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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč berie na vedomie 

 

Informáciu o začiatku činnosti sociálneho podniku Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p. od 

1.7.2021. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč schvaľuje 

 

Zmenu splatnosti návratnej finančnej výpomoci schválenej Uznesením OZ č. 

A.7/10./2020 zo dňa 14.12.2020 pre Služby obce Poproč s.ro., r.s.p., Oľšavská 24, 

Poproč do 31.12.2025 z dôvodu obstarania strojového vybavenia na lízing so 

splatnosťou 48 mesiacov. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč schvaľuje 

 

Prenájom hnuteľného majetku obce – osobné motorové vozidlo VW Passat, druh: AA 

SEDAN, rok výroby 2006, palivo B, výkon 147 kW, EČV: KS317FK, VIN: 

WVWZZZ3CZ7P087667, farba strieborná metalíza svetlá pre obchodnú spoločnosť 

Služby obce Poproč s.r.o., Oľšavská 24, 044 24  Poproč, IČO: 53 304 870. Výška 

nájomného je 30,00 EUR mesačne. 

 

 
 

2. DOVODOVÁ SPRÁVA: 
 

V súvislosti s pripravovaným začiatkom činnosti sociálneho podniku bola podaná žiadosť na 

ÚPSVaR Košice na poskytnutie kompenzačných príspevkov od 1.7.2021 pre 10 zamestnancov, z 

toho 4 sú toho času zamestnanci obce. 2 zamestnanci budú bez znevýhodnenia, z toho 1 bude 

mentor, t.j. časť jeho mzdy bude kompenzovaná z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Prostredníctvom Slovenskej sporiteľne a.s., ako banky obstaranej štátom na podporu sociálneho 

podnikania, je zabezpečené financovanie zakúpenia strojového vybavenia. Slovenská sporiteľňa, 

vzhľadom na skutočnosť, že sociálny podnik je začínajúcou obchodnou spoločnosťou požaduje, aby 

po dobu splácania lízingu bola predĺžená splatnosť návratnej finančnej výpomoci schválenej 

Uznesením OZ č. A.7/10./2020 zo dňa 14.12.2020 pre Služby obce Poproč s.r.o., r. s. p., Oľšavská 

24 Poproč a to do 31.12.2025. Táto lehota sa bude prehodnocovať každý rok a v prípade 

bezproblémového splácania bude možné lehotu na splatenie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) 

upraviť. 


