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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 čo Text uznesenia Zodpovedný Stav Poznámka k stavu

97/2021 25.10.2021 schvaľuje
Ponechať prejazd autobusov prichádzajúcich do obce cez Kostolnú ulicu na základe dostupných vyjadrení dotknutých orgánov a 

stanoviska právnej zástupkyne JUDr. Bajužíkovej, nachádzajúcich sa v spisovom materiáli, číslo spisu OcÚ-I-313/2021.
- SPLNENÉ výpis z uznesenia doručený účastníkom konania

96/2021 25.10.2021 schvaľuje

Doplnenie priorít financovania investičných akcií schválených uznesením č. 39/2021 zo dňa 31.05.2021:

financovanie rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL - SPLNENÉ

92/2021 25.10.2021 schvaľuje

Kultúrneho domu v Poproči“ realizovaného v rámci výzvy „OPKZP-PO4-SC431-2021-68  - Zníženie spotreby energie pri prevádzke 

verejných budov“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

výdavkov t. j. min. 23 916,00 Eur s DPH;

a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

- SPLNENÉ žiadosť odoslaná 

91/2021 25.10.2021 schvaľuje Aktualizáciu č. 6 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč na roky 2016-2022 podľa predloženého návrhu. - SPLNENÉ zverejnenie webové sídlo obce dňa 27.10.2021

90/2021 25.10.2021 sa uznáša na
Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach 

zriadených obcou.
- SPLNENÉ

VZN vyhlásené vyvesením 28.10.2021, zverejnené na webe (účinnosť) od 

12.11.2021

89/2021 25.10.2021 sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč o určení spádovej materskej školy zariadenej obcou. - SPLNENÉ
VZN vyhlásené vyvesením 28.10.2021, zverejnené na webe (účinnosť) od 

12.11.2021

84/2021 27.8.2021 schvaľuje
Zníženie poskytnutej dotácie v roku 2021 pre občianske združenie – FORTUNA  Poproč, so sídlom Potočná 2, 044 24  Poproč o 

sumu 1 500,00 €. 
- SPLNENÉ v roku 2021 vyplatená krátená dotácia v celkovej sume 3.000 €

83/2021 27.8.2021 schvaľuje
Zníženie poskytnutej dotácie v roku 2021 pre občianske združenie – Dobrovoľný hasičský zbor Poproč, so sídlom Požiarna 2, 044 

24  Poproč o sumu 600,00 €. 
- SPLNENÉ v roku 2021 vyplatená krátená dotácia v sume 1.200 €

82/2021 27.8.2021 schvaľuje
Zníženie poskytnutej dotácie v roku 2021 pre občianske združenie – Základná organizácia JDS v Poproči, so sídlom Mieru 93, 044 

24  Poproč o sumu 633,33 €. 
- SPLNENÉ v roku 2021 vyplatená krátená dotácia v sume 1.266,67 €

81/2021 27.8.2021 schvaľuje
Zníženie poskytnutej dotácie v roku 2021 pre občianske združenie – Obecný FK Slovan Poproč, so sídlom Brezová 20, 044 24 

Poproč o sumu 6 666,67 €. 
- SPLNENÉ v roku 2021 vyplatená krátená dotácia v sume 13.333,33 €

80/2021 27.8.2021 schvaľuje
Zníženie poskytnutej dotácie v roku 2021  pre občianske združenie – Klub slovenských turistov Poproč, so sídlom Poproč,  044 24 

Poproč o sumu 500,00 €. 
- SPLNENÉ v roku 2021 vyplatená krátená dotácia v sume 1.000 €

79/2021 27.8.2021 schvaľuje
Zníženie poskytnutej dotácie v roku 2021 pre občianske združenie – Stolnotenisový  športový klub, so sídlom Západná 69, 044 24  

Poproč o sumu 1 666,67 € . 
- SPLNENÉ v roku 2021 vyplatená krátená dotácia v sume 3.333,33 €

