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l.UVOD

r

1.1 Uvodné slovo starostky obce
Identifíkačné údaje obce

/

Uvodné slovo starostky obce

V našej obci Poproč došlo v komunálnych voľbách v novembri 2018 k
zmene na poste starostu obce.

Predkladám Výrocnú správu, ktorá by mala byť krátkym ohliadnutím sa za
s?mrtojďu;';.k_s?°.-°m>^'?kmmmdin''"^
obce ažtoncom roka 2018 neprináleží mi hodnotiť vysledky obce dosialmuté v

roku 2018. Toto hodnotenie prenechám obyvateľom obce.

.^i2LP!e^^ä^r?^^^nLUI??-arrÍiť_pozomosť naskutočnosť' že Poproč
S.Tll ,oknls'?m.p? i'-um:^>mu'm>'>" .k> >b-?- ^
OJOra:.^fa-obec í)ocúvam od navštevníkov ^ ' °0 ""ov
z rôznych oblastí spoločenského života.

Mojou prioritou je i ostane rozvoj sídla vo všetkých oblastiach života
a šírenie dobrého mena o našej dediny. Uvedomujem si, že dosiahnutie tohtocieľa
ro^Do^to^^^ n^^niyá^^^^^rti^^^^Ít^^^Ti^i^^^^L,^!^^-T spolupráce s
^^v^fam)rlľllz^clT^o^^i,^^l^a,i <^?en"i^ -..aL aktívnymlO^DUfam^zbudúcom období budú tomu náp- ^ V^P-
obecného zastupiteľstva.
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Identífíkačné údaje obce
Názov: Obec POPROČ

v

Právna fonna: právnická osoba zriadená Zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

Sídlo: v

ul. Skolská 2, 044 24 Poproč, okres Košice - okolíe
TeL: 055/4668171

e-mail: sekretariatťaíDoproc.sk

web: www.Doproc.sk

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

ICO: 00324639

v

DIC: 2020746189

y

Statutárny orgán obcc: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce

Rozloha: 2 670 ha

Prvá písomná zmienka o obci: z roku 1255

Počet obyvateľov k31.12.2018 : 2 701

Vývoj počtu obyvateľov od roku 2000 do roku 2018:
Rok Pocet 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 2711 obyvateľov
r. 2016 2 708 obyvateľov
r. 2017 2 706 obyvateľov
r.2018 2 701 obyvateľov
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Hlavná éinnosť: rr_ /

uzenmä samospráva

iT<^(^^SJ,ľ^^^^ÍJ^^ÍC^a^po.^y obyvateľov obce
usmerňovanie ekonomickej činnosti na území obce
zabezpeČovaiúe výstavby a údržby miestnych komunikácií
zabÄvanie -WWnych sluzieb - nakladanie skomunálnym odpad om)

udržiavanie čistoty v obci a pod.
ochrana životného prostredia na území obce
starostíivosťoverejnúzeleň
^l^y^.Íu^alíaIÚ,e?__zru,šovanie.a,k?ntr01^ podľaosobitnych predpisov svojich
T^^10^^ S!evko^ch.organizácií? mych Právnŕckych osôb a zariadem
plnenie úloh na úseku sociálnej pomoci
vykonávanie osvedčovania listín a podpisov na listinách
vedenie obecnej kroniky
plnenie iných úloh stanovených osobitnymi právnymi normami.

1.2 OrganizaČná štruktúra obce a identifíkácia vedúcich predstavitel ?
ov

Starostka obce: y

Ing. Stefan Jaklovský do 10.12.2018 - dátum konania
ustanovujúceho zasaAiutia Obecného zastupiteľstva obce
Poproč.
Ing. Iveta Komorová Hiľovská, zvolená za starostku
obce v komunáhych voľbách dňa 10.11.2018, íúnkcie sa
ujala dňa 10.12.2019 dátum konania ustanovujúceho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproc.
Je_najvyšsím vykonnym orgänom obce aštatutámym
orgánom obce.

Zástupca starostu obce: PhDr. Zita Bamková do dna 10.12.2018 - dátum konania
ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Poproč. Dňa 25.2.2019 poslanci OZ zobraÍi na vedomie
infonnáciu starostky obce o poverení poslanca OZ s

Ing. Jána Spišáka, zastupovaním starostky obce v súlade
s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v

znení neskorších predpisov.
Zastupca starostu obce zastupuje starostu obce počas
jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon
fúnkcie. Na tento účel ho spravidla na celé íunkčné
obdobie poveri zastupovanim 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 obecnym
zastupiteľstvom na obdobie 6-tich rokov
-kontrohá činnosť v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

Obecné zastupiteľstvo: zastupiteľský zbor zloženy z 9 poslancov, ktorý
rozhoduje o zákla<iných otázkach života obce v zmysle
§ 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadem v znení
zmien a doplnkov
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Poslanci obecného zastupiteľsh^a obce Poproč do ustanovujúceho zasadnutia OZ, ktoré
sa konalo dňa 10.12.2018:

Mgr. Zuzana Bradová
Bc. Iveta Vincová
PhDr. Zita Baníková
Ing. Viliam Komora
Ing. Branislav Hanko

Jozef Harčarik
Martm Jasaň

v

Mgr. Dajána Spegárová
Peter Mudroň

Zvolení poslanci OZ komunálnych voľbách dňa 10.11.2018:

PhDr. Zita Baníková
Mgr. Zuzana Bradová
Mgr. Katarína Harčariková
Mgr. Dominika Hiľovská
Ing. VUiam Komora

Ing. Branislav Petráš, PhD.
Ing. Eva Petrášová
Ing. Ján Spišák
PhDr. Dominika Vincová

Komisie obecného zastupitePstva v roku 201S

Komisia fínančná:

Členovia z radov poslancov OZ:

1 . phDr-zita Baníková - poslankyňa, predsedníčka finančnej komisie
2. Ing. Viliam Komora - poslanec, Člen fímmčnej komisie
3. Martin Jasaň - poslanec, člen fínančnej komisÍe

v

Clenovia z radov občaxiov - odbomíkov:

v

1. Ladislava Sestáková - menovaná členka
2. Ing. Mariana Pavlišinová - menovaná členka
3. Ing. MÍriam Michalková - menovaná členka
4. Ing. Eva Petrášová - menovaná členka

Komisia životného prostredia a projektového plánovania:
v

Clenovia z radov poslancov OZ:

1. Mgr. Zuzana Bradová - poslankyňa, predsedníčka komisie ŽP a PP
2. Ing. BranÍslav Hanko - poslanec, člen komisie ŽP a PP
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v

CIenovia z radov občanov - odbomíkov:

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 čhika

Komisia kultúry a športu:

ČIenovia z radov poslancov OZ:
v

Í SlSr?^'Í^" ^ÍľJÍ' ^olIaŕ^aLPÍe(!!TdmčÍ:a komisie kultúry a športu
2. Peter Mudroň - poslanec, člen komisie kultúiy a športu

v

CIenovia z radov občanov - odbomíkov:

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

Komisía školstva a sociálnych vecí:
v

Clenovia z radov poslancov OZ:

Í ' ?.^ I7rerta yincová ~ Poslankyňa predsedníčka komisie školstva a sociálnych vecí
2. JozefHarČarik - poslanec, Člen komisie školstva a sociálnych vecí

v

Clenovia z radov občanov - odbomíkov:

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

?^!ljTe^.sana.osi!atnyi_?ZTmy samosPrávny a správny celok Slovenskej republiky. Obecje
'S=ä'"" ..to-<,.^""L-m?t''"-t<-<n.--'h'-<-"
ľdS^etk^ľ^m?- Zák.adnouulohouobcepnv^nesan^
je starostlivosť o vŠestraimý rozvoj jej územia a o potrebyjej obyvateľov.

Obecný úrad:

ľ ľ3i^> \

T
^

Adresa: Obec Popročľ
i

I
\ 9 Obecný úrad Poproč\ Kl

'>

Skolská2
^,' "I/

- ľ

044 24 Poproí2Ji t

nhi Tel. c.: 055/4668 171

E-maU: sekretariatťäÍDoproc.sk

^^^a? ^r^^^ľr^o^ľ^T^h^^aSpií!!.ľ!t^a-.asta?)stl?obce: zabezpečuje
o=^tadmmKtatfTOe,wclobecného zasWstva a - ^e, ako a, o^nov
zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad:

~ ^eTe^Í"^ís^ú^a:ge^du org^v obce a or8ánov obecného zastupiteľstva,
je podateľňou a výpravňou písomností obce,
f?!!ľSe,o<?orllé.Podklady a mé písomnosti m 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 obce avšak v obciach s väčším počtom
^l^^+ocI^T<^^i^Tl,?^,^kc^^re^rl,ostu ?becného.úradu' ^bola táto fimkcía
zriadená, v takomto prípade obecný úrad vedie ajeho prácu organizuje prednosta:
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OrgamzacBá šŕruktóra Obecného úradu v PO]@TOCÍ .3
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9



1.3 História obce

x"??inLP^°?-a ú^°.?Tsía, sdeJmamí jasovského premonštrátskeho kanonického

Klobauszky, ktorýpôsobil v obci v rokoch 1948- 1965 lo'kalizovaf túto osadu do údolia
^^^^n^^^^^m^^^^i^i^ŕ-f^o^G/^y<^^ ^e^^l>a^.n^ÍOÍ^.-^^z^^".. ^i^_"c-r .
^ ^ :ga,-sj="s,TO?sjb=-'*rw^we',&tine P-P-^ 1255 vydane, Belo. I^ na
Tumianskom hrade uvadzajú ako "populi sepedicti monastieri de Jazou, de ... Élchuan."
Názov osady sa v dokladoch uvádza takto:

- r. 1255 populi de Elchuan
-r. 1255-1393 Elchwan
-r.l49401chwan

r. 1808 OIsvany- Olsswany.

?J1T^U?e^Ldokladu,Je zľ-)mé' ze názov °sa<iyJe slovanského pôvodu. Keďže sajednalo o
prostoLboh^.na rudy', obyvatella sa zaoberali^predovšetkymprávedobyvanímJrudy~Po
Sto"""2M^O."f.mnn:"~v.'"'."dn'dBL:N""^-- .""->
zf;fltícom"H\sto.roSia.osadazamkla- ?stiďvšak ^ polia a lúky.OsadnícÍ'sapostupn e

!^^?^Í°^ ľ>F-ľtľs zaPaťfaleodPotoka Osvany (Ólščan, Olšava) napobrežné strany
^^^z^ll^^u^.l^ °Eoča^°. ^^^nás^t)suylslsbans^1
?^lTf^i.^ktor^2Í^OJas^vské PrePosstvo vroku 1290 oduhorského b-áľa ÔndrejaIIL
^Ti^^^0^^1^1^]I^s^m^p^( ^^,°^^T"^"u"^i^-^"^ ^

iľr!f^!to^LLko^en^l?a^elo_r?_.ú?en!í ,ma)etkov klaštora slobodné kutacie právo na
dolovanie zlata^ olova, cínu, železa, vyjmúc dolovanie striebra. KaroÍ Róbertzrodu Ani ou

okyp? mdnu oblasťJas°Yského Prcpošstva v prospech Smolmka a Gehúce. Konventu sľúbil
M"vymenumé maJetky._Vymena za prepustenu rudnú oblasť sa za Karola Róberta~z~rodu
Anjou^skutocn^Az jeho nástupca.-kráT Eudovít Vel-ky, odSkodnÍljasov^konvent
t.m.!e,ju.Lroku-1358.daroval naneobmedzené yy^itie rudného bohatstva;-CuďovftVel;ký

^^^til^^^a,^m_^ bwa^Mws^yp^em^tozosta^^chb^.
jasoyskéhoprepošstva bohatej najmä na železo.V polovici 14. storočTaTomrelo asi

^lS'^^a^m?rolepldCTUU' ktoramsialúa a' "by-terovJ-vske,
prepozitúiy, čím výrazne poklesol počet obyvateľov v danej oblasti.

