika a zároveň so súhlasom mnohých obyvateľov obce 

bol Poproč výmenou za Čeklís (dnes Bernolákovo) pripojený k maďarskému štátu. Z 1628 

obyvateľov Poproča sa až 904 hlásilo k maďarskej národnosti, 708 k slovenskej a 6 k 

nemeckej. Obdobie rokov 1939-1945 je poznamenané spoločenskou, kultúrnou a 

ekonomickou stagnáciou obce. V tom čase nebola v obci postavená žiadna verejná budova. 

21. januára 1945 bola uskutočnená vojenská operácia, ktorá oslobodzovala obce v okolí- od 

Rudníka po začiatok obce Rúfus a ďalej pokračovala smerom k Jasovu. 8. mája 1945 sa 

skončila 2. svetová vojna i pre občanov Poproča. V roku 1946 sa začali práce na elektrifikácii 

obce a 16. februára 1947 bola v obci zapojená elektrická sieť. Zároveň bol daný do užívania 

miestny rozhlas. Do roku 1948 sa obec rozrástla o 150 nových domov. V tom istom roku sa 

začala aj svojpomocná výstavba športového ihriska. Aj po roku 1948 prevažná časť mužov 

pracuje v baníctve na úsekoch baní Rúfus a Fortuna, kde sa ťažila železná ruda a v Rudných 

baniach Poproč zameraných na ťažbu antimónu. Ďalší pracovali v poľnohospodárstve, 

lesníctve a v stavebnom priemysle. 

V 50-tych rokoch sa začalo obdobie prudkého rozvoja obce Poproč. Zvýšila sa starostlivosť o 

zdravie, bola zriadená zdravotná ambulancia železnorudných baní v Poproči. V roku 1957 sa 

začalo s výstavbou železobetónového mostu pri kostole, ktorý spájal východnú a západnú 

časť obce. 1. januára 1957 sa začala výstavba novej budovy MNV. V júni 1960 sa z dôvodu 

nedostatku pitnej vody začalo s výstavbou obecného vodovodu v dĺžke 11 km. Jeho výstavba 

bola dokončená v marci 1962. V roku 1960 došlo k novému územno-správnemu členeniu 

Československa v dôsledku čoho 1. júla pripadla obec Poproč do Košického okresu. Podľa 

sčítania ľudu mala obec v uvedenom roku 2496 obyvateľov. V 50-tych rokoch získali prví 

občania obce stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie a v obci boli prví inžinieri, lekári, 

učitelia, absolventi stredných priemyselných škôl, prvé zdravotné sestry a odborníci pre 

ďalšie profesie. V roku 1963 sa začalo s výstavbou prenosnej televíznej veže na Lastovičnom 

vrchu. Do prevádzky bola uvedená 6. januára 1964. V tom čase pokračoval aj útlm baníctva. 

V roku 1965 zanikol závod rudnej bane zameraný na ťažbu a spracovanie antimónovej rudy. 

V roku 1964 sa začala generálna úprava budovy pošty. 29. augusta 1964 bol pred budovou 

vtedajšieho MNV odhalený pomník padlým v 2. svetovej vojne. 30. júna 1966 došlo k 

zastaveniu ťažby rúd v bani Fortuna. V roku 1966 sa začalo s výstavbou kúpaliska v Olšave 

pod Borovičnou hôrkou v časti Vincova lúka. 8. mája 1966 bola otvorená samoobslužná 

predajňa potravín. V roku 1969 bola zriadená predajňa Jednoty ĽSD a cukráreň. V roku 1970 

sa začala výstavba nového kina a v obci vznikli nové prevádzky Intra, Ocešové konštrukcie a 

Pridružená výroba TJ Slovan Poproč. V júli 1971 bolo otvorené miestne kúpalisko a začalo sa 

s výstavbou detských bazénov. 17. augusta 1972 bolo slávnostne uvedené do prevádzky nové 

kino. Taktiež bola postavená nová požiarna stanica. 

V roku 1972 bola zriadená chatová oblasť. V tom istom roku sa začalo aj s výstavbou šatní a 

tribúny na futbalovom ihrisku. 19. januára 1975 bola odhalená pamätná tabuľa. Roky 1970- 

1980 boli poznačené výrazným záujmom o individuálnu výstavbu. V roku 1978 bola obec 

zaradená medzi strediskové obce s veľkou perspektívou bytovej výstavby a občianskej 

vybavenosti. V tomto období žilo v obci 2760 obyvateľov. 29. decembra 1978 bola 

skolaudovaná neukončená časť hotela a tiež telocvičňa školy. V individuálnej výstavbe z 36 

rozostavaných rodinných domov bolo skolaudovaných na konci roka 23. V rekreačnej oblasti 

Borovičná Hôrka bolo postavených 6 chatiek. V roku 1978 začal rudný prieskum z 

budovaním overovacích štôlní antimónovej rudy v oblasti bývalých Rudnických kúpeľov. V 

roku 1980 bola ukončená výstavba školskej jedálne pri ZŠ. V roku 1981 sa začala výstavba 
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Domu smútku. Dokončila sa výstavba areálu na futbalovom ihrisku, boli dokončené tenisové 

kurty a hádzanárska plocha na dvore školy. V súvislosti s prechodom Slovenska na trhové 

hospodárstvo sa začína aj podnikateľská činnosť v obci. V obci aj naďalej pokračuje 

individuálna výstavba rodinných domov. Prejavuje sa nedostatok pracovných príležitostí, a 

preto je väčšia migrácia obyvateľov obce za prácou do zahraničia. Obec sa usiluje dokončiť 

výstavbu Materskej školy. Pri miestnom cintoríne bolo postavené parkovisko. V roku 1993 

boli v obci dané do užívania 3 nové autobusové zastávky a nový cintorín. 16. októbra 1994 

bola slávnostne otvorená v kultúrnom dome expozícia pod názvom História a národopisné 

tradície obce Poproč. V roku 1995 sa ukončila výstavba Materskej školy. V roku 1997 sa 

začala stavba čističky odpadových vôd a kanalizácie v západnej časti obce. 1. decembra 1997 

bol daný do užívania penzión Spása (Domov dôchodcov). V roku 1999 bola splynofikovaná 

celá zastavaná časť územia obce Poproč. 

 

                                                1.4 Symboly obce 

 
Poproč používal vo svojich pečatiach základné banícke symboly – skrížené banícke kladivká 

doložené v 18. a 19. storočí. Už podľa prvého známeho pečatidla z roku 1783, ktoré sa stalo 

vzorom pre obnovenie obecného erbu, má v štíte skrížené banícke kladivká previazané 

stužkou s hviezdou v dolnom výseku rukovätí. Na horný okraj štítu je položená koruna a z nej 

vyrastajúci anjel je nosičom štítu. Prilby a prikrývadlá, ktoré sa ku kompletnému erbu žiadali, 

ale obec na ne nemala právo, sú nahradené barokizujúcimi volútami po stranách. Obdobný 

motív je na pečati z roku 1839 alebo 1840. Zo spísomnenia zmluvy uzavretej medzi richtárom 

a prísažnými Poproča, ktorá je datovaná 25. februára 1753 a je aj spečatená, vieme, že 

existovala ešte aspoň jedna staršia pečať. Vzhľadom na trvajúcu kontinuitu baníctva, ktoré 

bolo po stáročia hlavným zamestnaním jej obyvateľov, sa obec rozhodla obnoviť symbol 

podľa pečate z roku 1783 s dôsledným rešpektovaním predlohy. Heraldická komisia 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na júlovom zasadaní v roku 1994 schválila návrh na 

erb a vlajku a odporučila ho používať v predloženej forme. 

V červenom štíte dve skrížené zlaté banícke kladivká (rozpájacie a bicie), so striebornými 

rukoväťami previazanými cez skríženie zlatou stužkou; v dolnom výseku rukovätí je zlatá 

hviezda. 
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Vlajka obce Poproč je červeno-žlto šikmo štvrtený list, preložený bielo-červeno štvrteným 

ondrejským krížom a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny 

listu vlajky. 

 
 

 

 

 

1.5 Geografické údaje  

 
Obec Poproč leží v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria na ľavom brehu rieky 

Bodvy. Stred obce dosahuje nadmorskú výšku 356 m nad morom. Povrch sa znižuje smerom 

na juhozápad a stúpa smerom na sever a severozápad. Matematicko-geografická poloha je 

určená 48°43´ severnej zemepisnej šírky a 20°58´ východnej zemepisnej dĺžky. Rozloha 

katastrálneho územia obce je 2670 ha. Obec patrila do Abovsko-turnianskej župy, okresu 

Moldava nad Bodvou, Košického kraja, potom do okresu Košice - vidiek, Košice - okolie a 

Košického samosprávneho celku. 

 

 

1.6 Vodstvo  

 
Vodné toky tečúce územím obce pramenia v západnej a východnej časti chotára obce. 

V západnej časti pramení Západný potok, vo východnej Oľšava. Spájajú sa mimo územia 

obce a ústia do rieky Bodvy, ktorá tečie do Maďarska, kde ústí do rieky Slaná a tá sa spolu 

s Bodrogom vlieva do Tisy. Stredom dediny tečie potok, ktorý obyvatelia volajú Hankov 

jarok. Na konci chotára Pri lavočke sa spája s potokom Zadný potočok a ten pod názvom 

Lanz v obci Jasov sa pripája k Oľšave, prítoku Bodvy. V Hankovom jarku pôvodní obyvatelia 

napájali dobytok, prali šaty, či vyberali vyumývaný piesok na stavbu domov. Na jeho brehu 

stavali i prvé domy. Režim odtoku riek je dažďovo - snehový s najvyššou vodnatosťou v 

mesiacoch február - apríl a najnižšou v septembri. 
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1.7 Klimatické podmienky 

 
Zavŕšením klimatickej charakteristiky každej oblasti je jej zatriedenie do celkového 

rámca našej Zeme, respektíve príslušného pásma. Obec Poproč zaraďujeme podľa klimatickej 

klasifikácie do mierne teplej oblasti s priemernými ročnými teplotami 5° C - 8° C a s ročnými  

zrážkami 600 - 800 mm. Kronikár obce venoval pozornosť aj charakteristike počasia. Na 

strane 58 sa v kronike píše o mimoriadnych zmenách a výkyvoch počas ročných období, napr. 