78/2021 27.8.2021 schvaľuje

výšku ročného nájomného v sume  443,16 Eur  

pre:  Obchodné meno: Michaela Jastrabová – Kozmetický salón Michaela

          IČO: 50 002 694
- SPLNENÉ zmluva podpísaná 29.9.2021, zverejnená na webe 30.9.2021

77/2021 27.8.2021 schvaľuje

prenájom nebytového priestoru v celkovej výmere 37,16 m2, nachádzajúceho sa v budove na ulici Východnej, orientačné číslo 

23, súpisné číslo 323, katastrálne územie Poproč, zapísanej na LV č. 1190 pre: Michaela Jastrabová – Kozmetický salón Michaela, 

044 26 Štós, Štós 263, IČO: 50 002 694 a to na dobu 10 rokov, t.j.  od  01.10.2021 do 30.09.2031.

- SPLNENÉ zmluva podpísaná 29.9.2021, zverejnená na webe 30.9.2021

76/2021 27.8.2021 schvaľuje

 - predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba 

MŠ Poproč“ realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO2-SC221-2021-67 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 18 419,17 EUR

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

- SPLNENÉ žiadosť odoslaná 

73/2021 21.6.2021 schvaľuje
Úpravu Cenníka na úseku Komunitné centrum: v odseku cvičenie doplniť „pre osoby staršie ako 60 rokov bezplatne“ s platnosťou 

od 1.7.2021.
- SPLNENÉ aktualizovaný cenník zverejnený na webovom sídle obce a na úseku KC

72/2021 21.6.2021 schvaľuje 1. úpravu programového rozpočtu obce na rok 2021 podľa predloženého návrhu. - SPLNENÉ

71/2021 21.6.2021 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., r.s.p., Oľšavská 24, 044 24  Poproč, IČO: 53 304 870. Výška nájomného je 30,00 EUR mesačne.

- SPLNENÉ nájomná zmluva zverejnená na webovom sídle obce

70/2021 21.6.2021 schvaľuje

Zmenu splatnosti 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 do 31.12.2025 z dôvodu obstarania strojového vybavenia na lízing so splatnosťou 48 

mesiacov.

- SPLNENÉ dodatok č. 1 zverejnený na webovom sídle obce dňa 24.6.2021

67/2021 21.6.2021 schvaľuje
Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 13 000 € na financovanie projektu Vybavenie počítačovej učebne Základnej 

školy s materskou školou v Poproči (vrátane prípadných neoprávnených výdavkov). 
- SPLNENÉ

66/2021 21.6.2021 schvaľuje
Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 6 500 € na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy 

materskej školy. 
- SPLNENÉ
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65/2021 21.6.2021 schvaľuje Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu materskej školy. - SPLNENÉ

64/2021 21.6.2021 schvaľuje

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, konkrétne prenájom nebytového priestoru v celkovej výmere 37,16 m2, 

nachádzajúceho sa v budove na ulici Východnej, orientačné číslo 23, súpisné číslo 323, katastrálne územie Poproč, zapísanej na 

LV č. 1190 pre: 

Michaela Jastrabová – Kozmetický salón Michaela,

044 26 Štós, Štós 263

IČO: 50 002 694

a to na dobu 10 rokov od podpísania nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je poskytovanie služieb pre 

občanov obce, ktoré dlhodobo (od 01. 10.2016) Michaela Jastrabová – Kozmetický salón Michaela, v prenajímanom mieste 

poskytuje. 

- SPLNENÉ zámer zverejnený na webovom sídle obce od 22.6.2021

58/2021 31.5.2021 deleguje
Ing. Petráša Branislava, PhD. ako člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Školská 3, Poproč ako zástupcu 

zriaďovateľa počas funkčného obdobia Rady školy 2021 - 2025.
- SPLNENÉ

odoslané a doručené oznámenie o delegovaní pre člena rady a oznámenie pre 

ZŠsMŠ

57/2021 31.5.2021 deleguje
Mgr. Katarínu Harčarikovú ako člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Školská 3, Poproč ako zástupcu 