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

^w^ li^.^d^^^vejMi^'^ktJj.v^ft^dss^tchMe^olnaz^Íade
tradovania podľa ^^^^L^J^ň^ ^ČL^ ^ost,ola<.Yše,tk?rn? svätým.
S = ^y.^ŕdIlDznac^podra fil(rfô^a Hlado" ^"p^o b;=
mahol značiť Pod Proc (Proch allati), keby bol pri dedine vrch zvaný Proch:-Podra MacÍika a

^r?Í^^.v^^e-OP^Fr^ý^r^oe ':P^T^O^d^lsaA^nuamjukd^q
= >SMSt--t-azr^)roí:dvena ^j-av,^,
S^=;?> ^CS:.^ .to.d.b-M"<s:.-^klcovamm lesa.Dôkazom sú miestne názvy castí poprocského chotára".
Ortáše, Nižný a Vyšný Ortván. Protiturecké vojny a nábozenské nepokqje"v' polo^i
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if<^orľ!Ít,ur?lt^z!!i^.aL^opro^_h?c,i.sa nezachovali hodnoyemé písomnosti. Z daňového
^pisu zvrokl1 li564,sa dozvedáme> ze dedina mala len 6 zdanených dvorov. V druhej polovici
lô.storocia bola obec pravdepodobne kolonizovaná slovenskym obyvateľstvom.Y urbára
jasovského prepošstva z roku 1596 je zreteľné, že dedina Poproč'v tomto období mala

STS^,^^n,^"á"Jfa,^^
pojmom sésia rozumieme poddanský urbársky majetok, pozemok, či usadlosť. Z 58 hláv
^^,SstoSnÄod-21"maÄ.nIle^alnane^ob^
a^o:ď^^MÄboli^rmi.,uhliaImiaremesel^v^-
výrobe rešiet. koncom 16. storočiabol Poproč slovenskou dedinou.

l?7° ^ytvn(  01b^v^^1?b^l^^lfaf^Í s^?^!kei?^st!?iiaLP-(??a,obecneJ kro,niky
ľÍ.L.rokÍ1/60?^ obsadili dedmu Kuruci Juraja Séčiho. Tieto stavovské povstania, aleaj
protiturecké vojny, náboženské trenice znamenali pre Jasov veľký pokles hospodárskeho
^^ ^i^^T ^S ?ď"TľurÍaI?Lľ-.rc^-15^6^.01?síc^0 já8eI'skéhoAbiskupstva
 -č?s-!3;e ?r^ženTé do Ko^? ^ odtial'to do {asoya. Jágerský biskup Benedikt Kizdy vydal 20.
^65^e2a^úcullstinu^-iverz^VK"- ^-^
Í^^^o^^?^'^^^f,^s?.^^ ?iÍ?^ ^k^m,^i'^š^?t^1^ ^^
l^^l^iHT^Í^ !^^l^^^^lr^^^^l^j^^^^cf^Í^!^^^^^^^^^^^?^1^^^^^^^1,^~I^^^^^* ŕ^^^ ^^-í i^\^1^^n
^l/eÍ?Í<? ^Y^kS^^st^?a-ľ.eÍT^0. iran^!í:?m Rakoczym IL (1703- 1711) postihla
^^^^..'^^^"ii.L^'-^.'^S^"roku 1720 je evidovanych_^domácností. po ustupe epidémie a skoncem Räkoczyho
ľ<)^istfmia.b?Ía dedma dosídlená slovenským obyvateľstvom katolíckeho vierovyznama. V
KxUcone osad .^ ^ sa opäf uvädza Pop.c ako slovenska dedina. Za vÍády-Märie
I^^eJ^r^J+^6i^oL^^l?^ľ^L^ôivio^^kľ^og^ckfŕo?OI^?yäte^^
svätýmzo začiatku 16. storočia do barokovo-klasicistického štýlu. V roku 1744 zajasovského
^I^ŠS^ZO^^aP^^eJ^^o^f(^rľ^uL^?Lp^^f^^^tÍ^r^?Í,^t?'^?Iigán;.?_r?ZVOJO,m p.°J??ča v pryejpolovici 19:,storoči_a vzrástol aj početjeho obyvateľov. Pri
^=\Ä:J2ÄS^ ÄS
^K^^^^-^^-0^^0^^obce. Kým v roku 1900 tu žilo 1494 ľudí, do roku 1910 sa ich počet zmžil na 1263.

^n^^a^ínL^TlÍ ^^^Jí\^^e^já^LmÍ^ľ^ ľ^Í^15^°,Í^at^^^
^^^^^topv^iT^+^f^s^^JiTJ!^ŕÍsi^?^s,k^!^^t?i-vo^^a!lew ,obyvateľoy_obce. Obyvatelia sanaďalej zaoberali prácou v bani, poľnohospo'dárstve avTese.
do roku 1939 obec Poproč patrila do okresu Mofdava nad Bodvou. Medzivojnové obdobie
boli v Poproči poznamenané pomeme veľkou nezamestnanosťou, čo prinútilo Popročanov k
^^?^^^>^!C^^^L^^^^Í^^?^?irí.?^at ia,.^sezórme ,?^ce:
trvala História uvádza, že v medzivojnovom období bol vážnym problémom aj alkohoÍizmus.
^>1^^^'t^^1^>nfll^^^^^^1^l^'^ ^^^^^Jfn^^^^^^^^^^1C^^+^1^l^^^ľ-^^.^^l-^^"^
SL^?Í} ?9^^T.?!?y?p?riiem-y.se^ytŕ rl:)bo1ľk0^ ^ 50, stálych PO1 nohospodárskych
robotníkov a 20 sezónnych poľnohospodárskych robotmkov. V roku 1924 okresnv úrad v
^l^a^n^d^Bn°^0^ ^oo^^Yľf^o-llľv^ŕľľalu-l^ľz_eu7_KO^C,iat?1 85 ,s?ri!b ^^
mincí, ktoré sa našli v katastri obce Poproč. Mince boli razené za vlády Leopolda I. 0657-
1705^ v roku 1932 sa Plánovala ešte modemizácia bane Rúíus. 6. októbra 1938 v Žiline bola
^^^e^o^i^1íTTOJr^s^Íi^^^ät^Í^f"^ľ^^<^fr^^'n^^
^s.^ss^s1'*;-;,'"0.5'"'*"-"'T:-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 GehiÍca. Obec stratila prístupové komunikácie a prístup k železnici v Jasove. 14.
marca 1939 vznikla Slovenská republika a zároveň so súhlasom mnohých obyvateľov obce

v

bol Poproč vymenou za Ceklís (dnes Bemolákovo) pripojený k maďarskému štátu. Z 1628
obyvateľov Poproča sa až 904 hlásilo k mad'arskej národnosti, 708 k slovenskej a 6 k
nemeckej. Obdobie rokov 1939-1945 je poznamenané spolocenskou, kultúmou a
ekonomickou stagnáciou obce. V tom čase nebola v obcí postavená žiadna verejná budova.
21. januára 1945 bola uskutoČnená vojenská operácia, ktorá oslobodzovala obce v okolí- od
Rudnika po začiatok obce Rúfús 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 elektriňkácii
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 Rúíús a Fortuna, kde sa ťažila železná ruda a v Rudných
baniach Poproč zameraných na ťažbu antimónu. Další pracovali v poľnohospodárstve,
lesníctve a v stavebnom priemysle.

V 50-tych rokoch sa začalo obdobie pmdkého rozvoja obce Poproč. Zvýšila sa starostlivosť o
zdravie, bola zriadená zdravotná ambulancia železnomdných baní v Poproci. 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

r

nedostatku pitnej vody začalo s yýstavbou obecného vodovodu v dlžke 11 km. Jeho výstavba
bola dokoncená v marci 1962. V roku 1960 došlo k novému územno-správnemu Členeniu
y

Ceskoslovenska v dôsledku coho 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 inžuúeri, lekári,
učitelia, absolventi stredných priemyselných škôl, prvé zdravotaé sestry a odbomíci 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
vtedajšíeho 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 Borovicnou hôrkou v časti Vincova lúka. 8. mája 1966 bola otvorená samoobslužná
predajňa potravín. V roku 1969 bola zriadená predajňa Jeánoty ĽSD a cukráreň. V roku 1970
sa začala výstavba nového kina a v obci vzníkli nové prevádzky Intra, Ocešové konštrukcie a
Pridružená výroba TJ Slovan Poproč. V júli 1971 bolo otvorené miestne kúpalisko a zacalo sa
s výstavbou detských bazénov. 17. augusta 1972 bolo slávnostne uvedené do prevádzky nové
kino. Taktiež bola postavená nová požiama stanica.

V roku 1972 bola zriadená chatová oblasť. V tom istom roku sa začalo aj s výstavbou Šatní a
tribúny na fútbalovom ihrisku. 19. jaauára 1975 bola odhalená pamätná tabuľa. Roky 1970-
1980 boli poznačené výrazným záujmom o individuáhiu výstavbu. V roku 1978 bola obec
zaradená medzi strediskové obce s veľkou perspektívou bytovej výstavby a občianskej
vybavenostL 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 zacal mdný prieskum z
budovaním overovacích štôbí antimónovej rudy v oblastibývalých Rudnických kúpeľov. V

v

roku 1980 bola ukonČená výstavba školskej jedáhie pri Z§. V roku 1981 sa začala výstavba
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Domu smútku. Dokončila sa výstavba areálu na ňitbalovom ihrisku, boli dokončené tenisové
kurty ahádzanárska plocha na dvore školy. V suvislosti s prechodom~SlovenskTna~tihové
S^tTO.^acmal^Iukateľ^cumosť v obci: vTbcTajna^po^e
^ľÍl^,IýlT^!l^o^^lonlľ p!TyuJe s? nedostatok pracovnýchpríležitostí,a
S!!lÍV^!l^I?iSrÍ?ai-ob^vateľov obce za Prácou do zahraniČia.Obec sa usiluje dokonciť
S^USt i^^=^r^"sY'!s;äautobusové zastávky a nový cintorín. 16. októbra 1994
^Í'=M":^utomÍ~>ť^.d"<m""'""^.-
^^ieJ^ ^^!; ^i^kľ,J19LSJl^??ii.l^-stav^ _^ate? ^ školy. V rokul997sa
^f^LT^S!?^ ^^^Zô^akanali^ 7 zápaAlei ,čas?l^c?- } . decembra 1997
^ilá(^Ldl^in?lTÍ-^ásl(I?omov dôchodcov)* v roku 1999 bola spÍ^ofíkovaná
celá zastavaná časť územia obce Poproč.

1.4 Symboly obce

^Í^ČJ°,U?J^ ^ sľ^i^pTe?^c^-zákl^lnébTíc^e syn?b(51^ skríženebanícke kladivká
doložené v 18.^ a 19. storocí. Uz podl'a prvého známeho pečatidla zrokuÍ783,ktorésast^o
=.T.,S^^CS^LU^^,tM^-L^seäi^k^ä?i',^-ah-,(??lLok^aJ š^ítu,Je Položená koruna a z nej
Z'a^ú^le^^or^tí^^^^r^^j^^^t^m^e^^c?ää^J
r.' Ä^mít=a<sp=m,dw^^nc"">^^^tpp^^a^rt^T^^^ui?írľár_a- lZ5_3La '^ aj ,SPečatená',viem^~ze
^?OJ^!JÍtl.ľi?^ň2^Jtaršia pe,čať: vzhľadom m trvajúcu kontmmtu baníctva,ktoré
^'ap°Des^eT }^Í^7^ITS^^J^ °^Ľ^^L^, "!^,^ TT-- ,^°,^ ,sy^
S^^^'^SS"~.ff-Mm^:H^^-
^s?Z^aovľľ^l^e^ei^äI!kLn^JÚJ ."? zasadanív roku 1994 schválila návrhna
erb a vlajku a odpomčila ho používať v predloženej forme.

^l^I^^mD^^a^^^^l^^es^SÍn^T?^i^^?il^Í^i^roz?a^au^ aJMCl!e?'"sí).-s!r;Í.?x>mÍnupreviazanýnú cez sknzenie zlatou stužkou; v dohiom výseku rukovätí je zlatá
hviezda.
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^l^i^nel^^ní ^^^^iot^^^^taf- ^'npJe^?teibi^čaIS1 ^r^elh^1
listu vlajky.

ŕ

i

v v

1.5 Geografícké údaje

^!^^rľ^S^u^^c^d?eJ_^tí slovenskeho Rudohoria na ľavom brehu rieky
Bodvy:slled °bce,dosahuJe "admorskú výšku 356 m nad morom. Povrch sa zmžqesmerom
ľ.ŕSS'^==."s:"-ľ*"';M~6ctoic>?ur^ur^^seveme, zemep.snej _äírky_a 20°58: vyAodnej zemepÍsnqdÍz^.'-Rozloha
^^i^.11!^ ^Tía CÍC^j? 367, ha' c p?tril? do Abovsko-tiTanskej župy., otesu
S4ľJ^tnad,ÍBO.dv?u' Košického kraia' potom do okresu Košice - vidiek,Košice - okolie a
Košického samosprávneho celku.