1. júla 1963 uvádza najväčšiu búrku, počas ktorej blesk zničil komín na rodinnom dome Jána 

Petráša.  

 

1.8 Fauna a flóra 

 

Fauna 

V pomerne rozsiahlom lesnom ekosystéme bežného pozorovateľa upútajú hniezda 

mravca hôrneho a z chránených druhov hmyzu fúzač alpský, roháč veľký a nosorožtek 

obyčajný. Obojživelníky sú zastúpené salamandrou škvrnitou a mlokmi. Na vlhkých miestach 

a pri vodných tokoch sa vyskytuje rosnička zelená, ropucha bradavičnatá a skokan zelený. 

Plazy sú zastúpené užovkou obojkovou, vretenicou severnou a slepúchom lámavým. Z vtákov 

sa vyskytuje chránený bocian čierny, sojka škriekavá, kukučka jarabá, dudok chocholnatý, 

myšiak lesný, výr skalný a kuvik obyčajný. Z cicavcov líška hrdzavá, veverica stromová, 

srnec lesný, jeleň lesný a diviak lesný. V lúčnom ekosystéme sa vyskytujú: ulitníky - slimák 

pásikavý a slimák záhradný. Z hmyzu je zastúpená kobylka zelená, májka fialová, vidlochvost 

feniklový, pestroň vlkovcový, hrnčiarka šípová. Na skalnatých stráňach je bežná jašterica 

krátkohlavá. V poľných kultúrach žije bažant poľovný, jarabica poľná a prepelica poľná.                   

Z cicavcov sa vyskytuje krt podzemný, králik divý, chrček poľný, zajac poľný a jež. 

Flóra 

Prirodzené porasty sú tvorené pôvodnými drevinami - hrab obyčajný, buk lesný, dub 

letný, jaseň mannový, breza bradavičnatá, topoľ čierny, smrek obyčajný, jedľa biela, 

smrekovec opadavý a borovica lesná. Vo východnej časti katastrálneho územia sú dominantné 

solitéri dubov, bukov a lipy. Na vlhkých miestach lesného ekosystému sú bežne zastúpené 

tieto bylinné druhy: deväťsil biely, slezinovka striedavolistá, záružlie močiarné, žerušnica 

horká, sitina, nezábudka, túžobník brestový, škripina lesná, čerkáč peniažtekový, ľuľok 

sladkohorký, mäta dlholistá, iskerník plazivý a netykavka žliazkastá. V dubovo - hrabových 

lesoch je rozšírená konvalinka voňavá, kokorík mnohokvetý a tôňovka dvojlistá. Sezónne 

vyhľadávané sú plody rozšírenej brusnice čučoriedkovej. Na lúkách a pasienkoch sa 

vyskytuje iskerník prudký, kostrava lúčna, psiarka lúčna, reznačka laločnatá, psinček tenučký, 

skorocel kopijovitý, zádušník brečnatovitý, dúška, alchemilka, šalvia lúčna. Z krovín je 

zastúpený hloh, ruža šípová, slivka trnková a zob vtáčí. 
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                                            1.9 Kultúra  

 

Rastúci počet obyvateľov po roku 1945 si vyžiadal výstavbu Kultúrneho domu, 

nakoľko priestory reštaurácie Baník už neboli vyhovujúce. Veľkú zásluhu na jeho vybudovaní 

mali miestni baníci. Budova kultúrneho domu bola odovzdaná do užívania 21. januára 1965 

pri príležitosti 20. výročia oslobodenia obce. Od toho času žil kultúrny dom rôznymi 

koncertmi, divadelnými predstaveniami, kurzami či inými aktivitami. Nie je tomu inak ani 

dnes. 

V súčasnosti sú miestnym kultúrnym strediskom v spolupráci s inými organizáciami 

uskutočňované rôzne kultúrne a spoločenské podujatia v priebehu celého roka, napríklad: 

Matičný ples, Poľovnícky ples, Veľkonočná tvorivá dielňa, Deň učiteľov, Deň matiek, oslavy 

SNP, oslavy Dňa obce, Ondrejovanie, Mikuláš či Vianočná akadémia a Štefanská zábava. 

Miestne kultúrne stredisko je veľký komplex, ktorý využívajú aj hudobné telesá. V jeho 

priestoroch na poschodí sú vytvorené a verejnosti prístupné Matičná expozícia i Obecná 

knižnica Poproč so širokým knižničným fondom a verejnosti prístupným internetom. 

 

Miestne kultúrne stredisko Poproč 

 

http://www.poproc.sk/content/blogcategory/27/119/
http://www.poproc.sk/content/view/82/117/
http://www.poproc.sk/content/category/5/28/69/
http://www.poproc.sk/content/category/5/28/69/
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1.9.1 Obecná knižnica  

  
 

Adresa: Obecná knižnica Poproč  
 

Kultúrna 1, 044 24 Poproč 

Tel. č.: 055/ 4664 449,  Fax. č.: 055/ 4664 497,  E-mail:  mks.poproc@centrum.sk  

Ľudstvo od počiatku svojich dejín malo túžbu objavovať nové veci, zdokonaľovať sa v love 

zvierat, vymýšľať prvé lode, dostať sa na menej obývané miesta. Zato, že teraz môžeme z 

jaskynných malieb zisťovať niečo viac o živote pred mnohými rokmi, vďačíme ľuďom, ktorí 

tieto znaky vytvárali. Boli to prví umelci, prví spisovatelia. A takto prenosom generácií rástla 

v nás túžba po nových poznatkoch, ktoré sa z jaskyne dostali do prijateľnejších foriem - do 

kníh. Nie každý si môže doma vytvoriť zbierku kníh, a preto sa vytvárajú knižničné spolky, 

prvé knižnice. Najprv zo súkromných zbierok, postupne cieľavedomým dopĺňaním. 

 

Prvá zmienka o knižnici v našej obci je v miestnej kronike uvedená v roku 1963 kde sa píše: 

„Miestna knižnica je spojená s knižnicou závodnou /baňa/ a je umiestnená v budove 

Červeného kútika /cukráreň/.“ Mala 2200 zväzkov. Počet čitateľov 240. Knihy sa vydávali 

vždy v nedeľu. Knihovníkom bol občan Jozef Štovčík. Besedy s čitateľmi sa konali dvakrát 

ročne. Veľký záujem bol o knihy politické, cestopisné a zdravotnícke. Obľúbení spisovatelia: 

Kukučín, Hviezdoslav, Šolochov. Mladí čitatelia obľubujú rozprávkovú literatúru. 

 

V dnešnej dobe, keď sme zaplavení rôznymi médiami na získavanie informácií nastáva 

obdobie poklesu záujmu o jednoduchú knihu. Avšak ešte stále existujú ľudia, ktorí dajú 

knižnému dielu prednosť pred filmom či internetom. Momentálne Obecná knižnica v Poproči 

eviduje viac ako 10 500 kníh. 

 

Okrem možnosti výberu z toho obrovského množstva literatúry knižnica svojim 

čitateľom ponúka: 

 

- medziknižničnú výpožičnú službu, 

- čitateľský kútik, 

- verejné prístupové body k internetu zadarmo, 

- tlač, kopírovanie a scanovanie dokumentov za poplatok 

mailto:mks.poproc@centrum.sk
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1.9.2 Hudobné telesá  

Dychová hudba Popročanka 

Dychová hudba je v Poproči úzko spätá s baníctvom. S návrhom založiť dychový súbor 

prišiel banícky majster Rudolf Červenka vo februári 1947. Svoju premiéru mala dychovka už 

28. októbra 1947 počas osláv vzniku ČSR. Dychová hudba Popročanka sa od roku 1949 

pravidelne a úspešne zúčastňovala prehliadok a súťaží. Na celoštátnej súťaži v Brne obsadila 

2. miesto, nechýbala ani na I. a II. československej spartakiáde v Prahe. Prvú skutočnú 

uniformu ušil dedinský krajčír Štefan Toporčák.  

 

Posledným kapelníkom bol Peter Heinz ml. . DH Popročanka sa zúčastňovala predovšetkým  

rôznych obecných spoločensko – kultúrnych podujatí Tóny dychovky sa obcou ozývali na 

Veľkú noc, na 1.mája či počas septembrových Osláv dňa obce. Neodmysliteľnú súčasť 

dychová hudba tvorila aj v programe Spomienkových stretnutí pri príležitosti výročia SNP, 

pravidelne účinkovala spolu s veriacimi vo Sviatok Všetkých svätých, ktorým je zasvätený 

kostol v Poproči. Na Vianoce ste si s ňou mohli zaspievať koledy nielen po každej svätej 

omši, ale aj na Vianočnej akadémii. A práve tak ako Popročanka oživovala rôzne veselé 

udalosti, práve tak mnohokrát stála aj na poslednej ceste spoluobčanov pri smútočných 

obradoch. V súčasnosti dychová hudba Popročanka nie je aktívna.  

  

 

 

 

 

 

http://www.poproc.sk/component/option,com_datsogallery/Itemid,88/func,viewcategory/catid,23/
http://www.poproc.sk/component/option,com_datsogallery/Itemid,88/func,viewcategory/catid,11/
http://new1.poproc.sk/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=71:spomienkova-slavnost-snp-2012&id=3079:dsc04480&tmpl=component&Itemid=57
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Spevácka skupina Fortuna 

 
Ženská spevácka skupina Fortuna Poproč vznikla v roku 2000 na podnet obecného úradu, 

ktorý bol aj jej zriaďovateľom. Od roku 2006 je Fortuna občianskym združením.  

  

Prečo názov Fortuna? Ako viete, obec Poproč je banícka obec s viac než 750-ročnou 

históriou. Na jej katastrálnom území sa nachádzalo viacero baní, jednou z nich bola aj baňa 

Fortuna. Názov skupiny preto nemohol byť iný.  

