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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE POPROČ 
Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24  Poproč, okres Košice - okolie 

IČO: 00324639, DIČ: 2020746189   

 
 

1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč ruší: 

 

Uznesenie č. A.13/19./2019 zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 14, ktorým Obecné 

zastupiteľstvo schválilo „Riešenie havarijného stavu podľa predloženého návrhu 

finančnej komisie a životného prostredia a projektového plánovania, a to konkrétne - 

variant a: asfaltová strešná krytina lepená na existujúcu eternitovú krytinu. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč berie na vedomie: 

 

kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ 



Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

Uznesenie č. Zo dňa Text uznesenia Zodpovedný Stav

A.7/13./2020 14.12.2020 schvaľuje

Podanie žiadosti o dotáciu z výzvy MAS Rudohorie:

Názov projektu: Trhovisko v obci Poproč

Výška oprávnených výdavkov projektu: 41 686,36 EUR

Spolufinancovanie zo strany obce: 58 020,61 EUR

S tým, že po schválení dotácie obecné zastupiteľstvo rozhodne o financovaní realizácie projektu na základe aktuálnej finančnej 

situácie obce.

SPLNENÉ,

žiadosť podaná

A.7/11.d./2020 14.12.2020 schvaľuje Rozpočet obce na rok 2021 – záväzný podľa predloženého návrhu.
SPLNENÉ

zverejnené na web stránke obce

A.7/11.c./2020 14.12.2020 schvaľuje

využitie kontokorentného úveru schváleného dňa 14.07.2020 pre účely projektových dokumentácií: rekonštrukcia miestnych 

komunikácií, vodozádržné opatrenia, rekonštrukcia domova dôchodcov, kanalizácia ul. Západná, bežecká dráha v areáli 

základnej školy, ekoučebňa v areáli materskej školy a rekonštrukcia prevádzok sociálneho podniku.

TRVÁ

finančné prostriedky neboli čerpané

A.7/11.a./2020 14.12.2020 schvaľuje Programy, podprogramy a zámery obce na roky 2021, 2022, 2023 podľa predloženého návrhu.
SPLNENÉ

zverejnené na web stránke obce

A.7/10./2020 14.12.2020 schvaľuje

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Služby obce Poproč s.r.o.:

- výška 30 000 €, 

- úrok: bezúročná,

- na dobu do 31.12.2021, 

- účel: vykrytie nákladov na začiatku podnikania

- spôsob poskytnutia: jednorázovo po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po doručení štatútu registrovaného sociálneho podniku obchodnej spoločnosti 

Služby obce Poproč s.r.o.

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ

zmluva podpísaná, finančné 

prostriedky nečerpané

A.7/9./2020 14.12.2020 schvaľuje 3.úpravu programového rozpočtu obce na rok 2020 podľa predloženého návrhu
SPLNENÉ

zverejnené na web stránke obce

A.7/7.c./2020 14.12.2020
ukladá 

starostke obce

uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú 10 rokov s odkladacím účinkom nadobudnutia účinnosti, a to nasledovne: Zmluva 

nadobudne účinnosť nasledujúci deň po ukončení Zmluvy s nájomcom EUSTOMA s.r.o., pre: 

Obchodné meno: VIDENTAL s.r.o.,

Miesto podnikania: Letná 176/7, 044 24 Poproč 

starostka obce

SPLNENÉ, zmluva podpsíaná, 

priestory odovzdané, ambulancia v 

prevádzke
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A.7/6.c./2020 14.12.2020
ukladá 

starostke obce

uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú  od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2030 pre: 

Obchodné meno: Eva Harčariková

Miesto podnikania: 044 24 Poproč, Východná 29

starostka obce
SPLNENÉ, zmluva podpísaná, 

zverejnená, priestroy odovzdané

A.7/5.f./2020 14.12.2020 schvaľuje

Poskytnutie dotácie vo výške 4 500,00 € z rozpočtu obce na rok  2021 pre občianske združenie – FORTUNA Poproč, so sídlom 

Potočná 2, 044 24  Poproč,  na základe písomnej žiadosti zo dňa 30.10.2020, 

s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške 

ako to rozpočet obce umožní.