1.6 Vodsh^o

Vodne toky tecúceúzemím obce pramenia v západnej a východnej časti chotára obce.
Vzápadnej Časti pramem Západný potok, vo yýchodnej Oľšava. Sp^ajú sa mimo / .

uzemia

ľ^!/^! <??J!?LBC^ ^ ^ d,°Maďarska' kdeustí do rÍeky Slaná atá saspolu
Äo^ev^ y,stredom.dedm^ teeie ^^ ob^volaju iiaäov
&^uchotóra.pri,l-íke.sas^a^otokomza^P^-npod_
^^^^akor-:,FntokuBod--VHankovom^p°^y-Ha
=BÄS^ÄsaÄTäxSm
mesiacoch február - apríl a najnižšou v septembri.
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1.7 Klimatické podmíenky

Zavŕšením klimatickej charakteristiky každej oblasti je jej zatriedenie do celkového
rámca naäej Zeme, respektíve príslušného pásma. Obec PoproČ zaraďujeme podľa klimatickej
klasifíkácie do mieme teplej oblasti s priememými ročnými teplotami 5° C - 8° C a s roČnými
zrázkami 600 - 800 mm. Kronikár obce venoval pozomosť 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 zníčil komín na rodinnom dome Jána
PetráŠa.

1.8 Fauna a flóra

Fauna

V pomeme rozsiahlom lesnom ekosystéme bežného pozorovateľa upútajú luúezda
mravca hômeho a z chránených druhov hmyzu fúzač alpský, roháč veľký a nosorožtek
obyČajný. Obojživelníky sú zastúpené salamandrou škvmitou a mlokmi. Na vlhkých miestach
a pri vodných tokoch sa vyskytuje rosnička zelená, ropucha bradavičnatá a skokan zelený.
Plazy sú zastópené užovkou obojkovou, vretenicou sevemou a slepúchom lámavým. Z vtákov
sa vyskytuje chránený bocian čiemy, sojka škriekavá, kukučka jarabá, dudok chocholnatý,
myšiak lesný, výr skalný a kuvik obyčajný. Z cicavcov líška hrdzavá, veverica stromová,
smec lesný, jeleň lesný a diviak lesný. V lúčnom ekosystéme sa vyskytujú: ulitníky - slimák
pásikavý a slimák záhradný. Z hmyzuje zastúpená kobylka zelená, májka fíalová, vidlochvost
femklový, pestroň vlkovcový, hmčiarka šípová. Na skahiatých stráňach je bežná jasterica
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 ťvorené pôvodnými drevinami - hrab obyčajný, buk lesný, dub
letaý, jaseň mannový, breza bradaviČnatá, topoľ čiemy, smrek obycajný, jedl'a biela,
smrekovec opadavý a borovica lesná. Vo východnej časti katastráhieho územia sú dominantné
solitéri dubov, bukov a lipy. Na vlhkých miestach lesného ekosystému sú bežne zastúpené
tieto bylinné druhy: deväťsíl biely, slezinovka striedavolistá, záružlie močiamé, žemšnica
horká, sitina, nezábudka, túžobník brestový, škripina lesná, čerkáč peniažtekový, ľuľok
sladkohorký, mäta dlholístá, iskemík plazivý a netykavka Žliazkastá. V dubovo - hrabových
lesoch je rozšírená konvalinka voňavá, kokorík mnohokvetý a tôňovka dvojlistá. Sezónne
vyhľadávaaé sú plody rozsírenej brusnice čučoriedkovej. Na tókách a pasienkoch sa
vyskytuje iskemík pmdký, kostrava lúcna, psiarka lúČna, reznačka laločnatá, psinČek tenuČký,
skorocel kopijovitý, zádušník brečnatovitý, dúška, alchenúlka, šalvia lúčna. Z krovín je
zastúpený hloh, ruža šípová, slivka tmková a zob vtáčí.
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1.9Kultúra

Rastúci počet obyvateľov po roku 1945 si vyžiadal výstavbu Kultúmeho domu,
^?l^^?s^^eš^^le^^^^íoli,^?^Jľľ,e"xl1^ ^?^-fm^ho_^ud^
mali miestmbamci- Byd^va ^^m^ho.^or^ubo^o^o^z^anádo,.^v^níal *j_a"ára 1965
pn P^zitosti 20 vyrocia oslobodCTua obce Od toho časuzi\ kultumy dom rôaiymi
koncertmi, divadelnými predstaveniaj'm, kurzami či inými aktivitami. Nie je tomu inak ani
dnes.

v súčasnosti sú miestaym kultúmym strediskom v spolupráci s inými organizáciami
S^w^ätT ^^PS!^pn?dm^ho.ro-riklad:
^>ic^l^'^o^^kyOp^ej^^nol^^iSlT^ ^^lClSe^k^l^av'aĽft^^ä z^^Z
Miestne kultúme stredisko je veľký komplex, ktorý využívajú aj hudobné telesá. V jeho
priestoroch na poschodí su vytvorené averejnosti pristupné Maticná expozícia i Obecná
kmžnica Poproč so Širokým knižničným fondom a verejnosti prístupnym intemetom.

Miestne kultúrne stredisko PoproČ
.X ^*.

^.^

<w'v'

l^
r
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1.9.1 Obecná knižnica

Adresa: Obecná knižnica Poproč

Kultúma 1, 044 24 Poproč

TeLČ.: 055, 4664 449, Fax.  .: 055,4664 497, E-mail: mks.DOproc^centrum.sk

^^o^l?^tl^T?Lis!? c^^!n!ÍO"t?ž^u"o?Jay^vať ?ove veci'2dokonaľovať sa v love

^"srs.^.Ki^ľ'.t-í,"-"!- .>*."".
^s ^b^^^c^f^?^^rtk^t,a^^e"d^s^^^°J^?!eľ??^^^^^
SSd^^S^.Sto.^.-=."'!Mnii;"nM^prvé knižnice. Najprv zo súkromných zbierok, postupne cieľavedomým doplňamm:

pi^Í^ľ^^^TCLyjS) ľbil^J^e??,eLl?omkf.u7_e/dená v roku 1963 kde ?a ?íše:
&S^=°?.Lm"Ll'"to'.l> /.-:^unI<?mi--"-
S^ľ^SS"^M"S:^wzi^""-!diä
^Je.v^l^'^á^^ob^í^^lp^t^o^tÍ^?a^^taí^t^'úbeirios^ovä^:
Kukucín, Hviezdoslav, Šolochov. Mladí citatelia obľubujú rozpiávkovú-rUteraturu:

^^^É^-!?^m^-{ea^^hiô^l^l.^^št^as.^se^^júirf^ácto^s^
kniznému dielu preáiosť pred fihnom či mtemetom. Momentálne Obecná knižnica v Poproči
eviduje viac ako 10 500 knfli.

°^m^.výberu z toho obrovského množstva "teratú^ knižnica sv<>j-
čitateľom ponúka:

- medziknižničnú výpožičnú sluzbu,
- čitateľský kútik,
- verejné prístupové body k intemetu zadamio,

tlaČ, kopírovanie a scanovaiúe dokumentov za poplatok
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1.9.2 Hudobné telesá

Dychová hudba Poprocanka

Dychová hudba je v PopročÍ úzko spätá s banícťvom. S návrhom založiť dychový súbor
v

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

28. októbra 1947 počas osláv vzniku CSR. Dychová hudba Popročanka sa od roku 1949
pravidehie a úspešne zúíastňovala prehliadok a súťaží. Na celoštátnej súťaži v Bme obsadila
2. miesto, nechýbala ani na I. a II. československej spartakiáde vPrahe. Prvú skutočnú

v

uniformu uŠil dedinský krajčír Stefan Toporcák.

Posledným kapelníkom bol Peter Heinz ml. . DH Popročanka sa zúČastňovala predovšetkým
rôznych obecných spoločensko - kultúmych podujatí Tóny dychovky sa obcou ozývali na
Veľkú noc, na l.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 rôzae veselé
udalosti, práve tak mnohokrát stála aj na poslednej ceste spoluobčanov pri smútoČných
obradoch. V súčasnosti dychová hudba Popročanka nie je aktívna.
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Spevácka skupina Fortuna

v_

to^lTo^n^^^ľ^rt^r^r2'OT^^tu^^6f^^ ^žee<m^ecného úradu'
Preco názov Fortuna? Ako viete obec PoproČ je banícka obec sviac než 750-ročnou
historio.Najej katas^ uzemí sa nachadzalo viacero baní, jednouznichboÍaajbana
Fortuna. Názov skupiny preto nemohol byť iný.

ľnľli!?ou-v^dú?ou slíIlPmyJeMgr- Mária Masatová. Doprovod skupinyje zabezpečovaný
p. ZoltánomKm-inom, Mgr. Milanom Rendošom, Mgr. Martinom Franekom.-PrevSiu'ôasť
=^s'=^!ls^ uch^á-tradícaí:-stupne sapridau^umelé, ato zborové, sakrálne, populáme ..., podl'a spoločenskej objednávky.
V.

S^^spe^^hsk^^^^^^^^^c^^?lnÍch";OS^V^CÍ_r?^^ch,Jubileá^^^svadbách^ plesoch, vianočných koncertoch aparticipuje aj na dobročmných koncertoch
ponadanychmiestnym Rot^clubom ci akciách zvazu zdravotne po^hnutych-a^ych
my.chpodlyatiach-.FOrtunaopakovane rePrezentovala obec aj vsusednomMaďarsku;kdrsa
stretia s výnimočným úspechom.

^Ie^l^^^^r^lP^O^C^ ^^os^^^nA^?^n^;es^hmsc^m^(^ť^^
prehliadky Dargovská ruža. Dvakrát po sebe sa stala víťazom kategórie v skupmovom speve.

r

\
f

ť^-

-ľ;:
'̂ifÍ
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1.10 Sport

1.10.1 OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN POPROČ

Sezóna 2018/2019 žiaci - dorast - A družstvo

Výbor OFK SIovan Poproč:

predseda: Peter Dzuro
podpredseda: Ingrid Spišáková.

klubový manager: David Majcher.

členovia: Eduard Hegeduš, Peter Paulínsky.

Adresa:

OFKSlovanPoproč
Brezová 20
044 24 Poproč

V: v

MUZSTVO ZIAKOV

Súťaž: l.B.trieda

Asistent trénera mužsh^a: Patrik Shmiedl, Harčarik Samuel

^f^ I^SLS^°ľ ^!!!T^i^lk^D.TT °ndrei!>ErikHad^lbny. Filip Morvay, Mário
^ul^^t!in ^l.T^e^tián Kožei? Martm slovenkai) zsolt červený, Samuel Kopecký,
Samuel Cingeľ, Jakub Drábik,

v

MUZSTVO DORASTU

Súťaž: IV.Iiga-SD-U19-sk.KG-VsFZ

Asistent trénera mužsh^a: Repiský Roland, Richard Baník

Í?á.?:JFr!derÍk,Rľl^FiÍip Jas,aň? Samyel Jas^, Patók Štovčík, JozefHarčarik, JozefSedlár,

Adam Štovčík

v

MUŽSTVO DOSPELÝCH

Súťaž: V. liga Košicko - gemerská, dospelí VsFZ
Asistent trénera mužstva: Slavomír Tóth

Vedúci muzstva: Miroslav Migles

?flrHáÍ^LI^i^ ]?^s^1?TdT^aŕ^^b°Tr?rT?lŕov^' TRUdo, varga>Lukás UIldvai'
^SS^,^!°^.M^^W-^':^IT^^ Vese^ P^Paul^,^^, Kns^-BoUo: Sann,ei
^^k^^ÍiÍL^(?n.^^_I?,árius Michalk0' Roland Repísky, Patrik SchmiedÍ, MoÍnáí-
Roland, Dzureň Peter, Lukáš Kozák
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1.10.2 STOLNOTENISOVÝ ŠPORTOVÝ KLUB POPROČ
v

Adresa:OZSSKPoproč
Západná 69
044 24 Poproč

v

VýborSSKPoproč:

- predseda Gumáň Martin
- členovia: Hiľovský František, Gumáňová Jana, Kocúr Milan

Súťaž:
^ <

MUZSTVO DOSPELÝCH "A" - 3 liga
"B" DRUZSTVO - 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
f7ač^!L^4;r^oľ/.^lÍl?lfh?^tor?čiia'-kfJjly vy,striedal ymickú gymnastiku ajazzgymnastiku.
yo^č^Ts^a^^?^^\^l,0^5^Jiá^aÍ?Lŕľŕ:..a""k^dz p_°^ i°,. ,piat<?k °
19 00 hod Zameranie cvikov a pohybový štýl sa prispôsobujú množstvíi cvičeniek, ich veku a
schopnostiam.