 

Umeleckou vedúcou skupiny je Mgr. Mária Mašatová. Doprovod skupiny je zabezpečovaný 

p. Zoltánom Kurinom, Mgr. Milanom Rendošom, Mgr. Martinom Franekom. Prevažnú časť 

repertoáru skupiny tvorí folklór s cieľom uchovávania tradícií. Postupne sa pridali piesne 

umelé, a to zborové, sakrálne, populárne …, podľa spoločenskej objednávky.  

  

Ženská spevácka skupina účinkuje pri rôznych obecných oslavách, rodinných jubileách, 

svadbách, plesoch, vianočných koncertoch a participuje aj na dobročinných koncertoch 

poriadaných miestnym Rotary clubom či akciách zväzu zdravotne postihnutých a rôznych 

iných podujatiach. Fortuna opakovane reprezentovala obec aj v susednom Maďarsku, kde sa 

stretla s výnimočným úspechom.  

  

Skupina vydala v roku 2004 CD nosič s pesničkami východného Slovenska s názvom Kolo 

našej zahradečky. Skupina je od svojho založenia držiteľom viacerých ocenení zo súťažnej 

prehliadky Dargovská ruža. Dvakrát po sebe sa stala víťazom kategórie v skupinovom speve.  

  

 

  

 

http://new1.poproc.sk/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=81:den-obce-poproc-2013&id=3307:20&tmpl=component&Itemid=57
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                                            1.10 Šport 

 

1.10.1 OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN POPROČ 

Sezóna 2016/2017 žiaci - dorast - A družstvo 

Výbor OFK Slovan Poproč: 

 predseda: Peter Dzuro 

 podpredseda: Ingrid Spišáková 

 klubový manager: David Majcher 

 členovia: Eduard Hegeduš, Ľubomír Blahovský, Peter Paulínsky 

Adresa:  
OFK Slovan Poproč 

Brezová 20 

044 24 Poproč 

MUŽSTVO ŽIAKOV  

Súťaž: 1.B. trieda 

Asistent trénera mužstva: David Majcher 

Hráči: Erik Hadvabny, David Palko, Adam Štovčík, Sebastian Kožej, Marek Harčarik, Matej 

Lindvay, Kristian Timko, Samuel Kopecky, Viktor Kopecky, Zsolt Červený, Damián Ondrej, 

Jakub Grác, Jozef Harčarik, Jakub Brada, Samuel Jasaň, Filip Jasaň. 

MUŽSTVO DORASTU  

Súťaž: 3. liga KG 

Asistent trénera mužstva: Slavomír Tóth 

Hráči: Roman Sopko, Peter Sopko, Jozef Sedlár, Tomáš Sciranko, , Patrik Schmiedl, Ján 

Dzurik, Karol Badžo, , František Lenart, Adam Jusko, Patrik Štovčík., Jan Dárius Michalko, 

Frederik Rick, Tomáš Schmiedl  

MUŽSTVO DOSPELÝCH 

Súťaž: V. liga Košicko - gemerská, dospelí VsFZ 

Asistent trénera mužstva: David Majcher 

Vedúci mužstva: Slavomír Vinca  

Hráči: Ján Žiga, Oliver Žiga, Michal Hiľovský, David Majcher, Ľubomír Blahovský, Matej 

Varga, Rudo Varga, Lukáš Lindvai, Ladislav Kraus, Peter Mudroň, Ján Hiľovský, Jan 

Podprocký, Ivan Vinca, Richard Baník , Patrik Pusta, Michal Budai, Marián Kozel, Patrik 

Sakáč, Marko Sulinský, Alexej Veselý, Peter Paulínsky. 
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1.10.2 STOLNOTENISOVÝ ŠPORTOVÝ KLUB POPROČ 

 

Adresa: OZ SŠK Poproč 

Západná 69 

044 24 Poproč  

Výbor SŠK Poproč:  

- predseda Gumáň Martin 

- členovia: Hiľovský František, Gumáňová Jana, Kocúr Milan 

 

Súťaž:  

- MUŽSTVO DOSPELÝCH „A“  - 3 liga 

- „B“ DRUŽSTVO                         - 4 liga 

- DORASTENCI                            - 1 liga 

 

 

 

1.10.3 AEROBIC 

 

Cvičenie pre dievčatá a ženy má v Poproči viac ako 20 ročnú tradíciu. Jeho vznik siaha do 

začiatku 90. rokov minulého storočia, kedy vystriedal rytmickú gymnastiku a jazzgymnastiku. 

V súčasnosti sa aerobic cvičí v telocvični základnej školy, a to každý pondelok a piatok o 

19,00 hod. Zameranie cvikov a pohybový štýl sa prispôsobujú množstvu cvičeniek, ich veku a 

schopnostiam.  

 

 

1.10.4 KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV POPROČ 

 

Adresa: 

KST Poproč 

Slnečná 29 

04424 Poproč 

 

  

  

Výbor KST: 
predseda: Ing. Štefan Rusnák 

tajomník: Miroslav Juhár 

hospodár: Štefan Urbančík 

členovia výboru: Imrich Grác ml., Blanka Juhásová, Ing. Róbert Juhás, Jozef 

Krížek, Viliam Sepši, Jozef Sopko, Ján Tišťan. 

 

Organizovaná turistika má v Poproči niekoľko desaťročnú tradíciu. Súčasný klub slovenských 

turistov vznikol v roku 1993 ako občianske združenie a nadviazal na činnosť bývalých 

organizácií (ZRTV a pod.). V súčasnosti má 33 členov. Medzi jeho hlavné každoročné 

podujatia patrí Šľapaj do Poproča a tradičný Silvestrovský výstup na Kobyliu horu. Členovia 

sa každoročne zúčastňujú stretnutí čitateľov časopisu Krásy Slovenska,  celoslovenských 

turistických zrazov, národných výstupov na Kriváň a ostatných turistických akcií. 
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1.11 Dobrovoľný hasičský zbor Poproč 
 

 

  

DHZ v Poproči vznikla v roku 1921 o činnosti hasičského 

spolku v našej dedine je málo písomných prameňov. 

Organizovaných dobrovoľných hasičských zborov bolo málo, 

prevládali zbory povinné, ktoré sa zameriavali hlavne na 

represiu. Podstatné zmeny v ďalšom rozvoji hasičstva nastali po 

vzniku Československej republiky. DHZ sa preto okrem 

vlastnej, predovšetkým represívnej činnosti podieľal aj na 

kultúrno – spoločenskom živote obce. Veľký rozmach 

požiarnictva v našej obci nastal v osemdesiatych rokoch v tomto trende pokračoval i v rokoch 

deväťdesiatych . Po vyše dvadsať ročnej stagnácii v činnosti DHZ nastal obrat k lepšiemu i v 

našej obci a to 28.2.2009 bola znovu založená organizácia DHZ. Počet členov Dobrovoľného 

hasičského zboru je 51.  

 

 

Výbor DHZ obce Poproč na roky 2017-2021 

 

 
 Predseda  - Alexej Veselý 

 Veliteľ, podpredseda - Martin Jasaň 

 Preventivár   - Ján Mester 

 Strojník   - Slavomír Hužvár 

 Pokladník   - Ing. Tomáš Krížek 

 Referentka pre mládež - Mgr. Katarína Harčaríková 

 Kronikárka   - Zuzana Grácová 

 Tajomníčka   - Dana Sakáčová 

 Člen výboru   - Beata Mesterová 

 Člen výboru   - Jaroslav Raščák 

 Člen výboru   - Erik Tóth 
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1.12 Rozpočtové organizácie obce 
 

 Obec Poproč pre zabezpečenie plnenia svojich úloh má zriadené dve rozpočtové 

organizácie, ktoré plnia úlohy stanovené zákonom na úseku sociálnych vecí a školstva a to: 

 

Domov dôchodcov Poproč, ul. Obchodná 73, 044 24  Poproč 

 

- riaditeľka DD Poproč – Ing. Mária Petrášová 

 

Kontakt:  tel.č. 055/466 86 98  www.ddpoproc.sk 

  

 
 

 
    Domov dôchodcov v Poproči sa nachádza v jednej prízemnej budove. Budovu obklopuje 

pomerne rozľahlý dvor, ktorý zo severnej strany hraničí s ihriskom základnej školy a na 

južnej strane je priamy výhľad do dvora materskej školy. Hlavný prístup je z východnej 

strany z miestnej komunikácie. Dispozične je možné deliť objekt na obytnú časť a stravovaciu 

prevádzku. V zadnej časti sa nachádza aj plynová kotolňa. Obytná časť aj stravovacia 

prevádzka majú samostatné vstupy. Ubytovanie je poskytované v 9 izbách /dve trojlôžkové 

a sedem dvojlôžkových/, vybavených účelovým nábytkom a umývadlom. Trojlôžkové izby 

slúžia predovšetkým pre ležiacich obyvateľov domova. Spoločné zariadenia na osobnú 

hygienu pre obyvateľov delené podľa pohlavia, sú riešené bezbariérovými vstupmi 

z komunikačnej chodby. K dispozícii sú dve kúpeľne vybavené vaňou, sprchou a umývadlom, 

3 x WC pre ženy s dvoma umývadlami a WC pre mužov s pisoárom a umývadlom. Pranie 

použitej bielizne a osobného šatstva je riešené vo vlastnej práčovni vybavenej priemyselnými 

práčkami, sušičkami a korýtkovým mangľom.  

     Domov dôchodcov Poproč má vlastnú vývarovňu jedál, v ktorej sa pripravuje celodenná 

strava (racionálna, šetriaca, diabetická) pre obyvateľov DD, obedy pre zamestnancov a tiež 

obedy pre dôchodcov obce. 

     Domov dôchodcov Poproč hospodári s dotáciou zo štátneho rozpočtu, ako aj s vlastnými 

finančnými prostriedkami a je napojený na rozpočet obce.  

