
Starostka obce POPROČ 
  

                                                     

V Poproči, dňa 10.12.2020 

Sp. zn.:  OcÚ-I-685/2020  

 

 

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 

 

zvolávam 

neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

 

ktoré sa uskutoční dňa  14. decembra 2020  t. j. v pondelok o 16.00  hod. 

vo veľkej sále Kultúrneho domu v Poproči 

 

 

 s  týmto  návrhom  programu: 

 
1. Otvorenie. 

a) určenie zapisovateľa.    

b) určenie overovateľov zápisnice 

c) voľba návrhovej komisie,                                                                 

d) schválenie programu rokovania.     

2. Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021. 

3. Návrh Dodatku č. 1 Štatútu obce. 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o financovaní materskej školy 

a školských zariadení zriadených obcou. 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o určení výšky mesačného 

príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou. 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o určení školského obvodu 

základnej školy zriadenej obcou. 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou. 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč – Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2019 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce. 

9. Návrh na úpravu cenníkov obce za poskytované služby na úsekoch miestneho kultúrneho 

strediska, komunitného centra a obecného úradu.  

10. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021. 

11. Prenájom majetku obce. 

12. Konsolidovaná výročná správa za rok 2019. 

13. Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce na rok 2020. 

14. Rozpočet obce 

a) Schválenie pôžičky pre sociálny podnik. 

b) Návrh programovej štruktúry rozpočtu obce Poproč na roky 2021 – 2023. 

c) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Poproč na roky 2021 

– 2023. 



d) Návrh Rozpočtu obce na rok 2021 – záväzný. 

e) Návrh Rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 – výhľadový. 

15. Prehľad aktivít obce v roku 2020. 

16. Rôzne. 

17. Interpelácie poslancov. 

18. Podnety a návrhy od občanov. 

19. Závery z rokovania OZ. 

20. Záver.    

 

 

 

           Ing. Iveta Komorová Hiľovská  

                              starostka obce, v.r. 

 

 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať za dodržania aktuálne platných opatrení a to 

podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, účinnej v deň konania 

zastupiteľstva. 

 