1.10.4 KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV POPROČ

Adresa:

KSTPoproč
Skiečná29
04424 Poproč

VýborKST:
v

predseda: Ing. Stefan Rusnák
tajomník: Miroslav Juhár

v

hospodár: Stefan Urbančík
členovia výboru: Imrich Grác ml., Blanka Juhásová, Ing. Róbert Juhás, Jozef
Krížek, Viliam Sepši, JozefSopko, Ján Tišťan.

Organizovaná turistika má y Poproči niekolTío desaťročnú tradíciu. Súčasný klub slovenských
^^fl^n^<RITO r^n^93Va^(L°J^!^s^o z^u^?^a ?^?z:Í?al.ič-u??sf-^a1^
orgaiúzácií (ZRTV a pod.). V súčasnosti má 33 členov. Medzi jeho hlavné každoročné
ľľd^Í^JS?i J5)^^f(^ľÍa^a^TS^.Siŕe??-vsl^yyst^1? Kobyuu hom- Členovia
^ri^^^č^^a^^^e^!ÍJ^a^'^^o?i^^S^S"°"y^
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 hasicských zborov bolo málo,
prevládali zbory povinné, ktoré sa zameriavali hlavne na^.

represiu. Podstatné zmeny v ďalŠom rozvoji hasičstva nastali pof

vznito Ceskoslovenskej republiky. DHZ sa preto okrem
vlastaej, predovšetkým represívnej cinnosti podieľal aj na
kultúmo - spoločenskom živote obce. Veľký rozmach

^Ž^Sl/InaS! ,°.b?! TltÍ^^!e^es!at^h.rok(ích v t?)r??.?ende Pokračoval i v roko^ch
deyäťdesiatych . Po vyše dvadsať ročnej stagnácii v cinnosti DHZ nastal obrat k lepšiemuYv
našej obci a to 28.2.2009 bola znovu založená organizácia DHZ. Pocet clenov Dobrovoľného
hasičskéhozbomje51.

Výbor DHZ obce Poproc na roky 2017-2021

Predseda - Alexej Veselý.

Veliteľ, podpredseda - Martm Jasaň.

Preventivár - Ján Mester.

Strojník - Slavomír Hužvár.

Pokladník - Ing. Tomáš Krížek.

Referentka pre mládež - Mgr. Katarína Harčaríková.

Kronikárka - Zuzana Grácová.

Tajomnička - Dana Sakáčová.

v

Clenvýboru - Beata Mesterová.

v

Clen výbom - Jaroslav RaŠčák.

v

Clen výboru - Erik Tóth.

1.12 Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poproči

^^ld^vsh^:LOĽOCl. vzmkkdM26^01Tom ^
^l^^^n^ ^^čii íe^ľ^o^p,^^latvLO^ČT!°Y ??iJf!^La:Iľ'^u_vid?chod?íIÍ^Podmienkou vzniku clenstva je prihláška za ôlena adokladomje clenský preukaz. ZO JDS
^^i^ji^?Iľi^^lIľ^!i-v?Í.et?!.^TidTl?é Pondelkové stretnutia v Kommútnom centre,or

rôzne ďalšie aktivity pre našich prestarlých občanov.
Motto ZO JDS v Poproči: Aby tá nasajesen života nebola prázdna,

ale naplnená spokojnosfou,
aby nikto z nás necítil,
že užje nepotrebný a osamely.

^n^°^ľn^í^°lLTif ^?,J^Íiľ/^le^/JJS!nLorcľ; ?-a^-?^ rokov) Prosti-edníctvom
^el^^ľl^^{^ ^lnin^ s^l^pr?fi^°a1^^I^Jľ^^J"^fÍ? "ľ^ŕv.^ať-.p0^^^reďzáciu staiších obcanov obce. Tieto aktivit/výrazne'prispejuaj'kprevencii násTedkov
socÍálnej izolovanosti seniorov.
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1.13 RozpoČtové organizácie obce

Í7?r^clJn(Sr^i^1r^)^ ^^ ľJ^^SJľJÍ?i"úl"o?L??ŕ-.2ľia(!e?é J?v^ rozPočtovéorganizácie, ktoré phiia úlohy stanovené zákonom naúseku sociátoych vecí a skolstvaaYo:

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

riaditeľka DD Poproč - Ing. Mária Petrášová

Kontakt: tel.č. 055/466 86 98 www.ddDouroc.slc

Ji
MiMlfruľ'
M^' ^
*..

<
t

^^vr(^ä^°^n^ P1^^č^a ^^^a^Jl^L^T^L^^VÍi?uŕ°^u.?b^lopuJe
Km^fÍ'LSS"""c"?.-=-l"m2,-"ton_'"-°:<^'-
i^! J^!j!i ^^i^!a^Í"^oľa.nlateäeí ^?^'. ^lavny PrístuP Je''z východnej
P^ádd^ie^^^^c^> D^^e'^ ^^'Íe^?ÍÍCt^^trTaf^ja S^^ä
Ä.S=r^=i.s=i:r. o--ui.-'.';ťhM".w'l "
^s^^^^^^^1^^slúzia predovšetkym pre leziacich obyvateľov domova. Spolocné zariadenÍa'na'" osobnu
;=, Lob=:OLÍS".^,.p;u;?..Í.m'><.te'-fa-;-n'-
^T?^hS""Kd=S;.-:,te;?F-h"?Í-"SO°.-^>-m-^
^O^Ž^^ l^^i^^^ ^s^tÍ^l^^n^^^^^^^^a^^^fi^^l .^^^^l*.^^^^'^^.^,^-:.^^--- PTMUC^S:-^-!^vo vlast- - ^ P-W
práčkami, suŠičkami a korýtkovým mangľom.

Domov dôchodcov Poproč má vlastnú vývarovňu jedál, v ktorej sa pripravuje celodenná
stra^a (ra.onalna. šetriaca, diabetická) pre obyvaterov DD. obedy pre zamestn^cov ľtieŽ
obedy pre dôchodcov obce.

^^;^^^V^FT?č"hos^od?i_s dotáciou zo štátneho rozpočtu, ako aj svlastnými
fínančnými prostriedkami aje napojený na rozpoČet obce.
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Základná Škola s materskou školou Poproč, ul. Školská 3,044 24 Poproé
riaditelTca ZŠ s MŠ Poproc - RNDr. Božena Mihóková
zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ - Mgr. Zuzana Kočišová

v

zástupkyňa riaditeľky pre MŠ - Bc. Iveta Vincová
zástupkyňa riaditeľky pre CVČ - Mgr. Dajána Špegárová

Jej súčasťouje školský klub detí, školská jedáleň acentrum voľného času. Základná škola
.s,T.Sol?;ÍLPOP"Í.tŕtiež hospodári s dotáciou zo štátneho rozpoctu7ako'af's
vlastnými fmančnýnú prostriedkami aje napojená na rozpočet obce.
Kontakt: tel.Č. 055/466 44 17 www.zsDOproc.edu.s1c

^
i*^.

ŕ. ^
Tr

t.

<
.,-t ^

Uto

pw ww

-s- û
i**-

y

Skola v číslach

JPOČočet tried celkovo 10

|pocočet tried na I. stupni 5

JPoŕ
-Tinf.

oČet tried na II. stupni 5

počet žiakov celkovo 190

[početz r
-^^1

ziakov na I. stupni 94

[početžžiakovnall.stupni 96

Pocet ziakov^so speciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 11

oČet zamestnancov na škole 46

očet pedagogických pracovníkov r 29

Počet vychovávateľov 2
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1.14 Dôvod zostavenia výročnej správy

Povínnosť vyhotoviť výroÍnú správuje 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 úctovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
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2. ĽWORMÁCIA O VÝVOJI ÚCTOVNEJ JEDNOTKY

2.1 Rozpočet obce

zakladllym nástrojom fínančného hospodárenia obce bol programový rozpočet obce

a^^n^o^^v^ neskorsích p.dpisov. P^ovy.zpocetobce^
rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.

Programový rozpoČet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom v Poproči dňa 11.12.2017
uznesením Č. A.6/2.g./2017.

Zmeny programového rozpočtu obce Poproč:

prvá_zmena rozpočtu schválená OZ vPoproči dňa 26.03.2018 uznesemm
č.A.l/2.y./2018
dmhá zmena rozpočtu schválená OZ vPoproči dňa 20.08.2018 uznesemm
č.A.4/2.e./2018

Rozpočtové opatrenia:

rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 30.03.2018
rozpočtové opatrenie Č. 2/2018 zo dňa 01.06.2018
rozpočtové opatrenie č. 3/2018 zo dňa 02.07.2018
rozpočtové opatrenie č. 4/2018 zo dňa 03.07.2018
rozpoČtové opatrenie č. 5/2018 zo dňa 04.07.2018
rozpočtové opatrenie Č. 6/2018 zo dňa 04.09.2018
rozpočtové opatrenie č. 7/2018 zo dňa 06.09.2018
rozpoČtové opatrenie č. 8/2018 zo dňa 02.12.2018
rozpočtové opatrenie Č. 9/2018 zo dňa 03.12.2018
rozpočtové opatrenie č. 10/2018 zo dňa 04.12.2018
rozpočtové opatrenie č. 11/2018 zo dňa 06.12.2018
rozpočtové opatrenie Č. 12/2018 zo dňa 12.12.2018
rozpočtové opatrenie č. 13/2018 zo dňa 14.12.2018

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
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PInenie rozpočtu obce za rok 2018 - príjmová časť 9

Bežné príjmy:

Rozpocet Skutocnosť
Položka Názov položky k 1.1.2018 k 31.12.2018
číslo   
111003 Výnosy dane z príjmov 837480 907 517,72
121001 Daň z pozemkov 13000 14 300,78
12100 Daň zo stavieb^ 21000 19 434,54
121003 Daň z bytov 176 147,55
133001 Daň za psa 3500 2 997.69
13301 Daň za užívanie verejného priestranstva 700z

794,39
->J 013 Daň za zber, prepravu a zneškodneme TDO 36900 35 445.26

133003 Daň za nevýhemé hracie pnstroje 176 0.00
12003 Príjmy z prenajatýchbudovz, 23600 24776,81
1004 Poplatky ostatné - správne poplatky vrátaneautomatov 21000 22 571.50

z,^,

001 Poplatky za služby vrátane cmtorínskychZZJ 14000 26791,30
3003 Poplatky a platby za stravné . . 7500 6 304,60

24 Uroky z účtov v banke . 160 123,74
11003 Dividendy^, o 6 760,40
9201'; Príjmy z vratiekz,

o 3 955.63
92008 Príjmy z výťažkov z lotéríiz, 300 257,13

29201 Pnjmy z dobropisovz. 2500 o
311 Granty o 300.00

1201 Zo SR - pre ZS.i z, 430 042 454 437.00
312001 Zo SR - pre DD na bežné výdavky 76800 80 337,06
31201 Zo SR - pre stavebnú čiimosť . 2570 3 046.95

1201J z, Zo SR - matričnú činnosť 3 100 3 243,18
J 1201 Zo SR - register aäriesz, 40 58.00
.> 12001 Zo SR - na rodinné^prídavky - osobitný príjemca 700 o
J 12001 Zo SR - stravné MŠ, ZŠ, učebnepomôcky 2200 613.98

1201 Zo SR - na prenesené kompetencie - pozemné komumkacií 120 118,58
J z,

31201 Zo SR - na prenesené kompetencie - register obyvateľov . 907 905.85
1201 Zo SR - na prenesené kompetencie - životné prostredie 231 231.00

.i z,

312001 Zo SR - skladník CO 270 297.97
312001 Zo SR - voľby OSO 2018 o 1 318,60
J 12001 Zo SR - nákup kmžničného fondu 1000 1 200.00