 

   

http://www.ddpoproc.sk/
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Základná škola s materskou školou Poproč, ul. Školská 3, 044 24  Poproč 

 

- riaditeľka ZŠ s MŠ Poproč – RNDr. Božena Mihóková 

- zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ – Mgr. Zuzana Kočišová 

- zástupkyňa riaditeľky pre MŠ – Bc. Iveta Vincová 

- zástupkyňa riaditeľky pre CVČ – Mgr. Dajána Špegárová 

 

Jej súčasťou je školský klub detí, školská jedáleň a centrum voľného času. Základná škola 

s materskou školou Poproč taktiež hospodári s dotáciou zo štátneho rozpočtu, ako aj s 

vlastnými finančnými prostriedkami a je napojená na rozpočet obce.  

 

Kontakt:  tel.č. 055/466 44 17  www.zspoproc.edu.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola v číslach 

Počet tried celkovo  10 

Počet tried na I. stupni  5 

Počet tried na II. stupni   5 

Počet žiakov celkovo  190 

Počet žiakov na I. stupni  94 

Počet žiakov na II. stupni  96 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami   19 

Počet zamestnancov na škole  42 

Počet pedagogických pracovníkov  27 

Počet vychovávateľov  2 

 

http://www.zspoproc.edu.sk/
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1.13 Dôvod zostavenia výročnej správy 

 
 Povinnosť vyhotoviť výročnú správu je pre obec stanovená zákonom č.431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení zmien a doplnkov. Výročná správa bola vyhotovená v súlade s § 20 

tohto zákona.  

 

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

2. INFORMÁCIA O VÝVOJI ÚCTOVNEJ JEDNOTKY 

 

2.1 Rozpočet obce 
 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol programový rozpočet obce 

na rok 2017. Obec v roku 2017 zostavila programový rozpočet podľa ustanovenia § 10                

odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet obce na 

rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.  

 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2016 uznesením                           

č. A.8/2.d./2016. 

 

Zmeny rozpočtu:  

 

- prvá  zmena  schválená dňa 21.08.2017 uznesením č. A.4/2.c./2017 

 

Rozpočtové opatrenia: 

 

- rozpočtové opatrenie č.   1/2017 zo dňa 01.03.2017 

- rozpočtové opatrenie č.   2/2017 zo dňa 02.03.2017 

- rozpočtové opatrenie č.   3/2017 zo dňa 03.03.2017 

- rozpočtové opatrenie č.   4/2017 zo dňa 03.03.2017 

- rozpočtové opatrenie č.   5/2017 zo dňa 01.06.2017 

- rozpočtové opatrenie č.   6/2017 zo dňa 02.06.2017 

- rozpočtové opatrenie č.   7/2017 zo dňa 07.06.2017 

- rozpočtové opatrenie č.   8/2017 zo dňa 04.09.2017 

- rozpočtové opatrenie č.   9/2017 zo dňa 06.09.2017 

- rozpočtové opatrenie č. 10/2017 zo dňa 08.09.2017 

- rozpočtové opatrenie č. 11/2017 zo dňa 30.09.2017 

- rozpočtové opatrenie č. 12/2017 zo dňa 02.12.2017 

- rozpočtové opatrenie č. 13/2017 zo dňa 04.12.2017 

- rozpočtové opatrenie č. 14/2017 zo dňa 05.12.2017 

- rozpočtové opatrenie č. 15/2017 zo dňa 06.12.2017 

- rozpočtové opatrenie č. 16/2017 zo dňa 07.12.2017 

 

 

 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. 
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Plnenie rozpočtu obce za rok 2017 – príjmová časť 

 

Bežné príjmy:   
 

 

Položka 

číslo 

 

Názov položky 

 

Rozpočet 

k 1.1.2017 

€ 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

€ 

111003 Výnosy dane z príjmov              776 776 805 966,02 

121001 Daň z pozemkov 13 000 12 223,50 

121002 Daň zo stavieb 21 000 21 002,22 

121003 Daň z bytov 176 184,30 

133001 Daň za psa 3 500 3 153,31 

133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 700 829,51 

133013 Daň za zber, prepravu a zneškodnenie TDO 36 900 37 434,61 

133003     Daň za nevýherné hracie prístroje               176 0,00 

212003 Príjmy z prenajatých budov 23 600 27 640,37 

221004 Poplatky ostatné – správne poplatky vrátane automatov 21 000 5 204,00 

223001 Poplatky za služby vrátane cintorínskych 27 000 33 595,84 

223003 Poplatky a platby za stravné  7 500 7 415,30 

242 Úroky z účtov v banke 160 0,00 

292006 Príjmy z náhrad poistného plnenia 0 363,52 

292017 Príjmy z vratiek 0 7 623,22 

292008 Príjmy z výťažkov z lotérií  300 280,15 

292012 Príjmy z dobropisov 2 500 4 378,11 

312012 Zo ŠR  - pre ZŠ  410 417 429 620,00 

312001 Zo ŠR – pre DD na bežné výdavky 76 800 76 800,00 

312012         Zo ŠR – pre stavebnú činnosť  2 580 2 554,71 

312012 Zo ŠR – matričnú činnosť 3 001 3 068,31 

312012 Zo ŠR – register adries 15 38,80 

312001 Zo ŠR – na rodinné prídavky – osobitný príjemca                                           1 000 470,40 

312001 Zo ŠR -  stravné MŠ, ZŠ, učebné pomôcky 4 400 1 604,79 

312012 Zo ŠR – na prenesené kompetencie – pozemné komunikácie  120 118,67 

312012 Zo ŠR – na prenesené kompetencie – register obyvateľov 915 906,51 

312012        Zo ŠR –  na prenesené kompetencie – životné prostredie 233 231,00 

312001         Zo ŠR – skladník CO 248 270,00 

312001 Zo ŠR – voľby VÚC 2017 0 845,14 

312001 Zo ŠR – nákup knižničného fondu  1 000 1 000,00 

312001 Zo ŠR – VPP, chránená dielňa  17 295 45 404,51 

312001 Zo ŠR – komisia ROEP 0 3,50 

312007 Transfer v rámci VS z rozpočtu inej obce  0 916,70 

312011 Transfer od ostatných subjektov VS 3 000 5 000,00 

  

SPOLU  Plnenie bežných príjmov 

 

 

1 455 312 

 

1 536 147,02 

 

 

 

 

 



 29 

Kapitálové príjmy:   
 

322001 Príjmy zo ŠR – kamerový systém  4. etapa, 5. etapa 0 19 000,00 

233001 Príjmy z predaja pozemkov 0 1 980,00 

 

 

 

SPOLU  Plnenie kapitálových príjmov 

 

 

0 

 

20 980,00 

 

 

 

Finančné operácie príjmové: 

 
453 Nevyčerpané prostriedky za rok 2016 – ZŠ s MŠ, DD  0 5 208,08 

454 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce 0 227 836,21 

513 002 Tuzemské úvery bankové - dlhodobé 250 000 0,00 

  

SPOLU Finančné operácie príjmové 

 

 

250 000 

 

233 044,29 

 
 

 

 

 

PRÍJMY  SPOLU 

 

 

1 705 312 

 

  

1 790 171,31 
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Plnenie rozpočtu obce za rok 2017 – výdavková časť 
 

           Bežné výdavky:  
 

 

Položka 

 

Názov položky 

 

Rozpočet 

k 1.1.2017 € 
Skutočnosť 

k 31.12.2017 € 

 VÝDAVKY  VEREJNEJ   SPRÁVY                         0111 324 101 343 624,03 

611 Tarifný plat 98 000 104 914,74 

612001 Osobný príplatok  17 000 17 638,93 

614 Odmeny 7 000 6 354,16 

621 Odvody do VšZP              6 000 5 772,18 

623 Odvody do ostatných zdravotných poisťovní 9 000 8 779,81 

625001 Na nemocenské poistenie 2 500 1 983,29 

625002 Na starobné poistenie 19 000 21 984,34 

625003 Na úrazové poistenie 2 500 1 303,60 

625004 Na invalidné poistenie 4 500 3 478,76 

625005 Na poistenie v nezamestnanosti 1 700 1 088,27 

625007 Na poistenie do rezervného fondu 6 000 7 783,48 

627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 700 398,40 

631001 Cestovné náhrady tuzemské 2 000 2 417,51 

632001 Energie – elektrina, plyn 12 500 6 792,69 

632002 Vodné, stočné 1 000 497,76 

632003 Poštové služby 8 500 4 181,14 

632005 Telekomunikačné služby 0 3 289,56 

633001 Interiérové vybavenie 2 000 1 536,79 

633002 Výpočtová technika 500 311,00 

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 1 000 493,72 

633006 Všeobecný materiál  5 000 4 200,26 

633009 Knihy, časopisy, noviny, finančný spravodajca 800 358,37 

633010 Pracovné odevy a pomôcky 300 18,71 

633013 Softvér 3 500 3 499,21 

633016 Reprezentačné OcÚ a výdavky oslavy obce 13 000 12 125,07 

634003 Poistenie dopravné prostriedky 2 000 1 175,55 

635004 Údržba prevádzkových strojov  2 000 3 586,62 

635005 Údržba špeciálnych strojov, zariadenia, náradia 300 0,00 

635006 Údržba budov 10 000 13 659,55 

636001 Nájomné  201 1,00 

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady 2 500 2 232,60 

637004 Všeobecné služby 25 000 23 128,01 

637005 Špeciálne služby 15 000 11 183,06 

637012 Poplatky a odvody 300 326,40 

637014 Stravovanie 20 000 19 393,07 

637015 Poistné budov a majetku 3 000 2 900,92 

637016 Prídel do sociálneho fondu 2 000 1 777,75 

637026 Odmeny a príspevky poslancom OZ 2 000 1 635,00 

637027 Odmeny na základe dohôd 10 500 36 260,28 

641009 Transfer v rámci VS okrem transferu na PVŠS 300 330,00 

641013 Transfer inej obci – prenesený výkon štátnej správy 4 700 4 614,00 

642015 Transfery na nemocenské dávky 300 218,47 
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Položka 

 

