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POZVÁNKA 

 

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

neskorších predpisov zvolávam plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

ktoré sa uskutoční dňa 31. mája 2021, t. j. v pondelok o 17.00  hod. v telocvični ZŠ v Poproči. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

a) určenie zapisovateľa,    

b) určenie overovateľov zápisnice, 

c) voľba návrhovej komisie,                                                                 

d) schválenie programu rokovania.     

2. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ. 

3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery: 

a) Finančná komisia pri OZ, 

b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ, 

c) Komisia kultúry a športu pri OZ, 

d) Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ. 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020. 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poproč na I. polrok 2021. 

6. Záverečný účet obce za rok 2020: 

a) Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Obce Poproč k 31.12.2020, 

b) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu Obce Poproč za rok 

2020, 

c) Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020. 

7. Informácia o investičných akciách v obci a projektoch: 

a) Analýza technického stavu majetku obce – stavby, 

b) Informácia o stave príprav a rozpracovanosti investičných akcií a projektov, 

c) Návrh na financovanie investičných akcií. 

8. Nakladanie s majetkom obce. 

9. Informácie o začiatku činnosti sociálneho podniku Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p. 

10. Rôzne. 

11. Interpelácie poslancov. 

12. Podnety a návrhy od občanov. 

13. Závery z rokovania OZ. 

14. 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. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu obec pripravuje online prenos 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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