zriaďovateľa počas funkčného obdobia Rady školy 2021 - 2025.
- SPLNENÉ

odoslané a doručené oznámenie o delegovaní pre člena rady a oznámenie pre 

ZŠsMŠ

56/2021 31.5.2021 deleguje
P. Olega Bradu ako člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Školská 3, Poproč ako zástupcu zriaďovateľa počas 

funkčného obdobia Rady školy 2021 - 2025.
- SPLNENÉ

odoslané a doručené oznámenie o delegovaní pre člena rady a oznámenie pre 

ZŠsMŠ

55/2021 31.5.2021 deleguje
Mgr. Dominiku Hiľovskú ako člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Školská 3, Poproč ako zástupcu 

zriaďovateľa počas funkčného obdobia Rady školy 2021 - 2025.
- SPLNENÉ

odoslané a doručené oznámenie o delegovaní pre člena rady a oznámenie pre 

ZŠsMŠ

53/2021 31.5.2021 schvaľuje
Aktualizáciu Cenníka Obce Poproč za poskytované služby – úsek Obecný úrad: 50% zľavu z poplatku za vývoz žumpových vôd z 

ulíc, na ktorých ešte nie je vybudovaná kanalizácia s platnosťou od 01.07.2021. 
- SPLNENÉ cenník aktualizovaný, zverejnený na webovom sídle obce

52/2021 31.5.2021 schvaľuje

Prenájom strojového zariadenia na opravy výtlkov na komunikáciách INFRASET vrátane príslušenstva v nadobúdacej cene 14 

497,01 Eur s DPH pre obchodnú spoločnosť Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p., Oľšavská 24, 044 24 Poproč, IČO: 53 304 870 na účely 

zabezpečenia poskytovania vyššie spomínaných služieb a to na dobu neurčitú. Výška nájomného je vo výške 150,00 EUR na jeden 

kalendárny rok.

- SPLNENÉ nájomná zmluva zverejnená na webovom sídle obce

51/2021 31.5.2021 schvaľuje
Výšku nájomného vo výške 0,50 EUR za m2 / na rok pre obchodnú spoločnosť Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p.,  Oľšavská 24, 044 

24 Poproč, IČO: 53 304 870. Výška nájomného je záväzná pre všetky prenajaté priestory. 
- SPLNENÉ zapracované v dodatku k nájomnej zmluve

50/2021 31.5.2021 schvaľuje

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

Poproč, zapísaných na LV č. 1190:

priestory umiestnenie m2

administratívne Oľšavská 24, 1.NP 78,20

výrobné Oľšavská 24, areál a 1.NP 205,90

výrobné Oľšavská 24, areál  187,00

ostatné (šatňa) Oľšavská 24, prízemie 16,70

Prenájom nebytových priestorov v budove na ulici Brezová 20, súpisné číslo 969, katastrálne územie Poproč, zapísanej na LV č. 

1190

priestory umiestnenie m2

ostatné (šatňa) Brezová 20 17,50

pre obchodnú spoločnosť Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p. ,  Oľšavská 24, 044 24 Poproč, IČO: 53 304 870, na účely zabezpečenia 

prevádzky sociálneho podniku a to na dobu neurčitú.

- SPLNENÉ dodatok k nájomnej zmluve zverejnený dňa 30.6.2021

47/2021 31.5.2021 schvaľuje
Na základe žiadosti od nájomcu Michaela Jastrabová – Kozmetický salón Michaela, IČO: 50002694 odpustenie časti nájmu za 

užívanie priestorov na prevádzke Východná 23 za obdobie od 1.1.2021 do 19.4.2021 vo výške 50%, t.j. 161,19 €.
- SPLNENÉ
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46/2021 31.5.2021 schvaľuje

v súlade s ustanovením §11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po 

prerokovaní žiadosti o zriadenie vecného bremena žiadateľov: 

Peter Hrčko a Dominika Hrčková rod. Slovenkaiová, bytom ul. Mieru 94, 044 24 Poproč, Slovenská republika, ako stavebníkov a 

investorov plánovanej výstavby novostavby rodinného domu na parcele KN reg. „C“ č. 1491/1 kat. územie Poproč a budúcimi 

oprávnenými z vecného bremena

uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude právo zriadiť – uložiť a 

prevádzkovať pod povrchom zeme prípojky na inžinierske siete  a to na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Obce Poproč a sú 

zapísané v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Poproč v liste vlastníctva č.1190, v reg. „C“ parciel ako:

1. parcela č. 1483/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1485 m2 - zemnú elektrickú NN prípojku  (ďalej len 

„prípojka na inžinierske siete„) pre plánovanú novostavbu rodinného domu, ktorá má byť umiestnená na parcele KN reg. „C“ č. 