FINANČNÁ OBLASŤ                                                    

0112 

 

5 400 

 

957,27 

637012 Poplatky banke 5 400 957,27 

 

 

 

Položka TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU                          0170 13 000 7 892,24 

651002 Splácanie úrokov z úveru  13 000 7 892,24 

 

 

 

Položka INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY – MATRIKA                  0133 3 001 3 068,31 

611 Tarifný plat 1 566 1 636,00 

623 Poistenie do zdravotnej poisťovne 180 219,90 

625001 Na nemocenské poistenie 25 25,00 

625002 Na starobné poistenie 210 210,00 

625003 Na úrazové poistenie 13 13,00 

625004 Na invalidné poistenie 47 47,00 

625005 Na poistenie v nezamestnanosti  16 16,00 

625007 Na poistenie do rezervného fondu 74 69,96 

632001 Energie 400 400,00 

632002 Vodné 30 30,00 

632003 Poštovné a telekomunikačné služby 160 160,00 

633006 Všeobecný materiál, kancelárske a čistiace potreby 140 201,45 

633010 Pracovné odevy 100 0,00 

637014 Stravovanie 40 40,00 

 

 

 

Položka POŽIARNA OCHRANA                                                 0320 11 580 12 476,52       

632001 Energie  1 200 983,23 

633004 Prev.stroje, prístr., zariad., technika a náradie 0 32,00 

633015 Benzín 150 48,73 

634001 Nafta 800 672,38 

634002 Servis, údržba 2 500 1 610,13 

634003 Poistenie 130 130,05 

637004 Všeobecné služby 100 100,00 

637005 Špeciálne služby 1 300 1 000,00 

642001 Transfer pre občianske združenie - DHZ 2 400 2 400,00 

642001 Transfer pre občianske združenie DHZ od obce Rudník 0 500,00 

633004 Prev. stroje, prístr., zar. z dotácie DPO 1 500 2 506,40 

633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky 1 500 2 493,60 
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Položka ROZVOJ OBCE – VEREJNÁ ZELEŇ                       0620 

 

20 000 18 368,94 

633004 Prevádzkové stroje – náradie 1 000 289,00 

633006 Všeobecný materiál 6 000 6 847,72 

633015 Benzín – kosenie            1 000 511,49 

634001 Pohonné hmoty – traktor 5 000 4 978,52 

634002 Servis, údržba, opravy  5 000 5 080,58 

635004 Údržba strojov 500 661,63 

635006 Údržba budov, objektov 1 500 0,00 

 

 

 

Položka CESTNÁ DOPRAVA                                                     0451 56 120 2 060,36 

611 Tarifný plat 75 75,00 

625002 Na starobné poistenie 13 13,00 

633006 Všeobecný materiál – posypový materiál 2 032 1 972,36 

635006 Údržba miestnych komunikácií 50 000 0,00 

637004 Všeobecné služby 4 000 0,00 

 

 

 

Položka NAKLADANIE S ODPADMI                                      0510  40 500 26 789,75 

633004 Nákup odpadových nádob  3 000  1 771,20 

633006 Všeobecný materiál – vrecia na separ. a komun. odpad  1 500   0,00 

637004 Všeobecné služby – zber a likvidácia odpadu  36 000 25 018,55 

 

 

 

   

Položka KOMUNITNÉ CENTRUM                                          0412 4 250 3 165,79 

632001 Energie  2 000   1 770,00 

632002 Vodné, stočné  500  648,78 

633006 Všeobecný materiál  500   376,70 

633010 Pracovné odevy                                    50   0,00 

634002 Servis, údržba  200  58,75 

635006 Údržba budovy  500  77,81 

637004 Všeobecné služby  500  233,75 

 

 

Položka VEREJNÉ OSVETLENIE                                         0640 19 000 12 416,74 

632001 Energie 11 000 4 817,48 

633006 Všeobecný materiál  2 000 1 844,40 

635006 Údržba verejného osvetlenia 6 000 5 754,86 

 

 

Položka VŠEOBECNÉ LEKÁRSKE SLUŽBY                      0660 6 000 4 544,85 

632001 Energie – plyn, elektrina 5 000 4 294,79 

632002 Vodné 300 181,06 

635006 Údržba budov, objektov 500 0,00 

637004 Všeobecné služby  200 69,00 
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Položka ŠPORTOVÉ SLUŽBY                                                  0810 20 800 20 100 

633006 Všeobecný materiál 100 0,00 

633015 Benzín kosačka  100 0,00 

635006 Údržba budov, objektov 500 0,00 

642001 Transfery pre občianske združenia 20 100 20 100 

 

Položka KNIŽNICA                                                                     0820 900 888,33 

633009 Knihy, časopisy, noviny 900 888,33 

 

Položka KNIŽNICA – DOTÁCIA  ZO  ŠR                               0820 1 000 1 000,00 

633009 Knihy, časopisy, noviny 1 000 1 000,00 

 

 

Položka OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY                           0820 

VRÁTANE KULTÚRNEHO DOMU  

22 000 23 030,21 

632001 Energie 9 000 9 126,86 

632002 Vodné 2 500 4 248,48 

632003 Poštovné 1 000 6,30 

632005 Telekomunikačné služby 0 1 338,68 

633001 Interiérové vybavenie  2 000 0,00 

633002 Výpočtová technika 1 000 0,00 

633004 Prevádzkové stroje, prístr., zariadenia 0 503,16 

633006 Všeobecný materiál 2 000 2 776,60 

633016 Reprezentačné 300 47,33 

635004 Údržba prevádzkových strojov 500 0,00 

635006 Údržba budovy 2 000 3 487,87 

637004 Všeobecné služby 300 148,93 

637027 Odmeny na dohodu 600 546,00 

642001 Transfery pre občianske združenia 800 800 

    

    

Položka VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY        0830    1 200 573,50 

635004 Údržba miestneho rozhlasu  500 32,94 

637012 Poplatky SOZA 700 540,56 

 

Položka NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY  0840 10 470 6 883,04 

632001 Energie - elektrina Dom smútku 2 000 1 718,46 

632002 Vodné - cintorín, DS 400 88,99 

633001 Interiérové vybavenie 1 000 0,00 

633006 Všeobecný materiál 1 000 404,50 

633015 Benzín kosačka 100 52,00 

633016 Reprezentačné 470 356,92 

635004 Údržba strojov, prístrojov 500 491,62 

635006 Údržba budovy 500 300,00 

637004 Všeobecné služby 850 627,80 

637027 Odmeny na dohodu   1 000 1 000 

634004 Príspevok pre Zväz zdravotne postihnutých 650 336 

642006 Členské príspevky ZMOS, ZPOZ, Rudohorie 

 

2 000 1 506,75 
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Položka NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI-ČOV  0520 14 408 1 242,33 

611 Tarifný plat 1 410 0,00 

621 Zdravotné poistenie                    140 0,00 

625001 Nemocenské poistenie 20 0,00 

625002 Starobné poistenie 200 0,00 

625003 Úrazové poistenie 11 0,00 

625004 Invalidné poistenie 42 0,00 

625005 Poistenie v nezamestnanosti 15 0,00 

625007 Rezervný fond 70 0,00 

632001 Energie 8 000 1 242,33 

633006 Všeobecný materiál 200 0,00 

633010 Pracovné odevy, pomôcky 100 0,00 

635004 Údržba zariadenia 1 000 0,00 

637004 Všeobecné služby – prevádzka ČOV 3 200 0,00 

 

Položka STAVEBNÁ ČINNOSŤ/REGOB/ROEP                     0111 3 510 3 503,52 

611 Tarifný plat 1 745 1 744,96 

623 Zdravotné poistenie ostatné ZP 170 170,08 

625001 Nemocenské poistenie 24 23,98 

625002 Starobné poistenie 245 245,04 

625003 Úrazové poistenie 14 13,92 

625004 Invalidné poistenie 52 52,32 

625005 Poistenie v nezamestnanosti 18 17,64 

625007 Rezervný fond 83 82,92 

632001 Energie 570 570,00 

632003 Poštovné, telefónne 150 150,00 

633006 Všeobecný materiál 439 432,66 

    

Položka Civilná ochrana                                                               0220            248 270,00 

637027 Odmeny  na dohodu – skladník CO 248 270,00 

 

Položka  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE                                         0560 233 231,00 

611  Tarifný plat 160 160,00 

625002  Starobné poistenie 52 52,00 

632003  Poštovné, telefónne 10 10,00 

633006  Všeobecný materiál 11 9,00 

 

Položka SOCIÁLNE SLUŽBY – OPATROV. SLUŽBA         1012 5 140 5 144,28 

611 Tarifný plat 3 800 0,00 

621 Poistenie do VšZP 320 0,00 

625001 Na nemocenské poistenie 70 0,00 

625002 Na starobné poistenie 510 0,00 

625003 Na úrazové poistenie 40 0,00 

625004 Na invalidné poistenie 120 0,00 

625005 Na poistenie v nezamestnanosti 50 0,00 

625007 Na poistenie do rezervného fondu 170 0,00 

637016 Prídel do sociálneho fondu 60 0,00 

637037 Vratky ŠR – transfer DD z roku 2016 0 5 144,28 
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Položka SOCIÁLNE DÁVKY                                                    1070 

- HMOTNÁ NÚDZA  

1 000 470,40 

642026 Rodinné prídavky    1 000 470,40 

 

 

Položka CHRÁNENÁ DIELŇA                                                0820 

  

1 062 748,64 

611 Tarifný plat   795 597,69 

621 Poistné do ostatných ZP 77 57,57 

625001 Na nemocenské poistenie 12 4,98 

625002 Na starobné poistenie 104 60,40 

625003 Na úrazové poistenie 7 2,00 

625004 Na invalidné poistenie 23 9,00 

625005 Na poistenie v nezamestnanosti 10 3,00 

625007 Na poistenie do rezervného fondu 34 14,00 

 

 

Položka ÚPSVAR                                                                        0412 

  