12001 Zo_SR - VPP, chránená dielňaJ 70596 34 136.30
12001 Zo SR - komisia ROEPô o o

J 12007 ľransfer v rámci VS z ro^očtumqobce 500 o
312011 ľransfer od ostatných subjektov VS 3000 3000,00

SPOLU PInenie bežných príjmov 1 574 068 1 655 423,51
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Kapitálové príjmy:

322001 Príjmy zo SR - transfer Požiama zbrojnica o 30 000.00
33001 Príjmy z predaja pozemkov . o 2 991,78

SPOLU Plneniekapitálovýchpríjmov o 32 991,78

FinanČné operácie príjmové:

453 Nevyčerpané prostriedky za rok 2017 - ZSsMŠ, DD, transfer ŠR o 12 123.66
454 001 Prevod prostriedkov_zjezervného fondu obce o 79471.22
51 00 ľuzemské úvery bankové - dlhpdobé - chodmTc ul. MieruJ z, 250 000 146521,38

SPOLU Finančné operácie príjmové 250 000 238 116,26

r

PMJMY SPOLU 1 824 068 1 926 531,55
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Plnenie rozpoČtu obce za rok 2018 - výdavková časť
Bežné výdavky:

Položka Názov položky Rozpočet Skutocnosť
k 1.1.2018 k31.12.2018

  
VnŕDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY 0111 367 501 340 871,76

611 ľarifhý plat 111000 100415.37
612001 Osobný príplatok 18000 17883.06
614 Odmeny 7000 8 782.00
6 Odvody do VšZPz, 7000 5 887,14
623 Odvody do ostatných zdravotných poisťovm 10000 8 821,27
625001 Na nemocenské poistenie 3000 o 002,10
625002 Na starobné poistenie 20000 21 859.53
625003 Naúrazovépoistenie 2500 1 320.73
625004 Na invalidné poistenie 5000 2 998,51
625005 Na poistenie v nezamestnanosti 2000 975.59
6 500'; Na poistenie do rezervného fonduz- 7000 7 444,61

Prispevok do doplnkovych dôchodkových poisťo^ 700 398,40
ô2y

631001 Cestovné náhrady t.izemské 2000 1 765,47
632001 Energie - elektrina, plyn 12500 14 233.68
63200 ^odné, stoČnéz 1000 454.17
632003 PoŠtové služby 3500 3 625.06
632005 ľelekomumkaČné služby 5000 3 764.26
633001 Interiérové vybavenie 2000 0.00
633002 Vypočtová technika 500 0.00
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariademe^technika a náradie 1000 102,78
633006 Vseobecný materiál 5000 3961,04
633009 Knihy, Časopisy, noviny, fumnčný spravodajca 800 350.05
633010 Pracovné odevy a pomôcky 300 550,18
633013 Soítvér 1 500 872,13
633016 Reprezentačné OcÚ a výdavky oslavy obce 13000 12344,81
634003 Poistenie dopravné prostriedky 2000 1 175.55
635004 Udržba prevádzkových strojpv 3500 2 485.07
635005 Udržba špeciáhiych stoojoY^ariadenia, náradia 300 0.00
635006 Udržba budov 15000 6751,51
636001 Nájomné 201 0.00
637001 Skolenia, kurzy, semináre, porady 2500 2 134,10
637004 ^šeobecné služby 25000 34 732.55
637005 Speciáhie služby 15000 10506.26
63701 Poplatky a odvodyz, 300 175,90
637014 Stravovanie 20000 16477,43
637015 Poistné budov a majetku 3000 2 907.56
637016 rídel do sociálneho fondu 2000 1 626,08
637026 Odmeny a príspevky poslancomOZ 2000 1 172.00
637027 Odmeny na základe dohôd 30000 25 033,15
641009 ľransfer v rámci VS okrem transferu na prenes. výkon št. 300 220,00/

pravy^
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641013 ľransfer inej obci - prenesený výkon štátnej správy 4800 4741.20
642015 ľransfery na nemocenské dávky 300 582,46
642012 ľransfery na odstupné o 7 556.00
642013 ľransfery na odchodné o 1 783.00

Položka FINANČNÁ OBLASŤ 0112 5400 1167,61
637012 Poplatky banke 5400 1 167,61

Položka ľRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU 0170 13000 7 876,63
651002 Splácame úrokov z úveru 13000 7 876.63

Položka INÉ VSEOBECNÉ SLUŽBY - MATRIKA 0133 3100 3 243,18
611 ľarifiiý plat 1600 1 635.96
623 Poistenie do zdravotnej poisťovne 210 219,96
625001 Na nemocenské poistenie 25 24,96
625002 Na starobné poistenie 210 210,00
625003 Na úrazové poistenie 13 12,96
625004 Na invalidné poistenie 47 47,04
625005 Na poistenie v nezamestnanosti 16 15,96
625007 Na poistenie do rezervného fondu 74 69.96
632001 Energie 435 636,38
632002 Vodné 30 30.00
632003 Poštovné a telekomunikačné sluzby 160 160,00
633006 Všeobecný materiál, kancelárske a čistiace potreb^ 140 140.00
633010 Pracovné odevy 100 0.00
637014 Stravovanie 40 40.00

Položka POZIARNA OCHRANA 0320 11980 9 068,50
632001 Energie 1200 1 192,94
633004 Prev.stroje, prístr., zariad., technika a náradie o 0,00
633015 Benzín 150 95,36
634001 Nafta 800 704,17
634002 Servis, údržba 2500 3 760,50
634003 PoistenÍe 130 130,05
637004 Vseobecné služby 100 188,84
637005 Speciálne služby 1 300 796,64
642001 ľransfer pre občianske združenie - DHZ 2200 2 200,00
642001 ľransfer pre občianske združenie DHZ od obce Rudník 500 0.00
633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky 3 100 o
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Položka ROZVOJ OBCE - VEREJNÁ ZELEŇ 0620 21500 22 347,01

633004 Prevádzkové stroje - náradie 2500 4 838,70
633006 ^šeobecný materiál 6000 5 573.63
633015 Benzín - kosenie 1000 626.26
634001 Pohonné hmoty - traktor 5000 4 829,84
634002 Servis, údržba, opravy 5000 5731,33
635004 Udržba strojov 500 747,25
635006 Udržbabudov, objektov 1500 0.00

Položka CESTNÁ DOPRAVA 0451 24256 6 430,12
611 ľarifiiý plat 75 75.00
625002 Na starobné poistenie 13 13,00
633006 Vseobecný materiál - posypový maten^ 2032 2 022.37
635006 Održba miestnych komunikácií 22136 4319.75

Položka NAKLADANIE S ODPADMI 0510 40500 44 916,67
633004 Nákup odpadových nádob 3000 2 539,44
633006 Všeobecný materiál - vrecia na separ. a komun. odEad 1 500 0.00
637004 Všeobecné služby - zber a likvidácia odpadu 36000 42 377.23

Položka KOMUNITNÉ CENTRUM 0412 4250 2 561,68
632001 Energie 2000 1 525,51
632002 Vpdné, stočné 500 401,31
633006 ^Šeobecný materiál 500 327,96
633010 Pracovné odevy 50 0.00
634002 Servis, údržba 200 0.00
635006 Udrzba budovy 500 35.90
637004 Vseobecné služby 500 271,00

Položka VEREJNÉ OSVETLENIE 0640 19000 11 661,01
632001 Energie 11 000 5401,10
633006 Vseobecný materiál 2000 1 110.08
635006 Udržba verejného osvetlenia 6000 5 149,83

Položka ^SEOBECNÉ LEKÁRSKE SLUŽBÝ 0660 6000 3 986,32
632001 Energie - plyn, elektrina 5000 3 246,28
632002 Vodné 300 219,04
635006 Udržba budov, objektov 500 335,00
637004 Vseobecné služby 200 186.00
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Položka SPORTOVÉ SLUZB^ 0810 21800 21 378,65
633006 ^seobecný materiál 100 278.65
633015 Benzín kosaČka 100 0.00
635006 Udržba budov, objektov 500 0.00
642001 ľransfery pre občianske združenia 21 100 '5 1 100

Položka KNIZNICA 0820 900 582,80
633009 Knihy, časopisy, novmy 900 582.80

Položka KNIZNICA - DOTÁCIA ZÓ^R 0820 1000 1 200,00
633009 Knihy, časopisy, noviny 1000 1 200.00

Položka OSTATNÉ KULTÚRNE SLÚŽBY 0820 25500 23 790,95VRÁTANE KULTÚRNEHO DOMTT
632001 Energie 11000 74^ 47
63200 Vodné^, 3500 4 890.60
632003 Poštovné 100 20.00
632005 relekomunikačné služby 1400 1 390.3 <

633001 Interiérové vybavenie 1000 603,49
63300 ^ýpoČtová techmkaz, 2000 0,00
633003 ľelekomunikačná technika o ^ '? 64,60
633004 Prev. stroje, prístroje o 49.90
633006 ťšeobecný materiál 2000 2687,51
633016 Reprezentačné 300 409,78
635004 Udržba prevádzkových strojoy 500 0.00
635006 Udržba budovy 2000 2312,99
637004 ^Šeobecné služby 300 342.26
6370 Odmeny na dohoduz, 600 <;ť64,00
642001 ľransfery pre občianske zdruzenia 800 800

Položka ^YSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY0830 1200 711,86
635004 Udržba miestneho rozhlasu 500 332,10
63701 Poplatky SOZA . 700 379.76

Položka NÁBOZENSKÉ A INÉ SPOLOCENSKÉ SLUŽBY 084025400 8 831,4 c

632001 Energie - elektrina Dom smútku 2000 1 329,84
63200 ^odné - cintorín, DSz, 400 09 R7
633001 Interiérové vybavenie 1000 0.00
633004 Prevádzkové stroje, prístroje o '7 13,94
633006 ^seobecný materiál 1 000 65.07
633015 Benzín kosaČka 100 0,00
633016 Reprezentačné 400 35,31
635004 Udržba strojov, prístrojov 500 0,00
635006 Udržba budovy, objektov 10000 0.00
637004 ^šeobecné služby 1 000 528.00
6370z/ Odmeny na dohodu 1000 955.80
634004 Príspevok pre Zväz zdravotnejsostihnutých 1000 480
642006 Clenské príspevky ZMOS, ZPOZ, Rudohorie 7000 5 130,62
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Položka NAKLADANIE S ODPADOVYMI VODAMI-ČOV 0520 o 1 259,28
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zanadema o 1 259.28

Položka STAVEB. CINNOSŤ/REGOB/REGIST. ADRIES 0111 3517 4 010,80
611 ľariíhý plat 1745 1 749,96
623 Zdravotné poistenie ostatné ZP 170 170.08
625001 Nemocenské poisteme 24 23.98
625002 Starobné poistenie 245 245,04
625003 Urazové 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 570 840.00
632003 Poštovné, telefónne 140 200,00
633006 ^Šepbecný materiál 456 614,94

Položka CivUná ochrana 0220 270 297.97
63702'? Odmeny na dohodu - skladník CO 270 297.97

Položka ZIVOTNÉ PROSTREDIE 0560 231 231,00
611 ľarifhý plat 160 160.00
625002 Starobnépoistenie 52 52.00
632003 Poštovné, telefónne 10 10.00
633006 Vseobecný materiál 9 9.00

Položka ^SEOB. VER. SLUŽB^ 0160 o 1 318,60
611 ľarifhý plat o 180.00
631001 Cestovné náhrady o 7.60
632005 relekomunikačné služby o 15,00
633006 Vseobecný materiál o 23.75
633016 Reprezentačné o 38.00
634004 Prepravné o 36.37
635006 Udržba budov, objektov alebo ich časti o 60.00
63700'; Cestovné náhrady iným než vlastnýmzamestaancom o 3.80
637014 Stravovanie o 207,10
637026 Odmeny clenom komisíí o 673.38
63702'; Odmeny - roznášanie oznámení o mieste a čase o 73.60

Položka SOCIÁLNE SLUŽBY 1012 6221 3 478,16
- OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

611 ľarifiiý plat 4608 0,00
621 Poistenie do VšZP 461 0.00
625001 Na nemocenské poistenie 65 0.00
625002 Na starobné poistenie 646 0,00
625003 Na úrazové poistenie 139 0.00
625004 Na invalidné poistenie 37 0.00
625005 Na poistenie v nezamestnanosti 46 0.00
62500'? Na poistenie do rezervného fondu 219 0.00
637037 Vratky SR - transfer DD z roku 2017 o 1 030,96
642001 Transfer pre občianske združeme o 2 447,20
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Položka SOCIÁLNE DÁVKY 1070 700 0,00r r