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ

zmluvy pripravené na podpis, podpis 

závisí od aktualnych 

epidemiologických opatrení

A.7/5.e./2020 14.12.2020 schvaľuje

Poskytnutie dotácie vo výške 1 800,00 € z rozpočtu obce na rok  2021 pre občianske združenie – Dobrovoľný hasičský zbor 

Poproč, so sídlom Požiarna 2, Poproč, na základe písomnej žiadosti zo dňa 30.10.2020, 

s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške 

ako to rozpočet obce umožní.

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ

zmluvy pripravené na podpis, podpis 

závisí od aktualnych 

epidemiologických opatrení

A.7/5.d./2020 14.12.2020 schvaľuje

Poskytnutie dotácie vo výške 1 900,00 € z rozpočtu obce na rok  2021 pre občianske združenie –  Základná  organizácia JDS v 

Poproči, so sídlom Mieru 93, Poproč, na základe písomnej žiadosti zo dňa 28.10.2020, 

s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške 

ako to rozpočet obce umožní.

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ

zmluvy pripravené na podpis, podpis 

závisí od aktualnych 

epidemiologických opatrení

A.7/5.c./2020 14.12.2020 schvaľuje

Poskytnutie dotácie vo výške 20 000,00 € z rozpočtu obce na rok  2021 pre občianske združenie - Obecný FK Slovan Poproč, so 

sídlom Brezová 20, 044 24 Poproč, na základe písomnej žiadosti zo dňa 29.10.2020, 

s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške 

ako to rozpočet obce umožní.

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ

zmluvy pripravené na podpis, podpis 

závisí od aktualnych 

epidemiologických opatrení

A.7/5.b./2020 14.12.2020 schvaľuje

Poskytnutie dotácie vo výške 1 500,00 € z rozpočtu obce na rok  2021 pre občianske združenie – Klub slovenských turistov 

Poproč, so sídlom Poproč,  044 24 Poproč na základe písomnej žiadosti zo dňa 30.10.2020, 

s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške 

ako to rozpočet obce umožní.

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ

zmluvy pripravené na podpis, podpis 

závisí od aktualnych 

epidemiologických opatrení

A.7/5.a./2020 14.12.2020 schvaľuje

Poskytnutie dotácie vo výške 5 000,00 € z rozpočtu obce na rok  2021 pre občianske združenie – Stolnotenisový športový klub, 

so sídlom Západná 69, 044 24  Poproč, na základe písomnej žiadosti zo dňa 28.10.2020, 

s podmienkou, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške 

ako to rozpočet obce umožní.

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ

zmluvy pripravené na podpis, podpis 

závisí od aktualnych 

epidemiologických opatrení

A.7/4.c./2020 14.12.2020 schvaľuje Cenník Obce Poproč za poskytované služby – úsek Obecný úrad, podľa predloženého návrhu, s platnosťou od 01.01.2021
SPLNENÉ, zverejnené, postúpené na 

príslušný úsek

A.7/4.b./2020 14.12.2020 schvaľuje Cenník Obce Poproč za poskytované služby – úsek Komunitné centrum, podľa predloženého návrhu, s platnosťou od 01.01.2021
SPLNENÉ, zverejnené, postúpené na 

príslušný úsek

A.7/4.a./2020 14.12.2020 schvaľuje
Cenník Obce Poproč za poskytované služby – úsek Miestne kultúrne stredisko, podľa predloženého návrhu, s platnosťou od 

01.01.2021

SPLNENÉ, zverejnené, postúpené na 

príslušný úsek

B.7/5./2020 14.12.2020 uznáša na
Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč - Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia číslo 9/2019 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi na území obce

SPLNENÉ

vyhlásené, zverejnené
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B.7/4./2020 14.12.2020 uznáša na
Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 

základnej škole zriadenej obcou

SPLNENÉ

vyhlásené, zverejnené

B.7/3./2020 14.12.2020 uznáša na Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou
SPLNENÉ

vyhlásené, zverejnené

B.7/2./2020 14.12.2020 uznáša na
Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach 

zriadených obcou

SPLNENÉ

vyhlásené, zverejnené

B.7/1./2020 14.12.2020 uznáša na Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou
SPLNENÉ

vyhlásené, zverejnené

A.7/3./2020 14.12.2020 Dodatok č. 1 Štatútu obce podľa predloženého návrhu SPLNENÉ, zverejnené