11 806 39 272,48 

611 Tarifný plat   8 748 29 124,24 

621 Poistné do VšZP 376 2 002,40 

623 Poistné do ostatných ZP 500 910,01 

625001 Na nemocenské poistenie 122 404,29 

625002 Na starobné poistenie 1 224 4 051,57 

625003 Na úrazové poistenie 70 231,75 

625004 Na invalidné poistenie 264 870,40 

625005 Na poistenie v nezamestnanosti 87 290,42 

625007 Na poistenie do rezervného fondu 415 1 387,40 

 

 

Položka VŠEOB. VER. SLUŽBY                                                0160  0 845,14 

611 Tarifný plat 0 100,00 

631001 Cestovné náhrady 0 3,40 

633006 Všeobecný materiál 0 20,00 

633016 Reprezentačné 0 26,00 

634004 Prepravné 0 33,04 

635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí 0 50,00 

637007 Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom 0 3,80 

637014 Stravovanie 0 133,90 

637026 Odmeny členom komisií 0 429,00 

637027 Odmeny – roznášanie oznámení o mieste a čase  0 46,00 

 

 

 

 

 

SPOLU Plnenie bežných výdavkov 

 

 

596 729 

 

539 567,67 
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     Kapitálové výdavky: 

 
Položka VEREJNÁ SPRÁVA                                                   0111 0 14 469,14 

713004 Kopírovací stroj OcÚ 0 4 034,40 

713005 Kamerový systém 4. etapa – financované z prostr. ŠR  0 8 000,00 

713005 Kamerový systém 4. etapa – spolufinan. z prostr. obce 0 2 434,74 

 

 

 
Položka POŽIARNA OCHRANA                                                     

0320 

50 000 8 427,07 

717002 Rekonštrukcia, modernizácia budovy PZ 50 000 8 427,07 

 

 
Položka ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU       09121 17 000 15 480,00 

716 Projekt. dokumentácia–Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ   17 000 15 480,00 

 

      

 
Položka CESTNÁ  DOPRAVA                                                 0451 264 475 327 823,19 

716 Projekt. dokumentácia  - chodník ul. Mieru, rekonštr. MK 0 10 140,00 

717002 Rekonštrukcia miest. komunikácií z prostr. bežného rozpočtu 14 475  89 846,98 

717002 Rekonštrukcia miest. komunikácií z prostr. rezervného fondu 0 227 836,21 

717002 Rekonštrukcia miest. komunikácií z úverových prostriedkov 250 000 0,00 

 

 

 
Položka KULTÚRNE  SLUŽBY                                              0820 0 1 994,40 

713004 Kopírovací stroj MKS 0 1 994,40 

 

 

 

 

 
                   
 

SPOLU Plnenie kapitálových výdavkov 

 

 

331 475 

 

368 193,80 
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Finančné operácie výdavkové: 
 

Položka TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU                      0170 41 000 40 995,60 

821005 Splácanie úveru 41 000 40 995,60 

              

 

 

SPOLU Plnenie finančných operácií výdavkových 

 

 

41 000 

 

40 995,60 

                                                

 

 

 

 

 

SPOLU PLNENIE BEŽNÝCH, KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV  

A FINANČNÝH OPERÁCIÍ ZA OBEC 

 

 

969 204 

 

948 757,07 

 

Výdavky Domova dôchodcov a ZŠ s MŠ zo ŠR a rozpočtu obce  

 

736 108 

 

748 209,59 

 

 

 

 

 

VÝDAVKY CELKOM 

 

1 705 312  

 

1 696 966,66 
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Obec Poproč od roku 2009 tvorí „Programový rozpočet obce Poproč“. 

V programovom rozpočte na roky 2017 – 2019  sú výdavky obce Poproč zatriedené do                    

13 programov. Každý program predstavuje rozpočet pre danú oblasť, ktorý má definovaný 

zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva 

stanovila. Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú 

plánované výstupy a výsledky práce obce a organizácií v nasledujúcich troch rokoch.  

 

Rozpočet obce Poproč je rozčlenený do tejto programovej štruktúry: 

 

1. Plánovanie, manažment a kontrola  

Zámer:  Trvalo udržateľný rozvoj obce Poproč  

1.1 Výkon funkcie starostu 

1.2 Manažment 

1.3 Plánovanie  

1.4 Finančné riadenie  

1.5 Kontrolná činnosť 

1.6 Členstvo v organizáciách a združeniach  

 

2. Propagácia a marketing 

Zámer: Poproč, samospráva známa i za hranicami Slovenska 

 

3. Interné služby 

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva  

3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy  

3.2 Hospodárska správa a údržba majetku obce  

3.3 Prevádzka úradu  

3.4 Vzdelávanie zamestnancov  

3.5 Autodoprava  

 

4. Služby občanom 

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov  

4.1 Matričný úrad  

4.2 Evidencia obyvateľstva 

4.3 Stavebný úrad  

4.4 Obecné noviny  

4.5 Miestny rozhlas  

 

5. Bezpečnosť 

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov   

5.1 Ochrana pred požiarmi, grant pre DHZ 

5.2 Civilná ochrana  

5.3 Prevádzka verejného osvetlenia  

 

6. Odpadové hospodárstvo 

Zámer: Poproč – obec s efektívnym riešením odpadov  

6.1 Zber a odvoz odpadu  

6.2 Nakladanie s odpadovými vodami   
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7. Komunikácie  

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dni v roku  

7.1 Správa a údržba komunikácií  

7.2 Zimná údržba 

7.3 Dopravné značenie  

 

8. Vzdelávanie 

Zámer:  Efektívny a kvalitný školský systém  

8.1 Základná škola  

8.2 Materská škola  

8.3 Stravovanie v základných školách  

8.4 Školský klub  

8.5 Centrum voľného času 

 

9. Šport 

Zámer: Obec so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov 

9.1 Športový areál 

9.2 Grantová podpora športu 

9.2.1 Grant pre FK 

9.2.2 Grant pre stolný tenis 

9.2.3 Grant pre turistov  

 

10. Kultúra 

Zámer: Dostupné kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce  

10.1 Miestne kultúrne strediská  

10.2 Obecná knižnica  

10.3 Grantová podpora kultúry  

 

11. Prostredie pre život 

Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím  

11.1 Verejná zeleň 

11.2 Cintorínske služby  

11.3 Ochrana životného prostredia  

 

12. Sociálne služby 

Zámer: Účinná sociálna sieť pre všetkých občanov obce Poproč  

12.1 Domov dôchodcov  

12.2 Opatrovateľská služba  

12.3 ÚPSV a R – dobrovoľnícke práce, aktivačné práce, VPP  

12.4 Osobitný príjemca – rodinné prídavky  

 

13. Komunitné centrum  

Zámer: Živé spoločenstvo tvorivých a spokojných občanov obce  
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 VYSPORIADANIE PREBYTKU /SCHODKU/  

ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017 

      

                                              

 

                     

 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR 

 
 
Bežné  príjmy spolu 1 722 409,71  

z toho : bežné príjmy obce  1 536 147,02 

             bežné príjmy RO 186 262,69 

Bežné výdavky spolu 1 474 039,95 

z toho : bežné výdavky  obce  539 567,67 

             bežné výdavky  RO 934 472,28 

Bežný rozpočet 248 369,76 

Kapitálové  príjmy spolu 20 980,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  20 980,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 368 193,80 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  368 193,80 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 347 213,80 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 98 844,04 

Vylúčenie z prebytku  12 211,70 € 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 111 055,74 

Príjmy z finančných operácií 233 044,29 

Výdavky z finančných operácií 40 995,60 

Rozdiel finančných operácií  192 048,69 

PRÍJMY SPOLU   1 976 434,00 

VÝDAVKY SPOLU                        1 883 229,35   

Hospodárenie obce   93 204,65 
Vylúčenie z prebytku        12 211,70  

Upravené hospodárenie obce  80 992,95 
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Schodok rozpočtu v sume 98 844,04 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 

prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 12 211,70 EUR  bol v rozpočtovom 

roku 2017 vysporiadaný z finančných operácií vo výške 111 055,74 EUR. 
 

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o : 
 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  1 211,70 EUR, a to na :  

- cestovné pre deti v hmotnej núdzi                                                          -       92,70 EUR 

- transfer – rodinné prídavky – obec ako osobitný príjemca                     -       88,04 EUR 

- transfer –financovanie bežných výdavkov DD v r. 2017 – vratka ŠR   -  1 030,96 EUR 

 

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 11 000 EUR, a to na : 

- kamerový systém v obci Poproč 5. etapa 

 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Zostatok  finančných operácií v sume  98 844,04 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 98 844,04 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume  80 992,95  EUR, bol navrhnutý: 

 
- vrátiť do rezervného fondu ako nevyčerpané prostriedky rok 2017     -  80 992,95 EUR  

 

Rozpočet obce na roky 2018 – 2020 
 

 Rozpočet  na 

rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Príjmy celkom 1 824 068,00 1 855 608,00 1 877 498,00 

z toho :    

Bežné príjmy 1 574 068,00 1 605 608,00 1 627 498,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 

Finančné príjmy 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

 

 

 Rozpočet  na 

rok 2018 

Rozpočet 

 na rok 2019 

Rozpočet 

 na rok 2020 

Výdavky celkom 1 824 068,00 1 855 608,00 1 877 498,00 

z toho :    

Bežné výdavky 1 422 968,00 1 505 608,00 1 527 498,00 
Kapitálové výdavky 360 100,00 300 000,00 300 000,00 

Finančné výdavky 41 000,00 50 000,00 50 000,00 
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2.2 Prehľad o prijatých grantoch a transferoch  

 

 

 
Prehľad o prijatých grantoch a transferoch zo štátneho rozpočtu za rok 2017 

 

 

MV SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku matričnej činnosti 
 

    3 068,31 € 

MDVaRR SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku stavebného poriadku  2 554,71 € 

MDVaRR SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku pozemných komunikácií    118,67 €  

MV SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku starostlivosti o ŽP 231,00 € 

MV SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov 906,51 € 

MV SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku registra adries 38,80 € 

MV SR - Dotácia – na úseku civilnej ochrany   270,00 € 

MV SR - Dotácia – voľby do VÚC  v roku 2017 845,14 € 

MPSVaR SR - Dotácia na úseku sociálnej pomoci – pre Domov dôchodcov Poproč 76 800,00 € 

MŠVVaŠ SR - Dotácia na bežné výdavky na úseku školstva   429 620,00 € 

ÚPSV a R - Dotácia – stravné  a učebné pomôcky pre deti MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi 1 604,79 € 

ÚPSV a R - Dotácia – rodinné prídavky (obec ako osobitný príjemca) 470,40 €  

ÚPSV a R - Dotácia – aktivačné práce, chránená dielňa 45 404,51 €      

MK SR - Dotácia – nákup knižničného fondu   1 000,00 €     

DPO SR - Dotácia pre DHZ Poproč 5 000,00 € 

MV SR – dotácia na zabezpečenie komisie ROEP 3,50 € 

   

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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     PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH   
PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM  

PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č.583/2004 Z.Z. 