1491/1 kat. územie Poproč,  ktorá je  v bezpodielovom vlastníctve žiadateľov a je  zapísaná v LV č. 2357 

2. parcela č. 1494, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 296 m2  kanalizačnú prípojku (ďalej len „prípojka na 

inžinierske siete„) pre plánovanú novostavbu rodinného domu, ktorá má byť umiestnená na parcele KN reg. „C“ č. 1491/1 kat. 

územie Poproč,  ktorá je  v bezpodielovom vlastníctve žiadateľov a je zapísaná v LV č. 2357. 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude slúžiť ako podklad pre stavebné konanie na zriadenie 

prípojok na inžinierske siete na pozemku vo vlastníctve Obce Poproč. Presný rozsah vecného bremena bude definovaný v riadnej 

zmluve o zriadení vecného bremena na podklade skutočného zamerania prípojok na inžinierske siete a ich ochranného pásma na 

pozemku vo vlastníctve obce.

Budúci oprávnení z vecného bremena sú povinní zabezpečiť vyhotovenie geometrického plánu skutočného zamerania prípojok 

na inžinierske siete a ich ochranného pásma na pozemku vo vlastníctve obce  na vlastné náklady a následne tento geometrický 

plán predložiť Obci Poproč za účelom schválenia uzavretia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena obecným 

zastupiteľstvom.

- SPLNENÉ
uzavretá Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, 

zverejnená na webovom sídle obce dňa 12.07.2021

45/2021 31.5.2021 schvaľuje

Predaj nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne parcely reg. C-KN č. 1704/2 vo výmere 712 m2, zapísanej na liste 

vlastníctva 1190, kat. územie Poproč a to v zmysle §9a, ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov v cene 4,00 Eur za m2, 

v celkovej cene: 2.848,00  Eur, slovom: dvetisícosemstoštyridsaťosem eur, pre žiadateľa: Diana Ponsold, ul. Letná 10, 044 24  

Poproč.

- SPLNENÉ
uzavretá Kúpna zmluva, zverejnená na webovom sídle obce dňa 15.06.2021, 

vklad do katastra povolený dňa 10.08.2021

44/2021 31.5.2021 schvaľuje

Predaj nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne parcely reg. C-KN č. 2508/4 vo výmere 45 m2, zapísanej na liste 

vlastníctva 1190, a to v zmysle §9a, ods 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v sume 3,00 

Eur za m2, v celkovej cene: 135,00 Eur (slovom: jednostotridsaťpäť eur) pre žiadateľov: Ing. Stanislav Jasminský a Mgr. Štefánia 

Jasminská, ul. Lesná 31, 044 24  Poproč.

- čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ
zmluva podpísaná 24.11.2021, zverejnená 26.11.2021, čaká sa na povolenie 

vkladu do katastra

43/2021 31.5.2021 poveruje
Starostku Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú k uzatvoreniu zmluvy o úvere  - Municipálny úver UNIVERZÁL s Prima banka Slovensko 

a.s. (vo výške 50.000 €, slovom päťdesiattisíc eur). 
starostka obce SPLNENÉ zmluva podpísaná 21.07.2021, zverejnená dňa 22.07.2021

42/2021 31.5.2021 schvaľuje

Prijatie úveru od Prima banka Slovensko a.s.