-HMOTNÁNÚDZA
642026 Rodinné prídavky 700 0.00

Položka CHRÁNENÁ DIELŇA 0820 1062 1172,40

611 rarifhý plat 795 1 021,45
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 UPSVAR 0412 54152 26 484,52

611 ľarifhý plat 40129 19625,87
621 Poistné do VšZP 2173 1 195.60
623 Poisbié do ostatných ZP 1837 766,80
625001 Na nemocenské poistenie 563 274,69
625002 Na starobné poistenie 5619 2 747,60
625003 Na úrazové poistenie 1082 156,72
625004 Na invalidné poistenie 443 588,77
625005 Na poistenie v nezamestnanosti 401 196.26
625007 Na poistenie do rezervnéhofondu 1905 932,21

SPOLU Plnenie bežných výdavkov 658 440 548 878,93
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Kapitálové výdavky:

Položka ^EREJNÁ SPRÁVA 0111 o 15 771,01
713005 Kamerový systém 5. etapa - financované z prostiedkovSR o 11000,00
713005 Kamerový systém 5. etapa -spolufínancovanie z prostr. obce o 4771,01

Položka POZIARNA OCHRANA 50000 74 471,22
0320

1700 Rekonštrukcía, modemizácia budovy PZ- fín. bežný rozpočet 50000 50 000.00
z.

71700 Rekonštrukcia, modemizácia budovy PZ - fín. rezervný fondz o 24471.22

Položka ^YSIELACIE A VYDAVATEĽ. SLUŽBY 0830 2300 2 266,80
713004 Miestny rozhlas - Varovný systém VM Florián 2300 2 266,80

Položka CESTNÁ DOPRAVA 0451 304 000 149 869,38
716 Projektová dokumentácia - projekt dopravného ^mia 4000 0,00
1700 Rekonstrukcia miestnych komunikácií z prostr.bežnéhorozpoCtu 50000z

0.00
71700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií zz, /

uveru 103 000 0.00
717001 Chodník ul. Miem - fínmicované z úveru 147 000 146521,38
17001 Chodník ul. Mieru - fmancované z bežného rozpočtu o 3 348.00

Položka SPORTOVÉ SLUŽBY 0810 3800 3 580,00
713004 ľraktorová kosačka STARJE 3800 3 580.00

Položka ROZVOJOBCE 0620 o 79 400,00
14004 ľraktor JOHN DEERE - z bežnéhorozEoct, o '5 4 400.00
14004 ľraktor JOHN DEERE - z rezervného fondu o 55 000.00

SPOLU Phienie kapitálových výdavkov 360 100 325358,41
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Finančné operácie výdavkové:

Položka TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLH1 0170 41000 40 995,60
821005 Splácanie úveru 41000 40 995.60

SPOLU Plnenie fínančných operácií výdavkových 41000 40 995,60

SPOLU PLNENIE BEŽNÝCH, KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV1 059 540 915 232,94A FINANČNÝH OPERÁCIÍ ZA OBEC

Výdavky Domova dôchodcov a ZŠ s MŠ zo ŠR a rozpočíu obce 764 528 888 186,55

/.

VTOAVKY CELKOM 1 824 068 1 803 419,49
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Obec Poproč od roku 2009 tvorí "Programový rozpočet obce Poproč".
V programovom rozpočte na roky 2018 - 2020 sú výdavky obce Poproč zatriedené do
13 programov. Každý program predstavuje rozpočet pre danú oblasť, ktorý má defínovaný
zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnerúa prísluáných cieľov, ktoré si samospráva
stanovila. Programy aich Časti obsahujú konkrétne meraterné ciele, ktoré prezentujú
plánované výstupy a výsledky práce obce a organizácií v nasledujúcích troch rokoch.

Rozpočet obce PoproČ je rozčlenený do tejto programovej štruktúiy:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Poproč
U Výkon funkcie starostu
1.2 Manažment
1.3 Plánovanie
1.4 FinanČnériadenie
1.5 Kontrolná činnosť

v

1.6 Clensťvo v organizácíách a združeniach

2. Propagácia a marketíng
Zámer: Poproč, samospráva známa i za hranicami Slovenska

3. Intemé služby
Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva

v

3.1 Cinnosť volených orgánov samosprávy
3.2 Hospodárska správa a údržba majetku obce
3.3 Prevádzka úradu
3.4 VzdelávanÍe zamestnancov

3.5 Autodoprava

4. Služby občanom
Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov
4.1 Matričnýúrad
4.2 Evidencia obyvateľstva
4.3 Stavebný úrad
4.4 Obecné noviny
4.5 Miestny rozhlas

5. Bezpecnosť
Zámer: Obec chrániaca obyvatefov
5.1 Ochrana pred požianni, grant pre DHZ
5.2 Civilná ochrana
5.3 Prevádzka verejného osvetienia

6. Odpadové hospodárstvo
Zámer: Poproč-obec s efektivnym riešemm odpadov
6.1 Zber a odvoz odpadu
6.2 Nakladanie s odpadovými vodami
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7 Komunikácie

Zámer: Bezpečné, k^alitné a udržiavané komunikácie 365 dni v rohi
7.1 Správa a údržba komunikácií
7.2 Zimnáúdržba
7.3 Dopravné značenie

8. Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitny školsky systém
8.1 Základnáškola
8.2 Materská škola
8.3 Stravovanie v základných školách
8.4 Skolskýklub
8.5 Centrum voľného času

v

9. Šport
Zámer:0bec so širokou ponuh)u športových aktivítpre obyvateľov
9.1 Športovýareál
9.2 Grantová podpora športu

9.2.1 GrantpreFK
9.2.2 Grant pre stolný tenis
9.2.3 Grant pre hiristov

10. Kultúra

Zámer.-Dostupné kultúrne vyžitiepre vsetlych obyvatehv obce
10.1 Miestne kultúme strediská
10.2 Obecná knižnica
10.3 Grantová podpora kultúry

11. Prostredie pre život
Zámer: Obec s príjemnym a zäravým prostreäím
11.1 Verejnázeleň
11.2 Cintorínske sluzby
11.3 Ochrana životného prostredia

12.Sociálneslužby
/

Zamer-.Učinná socialna sieťpre vsetkých občanov obce Poproč
12.1 Domov dôchodcov
12.2 Qpatrovateľská služba

r

? ?'^ 9P^Ya R - dobrovoľmcke práce, aktivaČné práce, VPP
12.4 Osobitiý príjemca - rodinné prídavky

13. Komunitné centrum
v_

Zámer: Zivé spoločenstvo tvorivych a spokojnych občanov obce
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VYSPORIADANIE PREBYTKU /SCHODKU/
v r /

ROZPOCTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné prfjmyspolu 1 858 478,04
z toho : bežné príjmy obce 1 655 423,51

bežné prijmy RO 203 054,53

Bežné výdavky spolu 1630620,81
ztoho-.bežnévýdavky obce 548 878,93

bežnévýdavky RO 1 081 741,88

Beírfp rozpočef 227 857,23
Kapitálovépríjmyspolu 32 991,78
z toho : kapitálové príjmy obce 32991,78

kapitálové príjmyRO 0,00

K.apitálové výdavky spolu 334 857,61
z toho : kapitálové výdavky obce 325358,41

kapitálové výdavky RO 9 499,20

Kapitálovy rospoSet 301 865,83

Prebytok/schodok beíného a kapitálového rozpočtu 74 008,60

Vyláčenie zprebytku 30 233,09  
Upraveny prebytok/schodok beíného a kapitálového rozpoítu 104 241,69

Príjmy z finan&iých operácií 238 116,26,

Výdavky z finančných operácií 40995,60

Rozďielfinančnfch operácif 197 120,6tí
PRIJMY SPOLU 2 129 586,08
VÝDAVKY SPOLU 2 006 474,02
Hospodárenie obce 123 112,06
Vylúčenie zprebytku 30 233,09
Upravené hospodárenie obce 92 878,9^
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^h("Iá ^zl"'c5<?3^M'SmeZ74. <rósoCT)(^^Rvc?t^i^'^ ^^i°i^m^n!sL^ ^ pí^>"a^rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmene
^S,.-^.^^-^ P^ov.up^onevycerpane
Sd^sR^osob!to-h?red-vvsume302^1^ ^ V-PO^-
roku 2018 vysporiadaný z ňnanČných operácií vo výške 104 241,69 EUR.

^<?o^^f+^i?sil^?i^a ^s^o.^nia-il_°^ds*3 písm' ^ ab)zákonač- 583/2004
^^ÍS^S-.-.ao m a^ '"^
zákonov v znem' neskorších predpisov sa upravuje -zvyšuje o :

^ ?!ľľ^aníprostriedky..zo SR učelovo urcené na bežné výdavky poskytnuté v

predchádzajúcom rozpoČtovom roku vsume 233,09 EUR, atona:
cestovné pre deti v hmotnej núdzi 56,10 EUR
transfer -rodinné prídavky - obec ako osobitný príjemca 88,04 EUR
transfer-financovamebežnýchvýdavkovDDvr.2018-vratkaŠR - 88795EUR

b) ^^^^t^^^L^^ ľÍIOľ° urc,enf _na kaPitálové vydav1^ Poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku na realizáciu projektu v sume 30 000 ÉUŔ:
projekt: Rekonštrukcia Požiamej zbrojnice v obci PoproČ

ktorc Je.mo?é použiť vr°zp°ctovom roku v súlade s ustanovenim § 8 odsek 4 a 5 zákona
čf"3./2004^z-,oro2poctových praviďách verejnej správy a ° zmene a doplnemmeto,ych
zákonov v znení neskorších predpisov.

zostatok fínan nych operaciiv smne 104^241 69 EU.R.,bol použitý na:
vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 104 241,69 EUR

^!Í^^/Snl^?Í^uo?^ciLP.O?a_§ /5 ods> ^písm' ?) zákonac- 583/2004 Z.z. o
rozpočtovýchpraviďách územnej samosprávya_°zmene a dop>nel" mektoiych'zákonov v

znení neskorších predpisov v sume 92 878,97 EUR, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 92 878,97 EUR

ÍÍaJ-äl^e^Í^denych skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
92 878,97 EUR.

RozpoČet obce na roky 2019 - 2021

Rozpočet na Rozpocet Rozpoíet
rok 2019 narok2020 narok2021

Príjmy celkom 1_826 304,00 1 865 119,00 1 958 374,00
z toho :

Bežné príjmy 1_ 776 304,00 1 865 119,00 1 958 374,00
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00
FinanČné príjmy 50 000,00 0,00 0,00

Rozpočet na Rozpocet Rozpoíet
rok 2019 narok2020 narok2021

Výdavky celkom 1 826 304,00 1_865 119,00 1 958 374,00
z toho :

Bežné výdavky 1 670 604,00 1 715 119,00 1 808 374,00
Kapitálové výdavky 103 000,00 100 000,00 100 000,00
Finančné výdavky 52 700,00 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 2018

MV SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku matričnej Ďumosti
3 243,18  

MDVaRR SR - Dotácia na prenesený výkon Štát. správy na úseku stavebného poriadku 3 046,95  

MDVaRR SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku pozemných komunikácií 118,58  

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 905,85  

MV SR - Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku registra adries 58,00  

MV SR - Dotácia - na úseku civilnej ochrany 297,97  

MV SR - Dotácia - voľby do OSO v roku 2018 1 318,60  

MPSVaR SR - Dotácia na úseku sociátoej pomoci - pre Domov dôchodcov Poproč 80 337,06  

MŠVVaŠ SR - Dottcia na bežné výdavky na úseku škoktva 454 437,00  
r_

UPSV a R - Dotácia - stravné a učebné pomôcky pre deti MŠ a ZŠ v hmotnej núdzÍ 613.98  
r_

ĽPSV a R - Dotácia - rodimié prídavky (obec ako osobitný príjemca) 0,00  
r_

OPSV a R - Dotácia - aktivačné práce, chránená dielňa 34 136,30  

MK SR - Dotácia - nákup knižniCného fondu 1 200,00  

DPO SR - Dotácia pre DHZ Poproč 3 000,00  

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich úČelom.
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/ t /

PREHĽAD O POSKYTNUTYCH DOTÁCIÁCH
r f f ,r r

PRÁVNICKYM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM - PODNIKATEĽOM
r v

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

Obec PoproČ vroku 2018 poskytovala dotácie vsúlade so Všeobecne záväzným
nariadením obce PoproČ o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom na území obce PoproČ.