 
Obec Poproč v roku 2017 poskytovala dotácie v súlade so Všeobecne záväzným 

nariadením obce Poproč o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom na území obce Poproč.  
 

Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie 
 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Obecný futbalový klub Slovan Poproč 
 

- bežné výdavky konkrétne: 

- doprava – žiaci, dorastenci, dospelí,  

- štartovné - majstrovské turnaje žiaci,   

  dorastenci, dospelí 

- poplatky za prenájom telocvične 

- športový materiál – lopty, dresy 

- cestovné hráčom, trénerom 

- spotrebný materiál – vápno, chladiaci spray  

 

 

 

16 000 € 

 

 

 

16 000 € 

 

 

 

0 € 

Spevokol Fortuna 
 

- bežné výdavky konkrétne: 

- odmena pre hudobný doprovod 

- cestovné pre členky OZ s trvalým pobyt. mimo obce 

-  nákup drobných doplnkov na vystúpenie (pančuchy,   

   šály, oprava obuvi) 

- občerstvenie – minerálka, káva, čaj  

 

 

 800 €  

 

 

800 € 

 

 

0 € 

Stolnotenisový športový klub 
 

- bežné výdavky konkrétne: 

- cestovné, nájomné, štartovné, stolnotenisové  

  potreby, stolnotenisové tričká 

 

3 500 € 

 

3 500 € 

 

0 € 

Klub slovenských turistov Poproč 
 

- bežné výdavky konkrétne: 

- propagačný materiál klubu 

- štartovné pre členov klubu 

- dopravné autobus 

- občerstvenie účastníkov akcie „Šľapaj do  

  Poproča“ a „Silvestrovský výstup naKobyliu horu“  

 

 

 

600 € 

 

 

 

600 € 

 

 

 

0 € 

Dobrovoľný hasičský zbor Poproč 
 

- bežné výdavky konkrétne: 

- chod krúžku mladých hasičov 

- účasť družstiev DHZ na súťažiach  

- zakúpenie opaskov, prilieb, dresov 

- usporiadanie súťaže „Chodbovica“, občerstvenie 

- kurzy a školenia členov DHZ 

- usporiadanie taktického cvičenia 

- štartovné, cestovné 

 

 

2 400 € 

 

 

2 400 € 

 

 

0 € 

 

 

Obec Poproč v roku 2017 poskytla dotácie v celkovej výške 23 300 €.  Tieto dotácie 

boli k dátumu 31.12.2017 vyčerpané v plnej výške a riadne a v stanovenom termíne 

zúčtované.  
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2.4 Úverové zaťaženie obce  

 
 Nesplatený úver obce z predchádzajúcich rokov k 1.1.2017 bol vo výške 272 855,62 € 

a k 31.12.2017 je výška nesplateného úveru obce 244 629,10 €.  

Obec v roku 2017 splácala v pravidelných mesačných splátkach Dexia Komunál 

eurofondy úver, ktorý bol čerpaný z dôvodu realizácie projektu Modernizácie Základnej školy 

s materskou školou Poproč. Výška nesplateného úveru k 1.1.2017 bola 14 854,08 €.   Výška 

nesplateného úveru k 31.12.2017 je 8 912,40 €. 

Obec v roku 2017 splácala v pravidelných mesačných splátkach taktiež Dexia 

Komunál eurofondy úver, ktorý bol čerpaný z dôvodu realizácie projektu Revitalizácie 

centrálnej zóny v obci Poproč. Výška nesplateného úveru k 1.1.2017 bola 42 670,96 €  a stav 

tohto úveru k 31.12.2017 je 35 843,56 €.  

Celková úverová zaťaženosť obce Poproč bola k 01.01.2017 vo výške 330 380,66 €                        

a k 31.12.2017 je vo výške 289 385,06 €. 

 

Prehľad o úveroch obce 
Poskytovateľ 

úveru 

Účel Výška 

prijatého 

úveru 

Výška 

úroku 

Zabezpečenie 

úveru 

Zostatok 

k 31.12.2017 

Splatnosť 

 

Prima banka investičné akcie 414 923,99 2,547 Vista zmenka 244 629,10 25.08.2026 

Prima banka Modernizácia ZŠ  50 009,02 2,547 Vista zmenka 8 912,40 08.07.2019 

Prima banka Revitalizácia CZ 68 842,66 2,547 Vista zmenka 35 843,56 24.03.2023 

 

2.5 Výsledok hospodárenia obce 
 

Celkové rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017 po započítaní finančných operácií 

skončilo so schodkom rozpočtu. Schodok rozpočtu v sume 98 844,04 EUR  zistený podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 12 211,70 

EUR  bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný z finančných operácií vo výške 111 055,74 

EUR. Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume  80 992,95  EUR - vrátené do rezervného fondu ako 

nevyčerpané prostriedky rok 2017     -  80 992,95 EUR  

 

2.6 Rozvoj obce v roku 2017  
 

Významné zámery obce Poproč v oblasti dokončených investícii: 

 

- v roku 2017 obec zaraďovala do majetku obce majetok v celkovej výške 

166 310,52 eur z toho napr.: 
- technické zhodnotenie miestnych komunikácií v celkovej výške 149 846,98 € - 

prírastok na účte 021 Stavby - financovanie z prostriedkov bežného rozpočtu obce, 

časť finančných prostriedkov bolo čerpaná z rezervného fondu obce – zrekonštruovaná 

bola časť miestnej komunikácie  na ul. Lesnej a na  ul. Obchodnej, ul. Banícka – pri 

cintoríne, ul. Nová. 

- kamerový systém 4. etapa v hodnote 10 434,74 € - prírastok na účte 022 Samostatné 

hnuteľné veci - financovanie z kapitálovej dotácie zo štátneho rozpočtu 

a spolufinancovanie z prostriedkov bežného rozpočtu obce. 
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3. EKONOMICKÉ ÚDAJE 

 
 Nižšie uvedené súvahové údaje sú výsledkom hospodárenia vykázaným v systéme 

akruálneho účtovníctva Obce Poproč za rok 2017.  

 

 

 

3.1 Hospodársky výsledok za rok 2017 
 

Hospodársky výsledok  za 2017 - vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú 

jednotku a konsolidovaný celok 

 

a) za materskú účtovnú jednotku 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Náklady 1 016 770,25 986 331,50 

50 – Spotrebované nákupy 75 392,54 94 838,03 

51 – Služby 124 289,93 124 113,38 

52 – Osobné náklady 277 319,38 252 515,97 

53 – Dane a  poplatky 223,66 370,66 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 9 791,00 11 798,68 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

74 766,30 70 286,89 

56 – Finančné náklady 9 175,91 10 777,25 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 

príjmov 
445 811,53 421 608,76 

59 – Dane z príjmov 0,00 21,88 

Výnosy 1 212 721,83 1 179 955,21 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 5 606,94 7 326,16 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 887 788,80 838 255,29 

64 – Ostatné výnosy 65 099,12 55 846,15 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

96,21 0,00 
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66 – Finančné výnosy 0,00 123,46 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

254 130,76 278 404,15 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

195 951,58 193 623,71 

 

 

 

Hospodárskym výsledkom Obce Poproč za rok 2017 bol zisk  v sume  195 951,58 EUR.  

 

 

Účtové skupiny trieda 6 – Výnosy vo výške:             1 212 721,83 EUR 

 

Účtové skupiny trieda 5 – Náklady vo výške:             1 016 770,25 EUR 

 

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške                           195 951,58 EUR 

 

 

Daň z príjmov- z úrokov                          -   0,00 EUR 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      

 

Výsledok hospodárenia po zdanení vo výške  +  195 951,58  EUR

  

 

 
 Kladný výsledok  hospodárenia obce za rok 2017 bol zúčtovaný  na   účet 428 – 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  
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b) za konsolidovaný celok 

 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Náklady 1 568 318,32 1 511 575,90 

50 – Spotrebované nákupy 229 693,65 246 956,46 

51 – Služby 149 913,97 149 680,94 

52 – Osobné náklady 1 017 190,92 951 523,41 

53 – Dane a  poplatky 223,66 420,66 

54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 19 249,04 20 182,58 

55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

116 902,43 105 995,53 

56 – Finančné náklady 11 514,65 13 132,53 

57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00 

58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov 

príjmov 
23 630,00 23 659,94 

59 – Dane z príjmov 0,00 23,85 

Výnosy 1 754 715,16 1 704 894,60 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 183 841,44 176 183,68 

61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00 

62 – Aktivácia 0,00 0,00 

63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 887 788,80 838 255,29 

64 – Ostatné výnosy 66 005,43 59 264,31 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 

a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 

rozlíšenia 

96,21 0,00 

66 – Finančné výnosy 0,00 125,16 

67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 

v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou 

alebo VÚC 

616 983,28 631 066,16 

Hospodársky výsledok 

/+ kladný HV, - záporný HV/ 

+186 396,84 + 193 318,70 
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3.2 Bilancia aktív a pasív 

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2016  predstavovali sumu 

3 939 509,53 EUR a k 31.12.2017 predstavujú sumu 4 064 783,31 EUR. 