- výška úveru maximálne 50.000,00 EUR, (slovom: päťdesiattisíc),

- účel úveru: financovanie investičných potrieb obce, refinancovanie záväzkov z investičných činností, refinancovanie úverov a 

financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu,

- druh úveru: Municipálny úver – Univerzál,  dlhodobý univerzálny úver,

- splatnosť úveru: 10 rokov od podpisu úverovej dokumentácie, 

- splácanie úveru:  splácanie istiny – nepravidelné, 

                              splácanie úrokov – pravidelne mesačne,

- úroková sadzba 12M Euribor + 1,00 % p.a.

- poplatok za poskytnutie úveru:  0,25 % z objemu schváleného úveru (min. 200,00 Eur)

- záväzková provízia : 0,6% p.a. z objemu nevyčerpanej sumy úveru

- poplatok za predčasné splatenie úveru, alebo jeho časti – v zmysle platného Sadzobníka poplatkov v čase predčasného 

splatenia.

- zabezpečenie úveru – bez zabezpečenia

- SPLNENÉ

40/2021 31.5.2021 schvaľuje

Postup pri realizácií priorít:

1. spracovanie cenovej ponuky na každú prioritu zvlášť,

2. schválenie cenovej ponuky poslancami na pracovnej porade,

3. zadanie zákazky sociálnemu podniku.

- čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ
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39/2021 31.5.2021 schvaľuje

Priority financovania investičných akcií v roku 2021 nasledovne:

1. úprava severnej strany obecného úradu a štablónu – financovanie rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL

2. rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Pošty - financovanie rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL

3. nevyhnutná rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu na účely organizovania rodinných a spoločenských akcií - financovanie 

rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL

4. rekonštrukcia budovy Zdravotného strediska - financovanie úver UNIVERZÁL

5. nevyhnutná rekonštrukcia prevádzok sociálneho podniku - financovanie rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL

6. brúsenie parkiet v triedach ZŠsMŠ – dofinancovanie ZŠsMŠ z rozpočtu obce

7. rekonštrukcia priestorov školského klubu - dofinancovanie ZŠsMŠ z rozpočtu obce

8. maľovanie tried ZŠsMŠ - dofinancovanie ZŠsMŠ z rozpočtu obce

9. oprava výtlkov na miestnych komunikáciách – INFRASET - financovanie rozpočet obce

10. ukončenie výmeny okien v budove Domu smútku + prestrešenie dverí z východnej a južnej strany, nátery kovových 

konštrukcií – financovanie rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL

11. vybudovanie prevádzky malého kompostoviska - financovanie rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL

- čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ

38/2021 31.5.2021
ukladá obecnému 

úradu

Nečerpať finančné prostriedky z kontokorentného úveru po uzavretí zmluvy na dlhodobý investičný úver vo výške 90.000 € 

(slovom deväťdesiattisíc eur) a načerpaní týchto finančných prostriedkov na účet obce. 
obecný úrad SPLNENÉ

37/2021 31.5.2021 poveruje
Starostku Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú k uzatvoreniu zmluvy o úvere  - dlhodobý investičný úver s Prima banka Slovensko a.s. 

vo výške 90.000 € (slovom deväťdesiattisíc eur). 
starostka obce SPLNENÉ zmluva podpísaná 25.08.2021, zverejnená dňa 26.08.2021

36/2021 31.5.2021 schvaľuje

Prijatie úveru od Prima banka Slovensko a.s.

- výška úveru maximálne 90.000,00 EUR, (slovom: deväťdesiattisíc eur)

- účel úveru: Spracovanie projektových dokumentácií na investičné akcie obce

- druh úveru: dlhodobý investičný úver,

- splatnosť úveru maximálne 10 rokov od podpisu úverovej dokumentácie, 

- splácanie úveru:  splácanie istiny – rovnomerné mesačné splátky, 

-                               splácanie úrokov – pravidelne mesačne,

- úroková sadzba 12M Euribor + 0,2 % p.a.

- poplatok za poskytnutie úveru:  0,1 % z objemu schváleného úveru (min. 200,00 EUR)

- záväzková provízia : bez záväzkovej provízie

- poplatok za predčasné splatenie úveru, alebo jeho časti – v zmysle platného Sadzobníka poplatkov v čase predčasného 

splatenia.