Obecný futbalový klub Slovan Poproc
- bežné výdavky konkrétne:
- daprava - Žiaci, dorastenci, dospelí,
- štartovné - majstr. tumaje žíaci, dorastenci, dospelí 17 000  17 000  0 
- poplatícy za prenájom telocvične
- športový materiál - lopty, dresy
- cestovné hráčom, trénerom
- spotrebný materiál - vápno, chladiaci spray
Spevokol Fortuna
- bežné výdavky konkrétne:
- odmena pre hudobný doprovod 800  800  0 
- cestovné pre Členky OZ s trvalým pobyt. mimo obce
- nákup drobných doptokov na vystúpenie (paníuchy,

Sály,opravaobuvi)
-občerstveme-mmerálka,káva,Caj
Stohiotenisový sportový klub
- bežné výdavky konkrétne: 3 500  3 500  0 
- cestovné, nájomné, ätartovné, stolnotenís. potreby,
Klub slovenských turistov Poproč
- bežné yýdavky konkrétne:
- propagačný materiál klubu
- Štartovné pre členov klubu 600  600  0 
- dopravné autobus
. obtostvenfe ú&tóníkov akcie "Šľapaj do
Poproťa" a "Silveslrovský výstup na Kobyliu horu"

Dobrovol?ný hasicský zbor Poproé
- bežné výdavky konkrétne:
- chod krúžku mladých hasičov 2 200  2 200  0 
- účasť družstiev DHZ na súťažiach

- zakúpenie opaskov, prilieb, dresov
- usporiadanie súťaže "Chodbovica", občerstvenie
- kurzy a Skolenia Členov DHZ
- usporiadanie taktického cvičenia
- štartovné, cestovné

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku
-zájazdy na kápaliská s liečivou vodou; kultúmo -
poznávacie zájazdy; návšteva divadelného predstavenia 28006 2 800  0 
v KE; zakúpenie tričiek a Siltovíek s logom JDS
Poproč; občerstvenie; kvetíny a pamätné lísty pre
jubilantov;jamé ajesenné športové dni pre seniorov-
pozvánky, diplomy, ceny.

Obec Poproč vroku 2018 poskytla dotácie vcelkovej výške 26 900  . Tieto dotácie boli
k dátumu 31.12.2018 vyčerpané v plnej výske a riadne av stanovenom termíne zučtované.
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2.4 Uverové zaťaženie obce

Nesplatený úver obce z predchádzajúcich rokov k 1.1.2018 bol vo výške 244 629,10  
ak 31.12.2018 je výŠka nesplateného úveruobce 216 402,58  .

Obec vroku 2018 splácala v pravidelných mesačných splátkach Dexia Komunál
!^^í^^v^i^o^^?77^Lz^ô^dľ-^^^i_epr?J?^^<^Z^J'^a^eJ-?k^
s materskou Školou Poproč. Výska nesplateneho úveru k 1.1.2018 bola 8 912,40  . Výška
nesplateného úveru k 31 . 12.2018 je 2 970,72  .

Obec vroku 2018 splácala v pravidelných mesačných splátkach taktiež Dexia
^>>1^5 ^?f?n^ú^Ll?oil?^ŕl-če,?Tyz,zd?vodu, r?<^i?,P^OJ^l?í Revitalizácie
centrálnej zóny vobci Poproč. Výška nesplateného úveru k 1.1.2018 bola35 843,56   a stav
tohtoúvemk 31.12.2018 je 29 016,16  .

Obecvroku 2018 cerpala uver vo výške 146 521,38   ktorý bol vzmysle Zmluvy
o dielo použitý na financovanie realizácie projektu Chodník ul. Miem.

 ei^°^á úverová zaťaženosť obce Poproč bola k 01.01.2018 vo výške 289 385,06  
a k 31.12.2018 je vo výške 394 910,84  .

Prehľad o úveroch obce

Prima banka investicné aKcie | 414 923,99 2,547 Vista zmenka 216 402,58 25.08.2026
Primabanka Modemizácia ZS 50 009,02 2,547 Vista zmenka 2 970,72 08.07.2019
Prima banka Revitalizácia CZ 68 842,66 2,547 Vista zmenka 29016,16 24.03.2023
Primabanka Chodník ul. Miem 146521,38 1,40 Bez zabezpečenia 146 521,38 25.12.2028

2.5 Výsledok hospodárenia obce

^l^^Jí?^^^n?^^^D^l^c^T<^^?-^s"^"^^cní^a^T^č^h.^
skončilo so schodkom rozpočUi. Schodok rozpoctu v sume 74 008,60 EUR zÍstenýpodľa
ustanovenia § róods. 3 písm. a)_ab) zákona í. 583/2004 Z.z. o rozpoctovych pravÍdlách
^w^^=doplnmkt^hzákonwvmallneskoršíchPredEis-
upraveny o nevycerpané prostriedky zo SR a poď'a osobitných predpisov v sume-30 233,09

^^^.S'^s^ry^. 3 ľ<s%"
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a.o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov v sume 92 878,97 EUR bol použity tvorbu rezervného fondu vo
výške 92 878,97 EUR

2.6 Rozvoj obce v roku 2018
Významné zámery obce Poproč v oblasti dokončených investícii:

kTerovy systmi 5 ^^iv^o^otel5771'olJE-,,fin^lcwaIuez kapÍ^áloyeJ dotácie
zo štátneho rozpočtu a spolufinancovanie z prostriedkov bežného rozpočhz obce
^stavba cho^a na ^ M^em ~149 869'38  . financov ulé z úveru a bež- PríJmov
zakúpeme traktorovej kosačky 3 580   - fínancované z bežných príjmov
zakupeme zariadeimkrozUjistedni 2 267   - fíMncovane z bežných prijmov
zakúpenie traktora JOHN DEERE v hodnote 79 400   . fmancovanie z bežných
príjmov a prostriedkov rezervného fondu
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3. EKONOMICKÉ ÚDAJE

Nižšie uvedené súvahové údaje sú výsledkom hospodárenia vykázaným v systéme
akruálneho úČtovníctva Obce Poproč za rok 2018.

3.1 Hospodársky výsledok za rok 2018

Hospodársky výsledok za 2018 " vývoj nákladov a výnosov za materskú ú tovnú

jednotku a konsolidovaný celok

a) za materskú úctovnú jednotku
Názov Skutočnosť Skutocnosť

k31.12.2017 k31.12.2018

Náklady 1 016 770,25 1 214 871,09

50 - Spotrebované nákupy 75 392,54 81 210,07

51-Služby 124 289,93 150 226,36

52 - Osobné náklady 277 31938 260 721,16

53 - Dane a poplatky 223,66 223,66

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú íumosť 9 791,00 18 520,35

55 - Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 74 766,30 89 255,25
a fínančnej čiimostí a zúčtovanie Časového
rozlíšema
56 - Finančné naklady 9 175,91 9 196,74

57 - Mimoriadne náklady 0,00 0,00

58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov 445811,53 605 494,10
príjmov
59-Danezpríjmov 0,00 23,40

Výnosy 1 212 721,83 1 362 819,59

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar 5 606,94 9 598,52

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

62 - Aktivácia 0,00 0,00

63 - Daňové a colné vynosy a výnosy z poplatkov 887 788,80 1 005 301,20

64 - Ostatoé výnosy 65 099,12 47 378,29

65 - Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 96,21 0,00
a fínančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíŠenia
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66 - Finančné výnosy 0,00 6 884,14
67 - Mimoriadne výnosy 0,00 0,00

69 - Výnosyz transferov a rozpoctových prijmov 254 130,76 293 657,44
v obciach, VÚC av RO aPO zriadených obcou
alebo VÚC

Hospodársky výsledok 195 951,58 147 948,50
/+ kladný HV, - záporný HV/

Hospodárskym výsledkom Obce Poproč za rok 2018 bol zisk v sume 147 948,50 EUR.

/

Učtové skupiny trieda 6 - Výnosy vo výške: 1362 819,59 EUR
r_

Učtové skupiny trieda 5 - Náklady vo výške: 1214 847,69 EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 147 971,90 EUR

Daň z príjmov- z úrokov - 23,40 EUR

Výsledok hospodárenia po zdanení vo výske + 147948,50 EUR

Kladný výsledok hospodárema obce za rok 2018 bol zúčtovaný na účet 428 -
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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b) za konsolidovaný celok

Názov Skutocnosť Skutocnosť
k31.12.2017 k31.12.2018

Náklady 1568318,32 1 742 927,82
50 - Spotrebované nákupy 229 693,65 220 249,07
51 - Služby 149 913,97 257 157,34
52 - Osobné náklady 1 017 190,92 1 075 495,82
53 - Dane a poplatky 223,66 223,66
54 - Ostatiié náklady na prevádzkovú čiimosť 19 249,04 26 614,77

55 - Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej 116 902,43 125 230,25
a fínančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia

56 - Finančné náklady 11 514,65 11166,31
7 - Mimoriadne náklady 0,003

0,00
58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov 23 630,00 26 767,20f .

ptíjmov
59-Danezpríjmov 0,00 23,40
Vynosy 1 754 715,16 1 897 737,44
60 - Tržby za vlastné výkony atovar 183 841,44 198 600,75
61 - Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00
62 - Aktivácia 0,00 0,00
63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatktn 887 788,80 1 005 301,20r

64 - Ostatné výnosy 66 005,43 48 045,17

65- Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej 96,21 0,00
a fínančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia

66 - Finančné výnosy 0,00 6 884,14
67 - Mimoriadne výnosy 0,00 0,00

69 - Výnosyz transferov a rozpočtových príjmov 616 983,28 638 906,18
v obciach, VÚC av RO a PO zriadenych obcou
alebo VÚC

Hospodársky výsledok +186 396,84 +154 809,62
/+ kladný HV, - záporn^ HV/
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3.2 Bilancia aktív a pasív

AktíyíLtL maJetok_SPolu podl'a účtovnej závierky k 31.12.2017 predstavovali sumu
4 064 783,31 EUR a k 31.12.2018 predstavujú sumu 4 304 600,90 EUR.

Pasíva, t.j. Yl^st?emlanlea záväzky podľa účtovnej uzávierky k 31.12.2017
predstavovali sumu 4 064 783,3 1 EUR ak 31.12.2018 predstavuju sumu 4 304 600,90 ÍUR.

Aktíva ( )

Názov Skutoínosť9 Skutočnosť
k31.12.2017 k31.12.2018

Neobezný majetok spolu z toho: 2 832 281,53 3 060 574,71
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0.00
Dlhodobý hmotoiý majetok 2 271 337,34 2 499 630.52
Dlhodobý fínančný majetok 560 944,19 560 944,19
ObeSny majetok spolu z toho: 1230 152,19 1 234 679,28
Zásoby 406,78 0.00
Zúčt. medzi subjektami ver. správy 1 071 224,90 1 028 879,16
Krátkodobé pohľadávky 24163,11 26 062.03
Finančné účty 134357,40 179738.09
Casové rozlíseníe 2349,59 9 346,91
Spolu: 4^064 783,31 4 304 600,90

Pasíva ( )

Názov Skutočnosť Skutočnosť>
k31.12.2017 k31.12.2018

Vlastné imanie z toho: 1802 72832 1 941190,79
Nevysporiadaný VH minulých rokov 1 606 776,74 1 793 242,29
Výsledok hospodárenia za účt. obd. 195 951,58 147 948,50
Záväzky spolu z toho: 327 948,04 471 255,05
Rezervy 5 100,00 4 900,00
Zúčt. medzi subjektami ver. správy 12211,70 30 233.09
Krátkodobé záväzky 21 251,28 41211,12
Dlhodobý bankový úver 289 385,06 394910,84
Casové rozlíSenie 1 934 106,95 1 892 155,06
Spolu: 4064 78331 4 304 600,90
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Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 predstavovali sumu
4 219 712,35 EUR a k 31.12.2018 predstavujú sumu 4 464 271,26 EUR.

Pasíva, t.J. vlastné imanie a záväzky podľa účtovnej uzávierky k 31.12.2017
predstavovali sumu 4 219 712,35 EUR a k 3U2.2018 predstavujú sumu 4 464 271,26 EUR.