A.7/2./2020 14.12.2020 schvaľuje Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Poproč na rok 2021 podľa predloženého návrhu SPLNENÉ, zverejnené

A.6/23.c./2020 23.11.2020 schvaľuje
energetické zhodnocovanie odpadu vyprodukovaného na území obce a to na základe porovnania nákladov medzi nákladmi na 

energetické zhodnocovanie odpadu a ukladaním odpadu na skládku

SPLNENÉ, zmluva podpísaná, 

zverejnená

A.6/23.b./2020 23.11.2020 schvaľuje zavedenie systému na sledovanie manipulácie nádob na odpad pomocou čipov od 01.01.2020 TRVÁ

A.6/22.b./2020 23.11.2020 poveruje starostku obce podpísať Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 2137/VSD/2020 starostka obce

SPLNENÉ

zmluva podpísaná, zverejnená, 

povolený vklad do katastra 

18.2.2021, odplata 370,50 € ?

A.6/21./2020 23.11.2020 schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu z minulých rokov vo výške 25.000 EUR nasledovne:

financovanie bežných výdavkov 25.000 EUR
SPLNENÉ

A.6/20./2020 23.11.2020 schvaľuje 2.úpravu programového rozpočtu obce na rok 2020 podľa predloženého návrhu
SPLNENÉ

zverejnené na web stránke obce

A.6/19./2020 23.11.2020 schvaľuje dofinancovanie Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 Poproč za rok 2020 vo výške 8.900,00 EUR SPLNENÉ

A.6/18./2020 23.11.2020 schvaľuje
financovanie autobusových spojov spol. eurobus, a.s. obcou Poproč vo výške nákladov uvádzaných v zázname z parciálnej 

porady zo dňa 9.9.2020 a to na obdobie 1 mesiaca počnúc dňom 1.1.2021

TRVÁ

- komunikácia so spol. eurobus - 

podľa aktuálnej epidemiologickej 

situácie

A.6/16./2020 23.11.2020 schvaľuje Dodatok č. 14 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
SPLNENÉ, dodatok podpísaný a 

zverejnený

A.6/15./2020 23.11.2020 schvaľuje Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
SPLNENÉ, dodatok podpísaný a 

zverejnený
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A.6/14.a./2020 23.11.2020 schvaľuje

prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Oľšavskej, orientačné číslo 24, súpisné číslo 213, katastrálne územie 

Poproč, zapísaných na LV č. 1190:

- skladové priestory (1. nadzemné podlažie) - vo výmere  11,50 m2

- administratívne priestory  (1. nadzemné podlažie) - vo výmere  23,00 m2

- výrobné priestory – dielňa I. (1. nadzemné podlažie) - vo výmere  55,50 m2

- výrobné priestory – dielňa II.  (areál) - vo výmere 187,00 m2

pre obchodnú spoločnosť Služby obce Poproč s.r.o., Oľšavská 24, 044 24 Poproč, IČO: 53 304 870, ktorá sa uchádza o priznanie 

štatútu sociálneho podniku na účely zabezpečenia prevádzky sociálneho podniku a to na dobu neurčitú

SPLNENÉ - zmluva podpísaná

A.6/11.b./2020 23.11.2020 poveruje
starostku obce, aby pre určenie ceny predmetného majetku zabezpečila znalecký posudok, alebo overila cenu v mieste obvyklú 

(PONSOLD)
starostka obce TRVÁ

A.6/10.b./2020 23.11.2020 poveruje
starostku obce, aby pre určenie ceny predmetného majetku zabezpečila znalecký posudok, alebo overila cenu v mieste obvyklú 