- zabezpečenie úveru – bez zabezpečenia

- SPLNENÉ

34/2021 31.5.2021 poveruje

Starostku  obce Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú k uzatvoreniu zmluvy o úvere  - dlhodobý investičný úver s Prima banka Slovensko 

a.s. maximálne vo výške 360.000 € (slovom tristošesťdesiattisíc eur), pričom čerpanie úveru bude maximálne vo výške 

vysúťaženej ceny. 

starostka obce SPLNENÉ zmluva podpísaná 11.10.2021, zverejnená dňa 11.10.2021

33/2021 31.5.2021 schvaľuje

financovanie schválených investičných priorít nasledovne:

1.1.  Obecné zastupiteľstvo obce Poproč schvaľuje:

Prijatie úveru od Prima banka Slovensko a.s.

- Výška úveru maximálne 360.000,00 EUR (slovom tristošesťdesiattisíc eur)

- Účel úveru financovanie stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií – 1. etapa“

- druh úveru: dlhodobý investičný úver,

- splatnosť úveru maximálne 10 rokov od podpisu úverovej dokumentácie, 

- splácanie úveru:  splácanie istiny – rovnomerné mesačné splátky, 

                                          splácanie úrokov – pravidelne mesačne,

- úroková sadzba: 12M Euribor + 0,2 % p.a.,

- poplatok za poskytnutie úveru:  0,1 % z objemu schváleného úveru (min. 200,00 Eur),

- záväzková provízia: bez záväzkovej provízie,

- poplatok za predčasné splatenie úveru, alebo jeho časti – v zmysle platného Sadzobníka poplatkov v čase predčasného 

splatenia,

- zabezpečenie úveru – bez zabezpečenia

- SPLNENÉ

31/2021 31.5.2021 poveruje KŽP a PP Pripraviť návrh 3. etapy rekonštrukcie miestnych komunikácií do najbližšieho plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva. KŽPaPP TRVÁ

30/2021 31.5.2021 schvaľuje

Poradie rekonštrukcie miestnych komunikácií v týchto etapách:

1. etapa – ul. Lesná, ul. Horská I., ul. Poľná, ul. Jarná

2. etapa – ul. Brezová, ul. Letná I., ul. Letná II., ul. Letná - schody

- čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ

29/2021 31.5.2021 schvaľuje
Zabezpečenie spolufinancovania projektu: „Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho domu Poproč“ vo výške najmenej 5% z 

celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 15 962,29 €
- TRVÁ

28/2021 31.5.2021 schvaľuje

Zapojenie obce Poproč do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu – 

Kvalita životného prostredia, kód výzvy – OPKZP-PO2-SC211-2020-62 s projektom: „Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho 

domu Poproč“.

- SPLNENÉ žiadosť odoslaná 

25/2021 31.5.2021 schvaľuje Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu vo výške 27 594,75 EUR. - SPLNENÉ

24/2021 31.5.2021 schvaľuje Záverečný účet Obce Poproč a celoročné hospodárenie za rok 2020 – bez výhrad. - SPLNENÉ Záverečný účet obce zverejnený na webovom sídle obce dňa 13.07.2021

21/2021 31.5.2021 schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Poproč na I. polrok 2021 - SPLNENÉ plán po schválení OZ zverejnený na webovom sídle obce dňa 15.06.2021

20/2021 31.5.2021 ukladá HKO Splniť uložené uznesenia v súlade so zákonom 357/2015 Z.z. a 369/1990 Zb. HKO SPLNENÉ



Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

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. 
SPLNENÉ

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.

SPLNENÉ

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.

SPLNENÉ

zmluva podpísaná, finančné prostriedky nečerpané

A.6/23.b./2020 23.11.2020 schvaľuje zavedenie systému na sledovanie manipulácie nádob na odpad pomocou čipov od 01.01.2021 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.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 COVID 19, víťazný uchádzač sa do dnešného 

dňa nevyjadril k návrhu nájomnej zmluvy, ktorá mu bola odovzdaná na osobnom 

stretnutí za účasti starostky obce a prednostky OcÚ

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