 

Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky podľa účtovnej uzávierky k 31.12.2016 

predstavovali  sumu 3 939 509,53 EUR a k 31.12.2017 predstavujú sumu 4 064 783,31 EUR. 

 

 

Aktíva (€) 
 

Názov Skutočnosť  

k 31.12.2017 

Skutočnosť  

k 31.12.2016 

Neobežný majetok spolu z toho: 2 832 281,53 2 532 918,36 

Dlhodobý nehmotný majetok  0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok  2 271 337,34 1 971 974,17 

Dlhodobý finančný majetok  560 944,19 560 944,19 

Obežný majetok spolu z toho: 1 230 152,19 1 404 214,98 

Zásoby 406,78 406,78 

Zúčt. medzi subjektami ver. správy   1 071 224,90 1 100 291,10 

Krátkodobé pohľadávky 24 163,11 26 987,90 

Finančné účty 134 357,40 276 529,20 

Časové rozlíšenie 2 349,59 2 376,19 

Spolu:  4 064 783,31 3 939 509,53 
 

 

 

 

Pasíva (€) 
 

Názov Skutočnosť 

 k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Vlastné imanie z toho: 1 802 728,32 1 606 776,75 
Nevysporiadaný VH minulých rokov 1 606 776,74 1 413 153,04 
Výsledok hospodárenia za účt. obd. 195 951,58 193 623,71 

Záväzky spolu z toho: 327 948,04 361 330,55 

Rezervy 5 100,00 4 700,00 

Zúčt. medzi subjektami ver. správy   12 211,70 5 296,12 

Krátkodobé záväzky 21 251,28 20 953,77 

Dlhodobý bankový úver 289 385,06 330 380,66 

Časové rozlíšenie 1 934 106,95 1 971 402,23 

Spolu:  4 064 783,31 3 939 509,53 
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Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok 

 

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2016  predstavovali sumu 

4 097 065,66  EUR a k 31.12.2017 predstavujú sumu 4 219 712,35 EUR. 

 

Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky podľa účtovnej uzávierky k 31.12.2016 

predstavovali  sumu 4 097 065,66  EUR a k 31.12.2017 predstavujú sumu 4 219 712,35 EUR. 

 

 

Aktíva (€) 
 

Názov Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

Neobežný majetok spolu z toho: 3 975 801,03 3 710 221,06 

Dlhodobý nehmotný majetok  0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok  3 414 856,84 3 149 276,87 

Dlhodobý finančný majetok  560 944,19 560 944,19 

Obežný majetok spolu z toho: 240 767,29 383 941,17 

Zásoby 4 781,81 6 381,66 

Zúčt. medzi subjektami ver. správy   0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 28 110,96 35 195,63 

Finančné účty 207 874,52 342 363,88 

Časové rozlíšenie 3 144,03 2 903,43 

Spolu:  4 219 712,35 4 097 065,66 
 

 

 

 

Pasíva (€) 
 

Názov Skutočnosť  

k 31.12.2017 

Skutočnosť  

k 31.12.2016 

Vlastné imanie z toho: 1 802 770,38 1 616 373,55 
Nevysporiadaný VH minulých rokov 1 616 373,54 1 423 054,85 
Výsledok hospodárenia za účt. obd. 186 396,84 193 318,70 

Záväzky spolu z toho: 407 251,82 431 717,08 

Rezervy 5 100,00 4 700,00 

Zúčt. medzi subjektami ver. správy   12 211,70 5 296,12 

Dlhodobé záväzky 644,64 862,17 

Krátkodobé záväzky 99 910,42 90 478,13 

Dlhodobý bankový úver 289 385,06 330 380,66 

Časové rozlíšenie 2 009 690,15 2 048 975,03 

Spolu:  4 219 712,35 4 097 065,66 
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3.3 Pohľadávky a záväzky 
 

 

a/ pohľadávky 

 

Účet  Zostatok 

k 31.12.2017 

Zostatok 

k 31.12.2016 

315 - ostatné pohľadávky 0,00 0,00 

318 - pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové 19 140,62 22 754,15 

319 - pohľadávky za daňové príjmy obce 5 022,49 4 233,75 

335 -  pohľadávky voči zamestnancom  0,00 0,00 

S p o l u :    24 163,11 26 987,90 

 

 

Pohľadávky pozostávajú z pohľadávok daňových a nedaňových: 

 

Účet 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí: 

 

K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky z prenájmu nebytových priestorov                                    

vo výške   4 124,91 €. 

 

K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad vo výške 

5 448,53 € - v nedoplatkoch nie je zahrnutý predpis poplatku za komunálny odpad za                     

IV. štvrťrok 2017, ktorý predstavuje sumu 6 092,07 €.   

 

K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na poplatku za stočné vo výške  505,32 €                            

- v nedoplatkoch nie je zahrnutý predpis poplatku za stočné za IV. štvrťrok 2017, ktorý 

predstavuje sumu 2 969,79 €.   

 

 

Účet 319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí: 

 

K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške  13 203,85 € - obec 

tvorí opravnú položku na daň z nehnuteľnosti vo výške 8 448,02  €. 

 

K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 266,66 €.       

         

b/  krátkodobé záväzky 

 

Účet 
Zostatok 

k 31.12.2017 

Zostatok 

k 31.12.2016 

321 - Dodávatelia 0,00 0,00 

323 - Ostatné krátkodobé rezervy 5 100,00 4 700,00 

324 - Prijaté preddavky 2 198,80 2 198,80 

331 - Zamestnanci 11 015,82 10 837,15 

336 - Zúčt.s inštitúciami soc. zab. a zdrav.poisť.  6 312,80 6 362,79 

342 - Ostatné priame dane 1 662,68 1 495,56 

357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 12 211,70 5 296,12 

379 - Iné záväzky  61,18 59,47 

S p o l u  38 562,98 30 949,89 
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Pohľadávky a záväzky za konsolidovaný celok  

 
 

 

a/ pohľadávky 

 

Účet  Zostatok 

k 31.12.2017 

Zostatok 

k 31.12.2016 

315 - ostatné pohľadávky 0,00 66,19 

318 - pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové 23 062,02 26 441,44 

319 - pohľadávky za daňové príjmy obce 5 022,49 4 233,75 

335 - pohľadávky voči zamestnancom  0,00 0,00 

378 - iné pohľadávky   26,45 4 454,25 

S p o l u :    28 110,96 35 195,63 

 

 

 
b/  krátkodobé záväzky 

 

Účet 
Zostatok 

k 31.12.2017 

Zostatok 

k 31.12.2016 

321 - Dodávatelia 5 386,43 3 667,57 

323 - Ostatné krátkodobé rezervy  5 100,00 4 700,00 

324 - Prijaté preddavky 2 198,99 2 198,80 

325 - Ostatné záväzky 89,55 348,06 

331 - Zamestnanci 49 199,86 46 879,49 

336 - Zúčt.s inštitúciami soc. zab. a zdrav.poisť.  29 860,92 28 835,84 

342 - Ostatné priame dane 6 174,26 5 686,59 

372 - Transfery a ost. zúčt. so subjekt. mimo VS 381,11 566,84 

357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 12 211,70 5 296,12 

379 - Iné záväzky  6 619,30 2 294,94 

S p o l u  117 222,12 100 474,25 
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3.4 Fondové hospodárenie 

 
Rezervný fond 

 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. 

v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 

 
Obec Poproč vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia za účtovný /kalendárny/ 

rok. Tieto finančné prostriedky obec použije na úhradu kapitálových výdavkov.  

 

 

V roku 2017 obec odviedla do Rezervného fondu obce finančné prostriedky vo výške 

výsledku hospodárenia obce Poproč za rok 2016 t.j. 153 252,73 EUR. 

 

 

V roku 2017 obec finančné prostriedky z rezervného fondu čerpala nasledovne:  

 

 

 

 
Počiatočný 

stav 

k 1.1.2017 

Prevod 

prebytku 

hospodárenia  

z roku 2016 

Čerpanie  

v roku 2017 

Uznesenie 

číslo 

Konečný stav 

k 31.12.2017 

 

95 265,77 € 

 

153 252,73 € 

 

Rekonštrukcia 

miestnych 

komunikácií   

227 836,21 € 

 

 

A.4/2.c./2017 
zo dňa 21.08.2017 

 

20 682,29 € 

 

 
 

3.5 Majetkový podiel obce v obchodných spoločnostiach 
 

Obec Poproč nemá v žiadnej obchodnej spoločnosti majetkovú účasť. 

 
 

Obec Poproč nadobudla akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

Košice  zmluvou o bezodplatnom prevode akcií. Akcie majú podobu zaknihovaného cenného 

papiera v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.. Akcie sú evidovanie na účte 

majiteľa cenných papierov.   

 

 

3.6 Overenie účtovnej závierky  
 

 Účtovnú závierku za rok 2017 overila nezávislá audítorka Ing. Andrea Zálepová. Číslo 

licencie: 947. Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči č. A.3/1.b./2018 zo dňa 

18.06.2018 – Obecné zastupiteľstvo v Poproči berie na vedomie výrok audítora za rok 2017.  
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4. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 

 
 
a) Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu s dopadom na 

výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.               

b) V roku 2018 Obec Poproč plánuje hospodáriť na základe rozpočtu s prebytkom.         

c)  Obec Poproč nevykonáva činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 

d)  Obec Poproč nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí. 

e)  Účtovná jednotka nie je vystavená významným rizikám a neistotám.   

f) Návrh na vysporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia Obce Poproč je riešený 

v Záverečnom účte Obce Poproč za rok 2017. 

 

 

 

 

 

 
Vypracovala: Ladislava Šestáková  

                   

 

 

   

Schválil: Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce 

 

V Poproči, dňa 22.11.2018 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 

 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 

 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha,  Konsolidovaný Výkaz 

ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky 

 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                  
 


