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Akčný plán na rok 2021 s výhľadom na rok 2022 

6.Aktualizácia: Akčný plán na rok 2021 s výhľadom na rok 2022 

P.č. Názov projektu Opatrenie/ aktivita 
Termín 

(rok) 
Zodpovedný Financovanie 

Ukazovateľ 
výstupu 

1 Aktualizácia PHSR  
1.4.3/pravidelná aktualizácia 
PHSR a UPD obce 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 
vlastné zdroje 

+ dotácia 
 

2 

Obstaranie PD - 
Vodozádržné 
opatrenia – Kultúrny 
dom  

1.4.3/obstaranie projektovej 
dokumentácie 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 
vlastné zdroje   

3 Obstaranie PD – 
Rekonštrukcia MK 

1.4.3/obstaranie projektovej 
dokumentácie 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 
vlastné zdroje  

4 
Obstaranie PD - 
rekonštrukcia 
Cukrárne 

1.4.3/obstaranie projektovej 
dokumentácie 

2021 
 

starosta, 
zastupiteľstvo 

vlastné zdroje  

5 

Obstaranie PD – 
rekonštrukcia 
a prístavba Domova 
dôchodcov  

1.4.3/obstaranie projektovej 
dokumentácie 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 
vlastné zdroje  

6 Modernizácia učební 
v ZŠ Poproč 

1.2.1/rozvoj školskej 
infraštruktúry 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

7 

Dom smútku-   
oplotenie cintorína 
údržba areálu, 
chodníky 

1.2.3/rekonštrukcia Domu smútku 
a okolia – II. etapa 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 
vlastné zdroje  

8 Územný plán obce 2. 
zmena 

1.3.4/územný plán obce 
2021 

 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Štátny 
rozpočet + 

vlastné zdroje 
 

9 Rekonštrukcia budovy 
telocvične ZŠ  

1.2.1/rekonštrukcia budovy 
telocvične ZŠ 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Štátny 
rozpočet 
+ vlastné 

zdroje 

 

10 

Budova Cukrárne - 
Kvetinárstvo, 
rekonštrukcia 
a zateplenie, výmena 
okien 

1.2.7/rekonštrukcia budovy 
EKATEX a budovy cukrárne 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 

fondy EÚ  
+ vlastné 

zdroje 
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11 

Rozvoj a 
skvalitňovanie 
odpadového 
hospodárstva v obci, 
ČOV 
 
Nové využitie – 
obecná kompostáreň 

3.1.5/skvalitňovanie a rozvoj 
odpadového hospodárstva a 
separovania odpadov 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 
dotácia + 

vlastné zdroje 
 

12 

Detské ihrisko- 
vybudovať – 
Rekonštrukcia 
v centre obce 

1.2.4/výstavba detského ihriska 2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 
vlastné zdroje  

13 
Budova Domu smútku 
- rekonštrukcia a 
zateplenie 

1.2.3/rekonštrukcia Domu smútku 2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 
vlastné zdroje  

14 
Vodozádržné 
opatrenia – Kultúrny 
dom 

3.1.3/vytváranie 
protipovodňových opatrení 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

15 
Rekonštrukcia 
miestnych 
komunikácií v obci 

1.1.2/údržba obecných ciest 
a chodníkov za účelom 
obmedzenia ich ďalšieho 
znehodnocovania 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 
vlastné zdroje  

16 
Dobudovanie 
vodovodu v obci – ul. 
Horská, ul. Záhradná 

3.1.1/ochrana kvality podzemných 
a povrchových vôd – technická 
infraštruktúra 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

17 Dobudovanie obecnej 
kanalizácie 

3.1.1/dobudovanie obecnej 
kanalizácie 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

18 

Vybavenie 
počítačovej učebne 
základnej školy 
s materskou školou 
v Poproči 

1.2.1/rozvoj školskej 
infraštruktúry 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

19 

Obstaranie 
kompostérov 
a technického 
vybavenia obecnej 
kompostárne 

3.1.5/zlepšenie hospodárenia s 
odpadmi 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

20 Zavlažovanie trávnika 
na futbalovom ihrisku 

1.2.4/rozvoj športovej 
infraštruktúry 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 
dotácia + 

vlastné zdroje 
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21 

Dopravné značenie 
v celej obci- 
Projektová 
dokumentácia 

1.1.2/dopravné značenie 
a dopravné subsystémy v záujme 
bezpečnosti obyvateľov 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 
vlastné zdroje  

22 
Trhovisko – 
vybudovať 
+ verejné WC 

1.2.7/rozvoj občianskej 
infraštruktúry – vybudovanie 
trhoviska v starom areáli MŠ 
 
