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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

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

6/2021 18.3.2021 schvaľuje

Predĺženie lehoty na podávanie písomných pripomienok verejnosti k návrhu Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O adresovaných na 

Obecný úrad Poproč do termínu : 07. 04. 2021 do 12:00 hod.

Vysvetlenie spracovateľky k Z a D č.2 ÚPN-O spolu s návrhom bude zverejnené na webovom sídle obce. 
čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ

9/2021 18.3.2021 schvaľuje Aktualizáciu č. 5 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč podľa predloženého návrhu
SPLNENÉ, dodatok č. 5 zverejnený 

na webovom sídle 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

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.7/5.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.

SPLNENÉ, zmluvy podpísané, 

poskytnutá 1. splátka

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.

SPLNENÉ, zmluvy podpísané, 

poskytnutá 1. splátka

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.

SPLNENÉ, zmluvy podpísané, 

poskytnutá 1. splátka

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.

SPLNENÉ, zmluvy podpísané, 

poskytnutá 1. splátka
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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.

SPLNENÉ, zmluvy podpísané, 

poskytnutá 1. splátka

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.

SPLNENÉ, zmluvy podpísané, 

poskytnutá 1. splátka

A.6/23.b./2020 23.11.2020 schvaľuje zavedenie systému na sledovanie manipulácie nádob na odpad pomocou čipov od 01.01.2021 TRVÁ

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.6/11.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 SPLNENÉ

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 SPLNENÉ

A.5/13.b/2020 24.8.2020 schvaľuje začatie prípravy spracovania koncepcie športu v obci Poproč
SPLNENÉ, koncepcia je 

rozpracovaná

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

vyhradený priestor na testovanie, 

víťazný uchádzač sa do dnešného 

dňa nevyjdril k návrhu zmluvy

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.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 SPLNENÉ


