
Starostka obce POPROČ 
 

                                                                            V Poproči, dňa 25.11.2019 

Sp. zn.:  OcÚ-I-581/2019  

P o z v á n k a 
 

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

z v o l á v a m 

plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

 

ktoré sa uskutoční dňa  28. novembra 2019  t.j. vo štvrtok o 16.30  hod. 

v budove Obecného úradu v Poproči 

 

 s  týmto  návrhom  programu: 

 
1. Otvorenie. 

a) určenie zapisovateľa.    

b) určenie overovateľov zápisnice 

c) voľba návrhovej komisie,                                                                 

d) schválenie programu rokovania.                                                              

2. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 8.8.2019, 3.9.2019, 

30.9.2019. 

3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery. 

a) Finančná komisia pri OZ. 

b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 

c) Komisia kultúry a športu pri OZ. 

d) Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ. 

4. Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia obce Poproč  č. 5 / 2019 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na 

území obce Poproč. 

5. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Základnej školy 

s materskou školou Poproč za školský rok 2018/2019. 

6. Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia obce Poproč  č. 6 / 2019 o úhradách za sociálne 

služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb - podporná sociálna 

služba v jedálni. 

7. Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia obce Poproč  č. 7 / 2019 o úhradách za sociálne 

služby poskytované obcou - opatrovateľská služba. 

8. Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia obce Poproč  č. 8 / 2019 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poproč. 

9. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Poproč. 

10. Informácia starostky obce o technickom stave majetku obce prevzatom po komunálnych 

voľbách konaných v novembri 2018. 

11. Informácia starostky obce o zrealizovaných aktivitách pri zveľaďovaní a modernizácií 

majetku obce k 31.10.2019. 

12. Informácia starostky obce o podaných/doplnených žiadostiach o NFP/dotáciách. 

13. Návrh Harmonogramu kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2020. 



14. Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020 pre občianske združenia, 

organizácie a spolky.                                                                                                  

15. Návrh programov, podprogramov a zámerov obce na roky 2020, 2021, 2022.                              

16. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového rozpočtu obce na rok 2020 

s výhľadom na rok 2021 – 2022.                                                             

17. Návrh Rozpočtu obce na rok 2020  - záväzný.  

18. Návrh Rozpočtu obce na rok 2021 - 2022 -  výhľadový. 

19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020.    

20. Schválenie Harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020. 

21. Schválenie podmienok verejno-obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 

nachádzajúcich sa na ulici Brezovej, orientačné číslo 20, súpisné číslo  969, k.ú. Poproč, 

zapísané na LV č, 1190, parcela č. 1326 vo výmere 267,3 m2 . 

22. Návrh na využitie nebytových  priestorov nachádzajúcich sa v Kultúrnom dome 

v Poproči. 

23. Zámer prenajať majetok obce  na základe žiadostí:  

- žiadosť p. Márie Štefanekovej,  Poproč, Obchodná 50 

- žiadosť spol. ADOS-ATIZ s.r.o., Poproč, Západná 66 

- žiadosť spol. IT-CARE s.r.o., Rudník č. 195 

- žiadosť p. Evy Štovčíkovej, Poproč, Východná 29 

- žiadosť spol. STALA s.r.o., Poproč, Sadová 34 

- žiadosť p. Marty Vaňovej, Jasov, Májová 1 

- žiadosť p. Slavomíra Juhára – ERTS, Poproč, Slnečná 28 

- žiadosť p. Jarmily Sklenkovej, Poproč, Školská 8 

- žiadosť spol. Greece MG s.r.o., Košice, Wuppertálska 17 

24. Informácia starostky obce o výsledku konkurzu na obsadenie funkcie  riaditeľa/-ky 

Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24  Poproč. 

22. Harmonogram technicko-organizačného zabezpečenia volieb do Národnej rady 

Slovenskej republiky v roku 2020.  

23. Rôzne. 

24. Interpelácie poslancov. 

25. Podnety a návrhy od občanov. 

26. Závery z rokovania OZ. 

27. Záver.    

 

 

 

 

 

 

         Ing. Iveta Komorová Hiľovská  

                         starostka obce, v. r. 

 

 

 

 

 

 