1.2.3/verejné WC 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

23 Budova OU - 
zateplenie 

1.2.7/rekonštrukcia budovy OU 
a pošty 

2021 
starosta, 

zastupiteľstvo 
vlastné zdroje  

24 Rozšírenie obecného 
cintorína 

1.2.3/rozšírenie obecného 
cintorína 

2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 
vlastné zdroje  

25 Rekonštrukcia budovy 
Obecný dom I. etapa 

1.2.7/rekonštrukcia budovy 
Obecný dom 

2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

26 Zníženie energetickej 
náročnosti budovy KD  

1.2.3/rekonštrukcia interiéru 
a exteriéru budovy KD 

2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

27 

Vybudovanie 
autobusových 
zastávok pri Cintoríne 
a na Brodze   

1.1.3/skvalitňovanie technického 
stavu autobusových zastávok 

2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

28 
Skvalitnenie značenia 
turistických 
chodníkov 

1.3.1/skvalitnenie značenia 
chodníkov 

2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 
dotácie + 

vlastné zdroje 
 

29 
Budova Ekatex, 
rekonštrukcia a 
zateplenie 

1.2.7/rekonštrukcia budovy 
EKATEX a budovy cukrárne 

2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 
fondy EÚ + 

vlastné zdroje 
 

30 
Rekonštrukcia tribúny 
a osvetlenia na 
futbalovom ihrisku 

1.2.4/rekonštrukcia existujúceho 
športového areálu 

2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 
dotácia + 

vlastné zdroje 
 

31 

Vybudovanie 
moderného zberného 
dvora pre potreby 
obce 

3.1.5/vybudovanie moderného 
zberného dvora na obecných 
službách 

2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

32 

Rozvoj a 
skvalitňovanie 
infraštruktúry 
cestovného ruchu 
v obci 
 

1.3.1/ podpora obnovy 
a posilnenia technickej 
infraštruktúry cestovného ruchu 
na území obce a v regióne 
Rudohorie 

2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 
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Zdroj: obec Poproč 

33 Rekonštrukcia 
obecného rozhlasu 

1.2.5/ Rozšírenie obecného 
rozhlasu 

2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 
dotácia + 

vlastné zdroje 
 

34 
Budova MŠ 
zateplenie plášťa a 
strechy 

1.2.1/zateplenie strechy MŠ 2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

35 
Rekonštrukcia 
a prístavba Domova 
dôchodcov  

1.2.2/podpora rekonštrukcie 
budovy Domova dôchodcov 
s dôrazom na rozvoj kapacity a čo 
najhospodárnejšie nakladanie 
s energiami, ak je to možné, 
využívať obnoviteľné zdroje 
energie 

2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

36 

Využívanie 
obnoviteľných 
zdrojov energie vo 
verejných budovách, 
ktoré sa nachádzajú 
na území obce 

3.1.6/podpora využívania slnečnej 
energie –výroba tepla a elektrickej 
energie 

2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

37 

Vybudovanie 
cykloturistických 
chodníkov s 
napojením na 
cykloturistický 
chodník vedúci celým 
regiónom 
RUDOHORIE 

1.3.1/vybudovanie 
cykloturistických chodníkov 
s napojením na cykloturistický 
chodník vedúci celým regiónom 
Rudohorie 
 

2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

38 

Zriadenie denného 
stacionára v 
niektorých z 
priestorov obecných 
budov 

1.2.7/denný stacionár 2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 

39 

Vybudovanie 
alternatívnej 
prístupovej 
komunikácie do obce, 
pred vstupom do 
obce s napojením na 
ul. Lipovú 

1.1.2/rekonštrukcia a výstavba 
obecných komunikácií, chodníkov 
a postranných rigolov všade tam, 
kde sú ukončené stavebné práce 
na základnej technickej 
infraštruktúre (vodovodná sieť, 
kanalizačná sieť, plyn) 

2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 
dotácie + 

vlastné zdroje 
 

40 Vybudovanie 
parkoviska pri ZŠ 

1.1.2/rozširovanie parkovacích 
plôch 

2022 
starosta, 

zastupiteľstvo 
vlastné zdroje  

41 Parkovisko na Brodze 
pre autobusy 

1.1.3/skvalitňovanie technického 
stavu autobusových zastávok  

2022 starosta, 
zastupiteľstvo 

Fondy EÚ, 
štátny 

rozpočet + 
vlastné zdroje 

 



 
VÝPIS Z UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE POPROČ ZO DŇA 25.10.2021 
 

 

 

V Poproči, dňa 27.10.2021 
 
Za správnosť vyhotovenia: Jana Juríková 

 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa  25.10.2021 prijalo 
 

Uznesenie č. 91/2021, ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč schválilo: 
 
Aktualizáciu č. 6 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč na roky 2016-
2022 podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 8 

HLASOVANIE 
ZA 8 

PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Mgr. Hiľovská, p. Jasaň, 
Ing. Komora, Ing. Petráš, PhD., PhDr. Petrášová,  
Ing. Spišák 

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0  

 
Schválené. 
 
V Poproči, dňa 27.10.2021 
 
 
 
 
        Ing. Iveta Komorová Hiľovská, v.r. 
                starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