(JASMINSKÝ)
starostka obce TRVÁ

B.6/2./2020 23.11.2020 uznáša na
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Poproč č. 10/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným 

poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou

SPLNENÉ

zverejnené na web stránke

B.6/1./2020 23.11.2020 uznáša na
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Poproč č. 6/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným 

poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou

SPLNENÉ

zverejnené na web stránke

A.6/4.b./2020 23.11.2020 schvaľuje Aktualizáciu č. 4 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč podľa predloženého návrhu
SPLNENÉ

zverejnené na web stránke

A.5/13.b/2020 24.8.2020 schvaľuje začatie prípravy spracovania koncepcie športu v obci Poproč TRVÁ

A.4/7.i/2020 14.7.2020 poveruje

starostku obce vykonať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, všetky potrebné úkony, súvisiace so založením a vznikom obchodnej spoločnosti Služby obce Poproč s.r.o., so sídlom 

Oľšavská 24, 044 24 Poproč

SPLNENÉ

A.3/4.b./2020 25.5.2020 poveruje

Starostku obce podpísaním nájomnej zmluvy s uchádzačom F&K Company, s.r.o. v zastúpení Marián Kozel, so sídlom Letná 

143/3, 044 24  Poproč, IČO:  52823733 a s ponukou nájomného vo výške 7980 EUR / ročne za celý predmet nájmu, ktorý sa 

umiestnil ako prvý v poradí

starostka obce

TRVÁ

v priestoroch prebieha testovanie, 

nedošlo k podpisu nájomnej 

zmluvy

A.3/2.b./2020 25.5.2020 ukladá HKO

Uznesenie č. A.1/7/2020, keďže nebola kontrola prerokovaná ani predložená obecnému zastupiteľstvu sa prekladá na najbližšie 

zastupiteľstvo a 3 dni pred konaním zastupiteľstva budú obecnému zastupiteľstvu predložené v písomnej forme doklady o 

ukončení kontroly a výsledku kontroly

HKO

SPLNENÉ

doslovný prepis správy HKO 

predloženej OZ dňa 24.02.2020
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A.3/2.a./2020 25.5.2020 ukladá HKO

Na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v auguste 2020 predložiť konečný výsledok kontroly k Uzneseniu č. 

A.1/3.a/2020 zo dňa 21.01.2020 a podľa Uznesenia č. A.2/11.b/2020 predložiť podklady Obecnému zastupiteľstvu 3 dni pred 

konaním zastupiteľstva

HKO TRVÁ

A.2/11.b/2020 24.2.2020 ukladá HKO
Všetky zápisy z kontrol hlavnej kontrolórky budú poslancom poskytnuté v písomnej forme v dostatočnom predstihu aspoň 3 dni 

pred konaním zastupiteľstva
HKO TRVÁ

A.1/3.a/2020 21.1.2020 ukladá HKO
Preveriť zmluvu sp.zn.: OcU-I-50/2019 účinnú od 1.2.2019 o poskytovaní právnej pomoci a zastupovanie v spore zn. 

15Up/853/2018. K danej zmluve preveriť správnosť fakturácie.
HKO

SPLNENÉ

doslovný prepis správy HKO 

predloženej OZ dňa 24.02.2020

1. Preveriť plnenie VZN 2/2019 – špeciálne § 10 Poskytovanie podpornej služby – jedáleň;

2. Preveriť plnenie uznesenia OZ č. A.5/7./2019;

3. Skontrolovať a predložiť Obecnému zastupiteľstvu výsledky hospodárenia DD za rok 2019 s porovnaním na rozpočet na rok 

2019;

4. Predložiť Obecnému zastupiteľstvu rozpočet DD na rok 2020

A.13/19./2019 13.12.2019 schvaľuje
Riešenie havarijného stavu podľa predloženého návrhu finančnej komisie a životného prostredia a to konkrétne variant a: 

asfaltová krytina lepená na existujúcu krytinu
TRVÁ

A.10/10./2019 3.9.2019
poveruje 

obecný úrad

Vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu obecných komunikácií Letná, Lesná, Horská, Brezová, Poľná, Jarná a 

chodníka na ulici Kostolnej.
OcÚ

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ

ukončené verejné obstarávanie, 

zadaná zákazka

21.1.2020 HKOA.1/7/2020

SPLNENÉ

doslovný prepis správy HKO 

predloženej OZ dňa 24.02.2020

ukladá HKO