Aktíva ( )

Názov Skutočnosť Skutočnosť
k31.12.2017 k31.12.2018

Neobezný majetok spolu z toho: 3975801,03 4167069,15
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00
DUiodobý hmotný majetok 3 414 856,84 3 606 124,96
Dlhodobý fmančný majetok 560944,19 560944,19
Obežnf majetok spolu z toho: 240^767,2? 287381,49
Zásoby 4781,81 7364,11
Zúít. medzi subjektami ver. správy 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 28 110,96 22 855,84
FinanČné úcty 207 874,52 257 161,54
Časové rozliSenie 3144,03 9S2Q,62
Spolu: 4 219 712,35 446^271,26

Pasíva ( )

Názov Skutočnosť Skutočnosť9

k31.12.2017 k3l.l2.2018
Vlastné imanie z toho: 1 802 770,38 1 947 656,75
Nevysporiadaný VH minulých rokov 1 616 373,54 1792847,13
Výsledok hospodárenia za účt. obd. 186396,84 154809,62
Záväzky spolu z toho: 407251,82 550 745,45
Rezervy 5K)0,00 4900,00
Zúčt. medzi subjektami ver. správy 12211,70 3^233,09
Dlhodobé záväzky 644,64 253,31
Krátkodobé záväzky 99910,42 120 448,21
Dlhodobý bankový úver 289385,06 394910,84

v

Casové rozlíšenie 2 009 690,15 1 965 869,06
Spolu: 4219 712,35 4 464 271,26
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3.3 Pohľadávky a záväzky

a/ pohľadávky

Učet Zostatok Zostatok
k31.12.20l7 k31.12.2018

315 - ostatné pohl'adávky 0.00 0,00
318 ~ Pollľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové 19 140,62 20110,15
319 - pohľadávky za daňové príjmy obce 5 022,49 5 951.88
335 - pohľadávky voči zamestnancom 0.00 0.00
Spolu: 24 163,11 26 062,03

Pohľadávky pozostávajú z pohľadávok daňových a nedaňových:
r

Ucet 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí:

K .31A2mwl ^obec eviduje pohľadáv1^ z prenájmu nebytových priestorov
vovýške 7 560,51  .

Ko^,2'2018..0t'ec.evlduje Pohľadávky "apoplatku za_komunálny odpad vo výšk e

"w^;ed<^tkochMeJe -^y-predpis po^afk^za-k.nu^ odpad za
IV. štvrťrok 2018, ktorý predstavuje sumu 5 342,47  .

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na poplatku za stočné vo výške 230,55  .

r_

Ucet 319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí:

^n3J^r^lI^c^^ľJJ" o^^v^?a^?!liz_^?m1?e.ľ^o?2 v^ vyške 14 086>33   - obec
tvorí opravnú polozku na daň z nehnuteľnosti vo výške 8 448,02  .

K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 313,57  .

b/ krátkodobé záväzky

ZostatokUéet Zostatokr_

k31.12.2017 k31.12.2018
321 - Dodávatelia 0.00 6 908.20
323 - Ostatné krátkodobé rezervy 5 100.00 4 900.00
324 - Prijaté preddavky 2 198,80 2 714,80
331 -Zamestaanci 11 015,82 18405,40
336 - Zúčt.s inštituciami soc. zab. a zdrav.poisť^ 6312.80 9 492.29
342 - Ostatné priame dane 1 662,68 3 618.32
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 12211,70 30 233.09
379 - Iné záväzky 61,18 72,11
S p o lu 38 562,98 76 344,21
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Pohľadávky a záväzky za konsolidovaný celok

a/pohľadávky

f

UČet Zostatok Zostatok
k31.12.2017 k31.12.20l8

315 - ostatné pohľadávky 0,00 0,00
318- pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové 23 062,02 16110,90
319 - pohl'adávky za daňové príjmy obce 5J)22,49 5951,88
335 - pohľadávky voči zamestnancom 0,00 0,00
378-inépohľadávky 26,45 793,06
Sp olu: 28 110,96 22 855,84

b/ krátkodobé záväzky

Zostatok Zostatokr_

Učet
k31.12.2017 k31.l2.2018

321 -Dodávatelía 5386,43 9 469,52
323 - Ostatné krátkodobé rezervy 5^00,00 4 900,00
324 - Prijaté preddavky 2 198,99 2 714,80
325 - Ostatné záväzky 89,55 36,96
331 -Zamestnanci 49199,86 59 997,67
336 - Zúčt.s inštitúciami soc. zab. a zdrav.poísť. 29860,92 37 523,12
342 - Ostatné priame dane 6174,26 9611,07
372 - Transfery a ost. zúčt. so subjekt. mimo VS 381,U 431,56
357 - Ostatné zúČtovanie rozpočtu obce 12211,70 30233,09
379 - Iné záväzky 6619,30 663,51
472 - Záväzky zo sociálneho fondu 644,64 253,31
Spolu 117866,76 155581,30
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3.4 Fondové hospodárenie

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vzmysle 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 /kalendámy/
rok, Tieto finančné prostriedky obec použije na úhradu kapitálových výdavkov.

Vroku 2018 vrátila do Rezervného fondu obce finančné prostriedky vo výŠke
80.992,95   - ako nepoužité prostriedky rezervného fondu v roku 2017.

V roku 2018 obec fínančné prostriedky z rezervného fondu čerpala nasledovne:

RekonStrukcia
20 682,29  80 992,95 A.4/2.C./2018 22 204,02  Požiarnej zbrojnice

24 471^2  zodňa
20.08.2018

Nákup
Traktora JOHN DEERE

55 000  

3.5 Majetkový podiel obce v obchodných spoloČnostiach

Obec Poproč nemá v žiadnej obchodnej spoločnosti majetkovú účasť.

Obec Poproč nadobudla akcie Východoslovenskej vodárenskej spolocnosti, a.s.
Košice zmluvou o bezodplatnom prevode akcií. Akcie majú podobu zaknihovaného cenného
papiera v Centráhiom depozitári cenných papierov SR, a.s.. Akcie sú evidovanie na účte
majiteľa cenných papierov.
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3.6 Overenie úctovnej závierky
/, v

Učtovnú závierku za rok 2018 overila nezávislá audítorka Ing. Andrea Zálepová. Číslo
licencie: 947. Uznesenie Obecného zastupiteľstva vPoproči Č. A.7/4./2019, zo dňa
24.06.2019 - Obecné zastupiteľstvo v Poproči berie na vedomie Správu nezávislého audítora
z overenía účtovnej závierky Obce Poproč k 31.12.2018.

.V r .<

4. DOPLNUJUCE UDAJE

a) Po skončení úČtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu s dopadom na
výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.
b) V roku 2019 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.

f

e) Učtovnájednotka nie je vystavená významným rizikám a neistotám.
f) Návrh na vysporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia Obce Poproč je riešený
v Záverecnom účte Obce Poproč za rok 2018.

v

Vypracovala: Ladíslava Sestáková

Schválila: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce

VPoproČi, dna22.11.2019

Prflohy:

Individuálna úctovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky.

Výrok audítora k mdividuálnej úctovnej závierke.

Konsolidovaná úČtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolídovaný Výkaz.

ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
Výrok audítora ku konsolidovanej úctovnej závíerke.
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SPRAVA AUDITORA

Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky.

Správa z auditu individuáhiej účtovnej závierky.

Správy k ďalším poŽiadavkám zákonov a iných.

právnych predpisov

Adresát správy: Obec Poproč

Vypracovaf: Ing. Andrea Zálepová/ CA
LicenciaSKAU:947

December 2019



SPRÁVA NEZÁVJSLÉHO AUDÍTORA

1 Pre štatutámy orgán a obecné zastupiteľstvo obce Poproč

Sprava z auditu účtovnej závierky

Názor
.

UskutoČnila som audit účtovnej závierky obce Poproč (ďalej aj "obec"), ktorá obsahuje
súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu,
a poznámky, ktoré obsahujú súhm významných účtovných zásad a úČtovných metód.

Podl'a môjho názoru, priložená účtovná závierky poskytuje pravdivý a vemý obraz fínančnej
situácie obce PoproČ k 31 .decembru 2018 a výsledkujej hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve").

Základvre názor

Audit som vykonala podľa medzínárodných audítorských štandardov (Intemational Standards
on AudÍting. ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardovje uvedená v odseku
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od obce Poproč som nezávislá podľa

f

ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutámom audite o zmene a dophiexií zákona č. 431/2002
Z. z. o úctovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o štatutámom audite")
týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantoých pre môj audit účtovnej
závierky a sphúla som aj ostatné požiadavky týchto ustanoví týkajúcich sa etiky. Som
presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ
pre môj názor.

Zodyovednosť Štatutárneho orsánu za áctovnú závierku
y

Statutámy orgánje zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala
pravdivý a vemý obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie intemé kontroly, ktoré považuje
za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, Či už
v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní úctovnej závierkyje štatutámy orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
obce Poproč nepretržite pokračovať vo svojej fiinnosti , za opísané skutočnosti týkajúcich sa
neprctržitého pokračovania v činnosti, akje to potrebné a za použitie predpokladu
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.
v

Statutámy orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavarúa povinnosti podľa zákona Č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dophiení niektoiých
zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách").



Zodvovednosť audítora za audit účtovnei závierky

Mojou zodpovednosťouje získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu
audítora, vrátane názoru. Primerané uistenieje uistenie vysokého stupňa, ale nieje zámkou
toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských vždy odhalí významné
nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby
a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dala odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo
v súhme by mohli ovptyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe
tejto účtovnej závierky.

Súčasťou audituje aj overenie dodržiavania poviimosti obce Poproč podľa požiadaviek
zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpoctových pravidlách
ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého
auditu uplatňujem odbomý úsudok a zachovávam profesionáhiy skepticizmus. Okrem toho:

Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, Či už.

v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy
reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné
na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti
v dôsledku podvoduje vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže
zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechaníe, nepravdivé nahlásenie alebo
obídenie mtemej kontroly.
Obozoamujem sa s intemými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okohiostí, ale nie za účelom
vyjadrenia názoru na efektívnosť intemých kontrol obce Poproč.
Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutámym
orgánom.
Robím záver o tom, či štatutámy orgán vhodne v účtovníctve pouzíva prcdpoklad
nepretržitého pokračovania v čumosti a na základe získaných audÍtorských dôkazov
záver o tom, či existuje význanmá neistota v súvislosti s udalosťami alebo
okohiosťami, ktoré by mohĽ významne spochybniť schopnosť obce Poproč nepretržite
pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som
povinná upozonúť v mojej správe audítora na súvisiace mformácie uvedené
v účtovnej závierke alebo, ak sútieto mformácie nedostatočné, modifíkovať môj
názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania
mojej správy audítora,
Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúm a obsah účtovnej závierky vrátane informácií
v nej uvedených, ako aj to. či účtovná závierka zachytáva uskutoČnené transakcia
a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vemému zobrazemu.



Správy k d'alším požiadavkám zákonom a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Správa k informáciám, ktorésa uvádzaiú vo vvročnei svráve
v

Statutámy orgán je zodpovedný za mfonnácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa
nevzťahuje na iné infonnácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s
informáciami uvedenými vo výroČnej správe a posúdenie, či tieto infonnácie nie sú vo
významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som
získala počas auditu účtovnej závierky, alebo sa mak zdajú byť význanme nesprávne.
Výročnú správu som ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky

/

nemala dispozícii. Učtovná jednotka zostavuje výročnú správu v zmysle § 22 zákona
o úČtovnÍtíve ako súčasť vyročnej správy konsolidovanej účtovnej závierky.

Keď získam výročnú správu, posúdim, či výročná správa obce obsahuje mformácie, ktorých
uvedenie vyžaduje zákon o účtovmcťve, a na základe prác vykonaných poČas auditu úČtovnej
závierky, vyjadrím názor, Či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou
závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovmctve.

Okrem toho uvediem, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe
mojich poznatkov o účtovnej jednoťke a situácii v nej, ktoré sme získala počas auditu
účtovnej závierky

Správa 2 overenia dodn.iavania Dovinností obce PopročpodPa voíiadaviek zákona
o rozpočtovvck vravidlách.

Na základe overenia dodržiavania poviimostí podl'a požáadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem,
že obec Poproč konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

20.06.2019

Ing. Andrea ZátepTová
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