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1. NÁVRH UZNESENIA 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  schvaľuje  

Poskytnutie dotácie vo výške 1.800,00 € z rozpočtu obce na rok 2022 pre občianske združenie 

Dobrovoľný hasičský zbor Poproč, Požiarna 2, 044 24  Poproč, IČO: 001774746606, na základe 

písomnej žiadosti zo dňa 26.10.2021, 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. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  schvaľuje  

Poskytnutie dotácie vo výške 6.000,00 € z rozpočtu obce na rok 2022 pre občianske združenie 

Stolnotenisový športový klub Poproč, Západná 69, 044 24  Poproč, IČO: 35547651, na základe 

písomnej žiadosti zo dňa 26.10.2021, 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. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  schvaľuje  

Poskytnutie dotácie vo výške 3.000,00 € z rozpočtu obce na rok 2022 pre občianske združenie 

Základná organizácia JDS v Poproči, Mieru 93, 044 24  Poproč, IČO: 008970193303,  na 

základe písomnej žiadosti zo dňa 26.10.2021, 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. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  schvaľuje  

Poskytnutie dotácie vo výške 22.000,00 € z rozpočtu obce na rok 2022 pre občianske združenie 

Obecný FK Slovan Poproč, Brezová 20, 044 24  Poproč, IČO: 31275451, na základe písomnej 

žiadosti zo dňa 29.10.2021, 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. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  schvaľuje  

Poskytnutie dotácie vo výške 1.500,00 € z rozpočtu obce na rok 2022 pre občianske združenie 

Klub slovenských turistov Poproč, Slnečná 29, 044 24  Poproč, IČO: 31305008, na základe 

písomnej žiadosti zo dňa 29.10.2021, 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. 

 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  schvaľuje  

Poskytnutie dotácie vo výške 5.400,00 € z rozpočtu obce na rok 2022 pre občianske združenie 

FORTUNA Poproč, Potočná 2, 044 24  Poproč, IČO: 45006555, na základe písomnej žiadosti 

zo dňa 31.10.2021, 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. 
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2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

  

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 1/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce boli na obecný úrad v predpísanej lehote doručené žiadosti o poskytnutie 

dotácie.  

 

Prehľad žiadostí: 

Č. spisu Názov organizácie 
Výška požadovanej 

dotácie 

OcU-I-595/2021 Dobrovoľný hasičský zbor Poproč 1 800,00 € 

OcU-I-598/2021 Stolnotenisový  športový klub 6 000,00 € 

OcU-I-599/2021 Základná   organizácia    JDS   v  Poproči 3 000,00 € 

OcU-I-606/2021 Obecný FK Slovan Poproč 22 000,00 € 

OcU-I-607/2021 Klub slovenských turistov Poproč 1 500,00 € 

OcU-I-615/2021 FORTUNA  Poproč 5 400,00 € 

 SPOLU 39 700,00 € 

 

 

Podľa VZN: 

 

§ 8 Posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

 
(2) Zamestnanec obce, poverený starostom obce v súlade so svojou náplňou práce overí splnenie 

požadovaných obligatórnych formálnych náležitostí žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce a 

žiadosti, ktoré spĺňajú požadované obligatórne formálne náležitosti postúpi na posúdenie komisii, alebo 

starostovi obce (v súlade s rozsahom kompetencií upravených ustanoveniami tohto nariadenia).  

 

(3) Pre posúdenie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, ktorých posudzovanie a schvaľovanie je 

v kompetencii obecného zastupiteľstva obce, má obecné zastupiteľstvo obce zriadenú Finančnú komisiu 

obecného zastupiteľstva obce (ďalej ak „komisia“).  

 

(6) Komisia, alebo starosta obce (v súlade s rozsahom kompetencií upravených ustanoveniami tohto 

nariadenia) z ďalšieho hodnotenia vylúčia žiadateľa o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, ktorý:  

a) v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku podania žiadosti, použil dotáciu z rozpočtu 

obce na iný účel, ako bola určená,  

b) v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku podania žiadosti, nepredložil vyúčtovanie 

poskytnutej dotácie z rozpočtu obce v stanovenom termíne, uviedol nepravdivé údaje, alebo 

nedodržal podmienky ustanovené v zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce,  

c) nemá ku dňu podania žiadosti vysporiadané všetky záväzky po lehote splatnosti voči obci, ako aj voči 

organizáciám v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti obce,  

d) je voči nemu vedené konkurzné, alebo reštrukturalizačné konanie,  

e) je voči nemu vedené trestné konanie,  

f) je v úpadku alebo v likvidácii,  

g) má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo trest zákazu prijímať 

pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.7  
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(7) Komisia žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce posúdi a prijatím uznesenia nadpolovičnou 

väčšinou hlasov všetkých členov komisie jednotlivé žiadosti samostatne odporučí, alebo neodporučí 

obecnému zastupiteľstvu obce na schválenie.  

 

 

Overenie splnenia požadovaných obligatórnych formálnych náležitostí podľa § 8 ods. 2 VZN: 

 

Žiadateľ 

§ 5 bod 1 § 5 bod 2 § 5 bod 3 
§ 8 bod 2 - 

VYHODNOTENIE 

a) b) a) 1. a) 2. b) c) d) e) 

podpis 

štatutárnym 

orgánom 

overenie náležitostí 

- splnenie / 

nesplnenie 

obligatórnych 

formálnych 

náležitostí 

Stolnotenisový športový klub Poproč - áno - áno áno áno áno áno áno splnené 

Klub slovenských turistov Poproč - áno - áno áno áno áno áno áno splnené 

Obecný FK Slovan Poproč - áno - áno áno áno áno áno áno splnené 

ZO JDS Poproč - áno - áno áno áno áno áno áno splnené 

Dobrovoľný hasičský zbor Poproč - áno - áno áno áno áno áno áno splnené 

FORTUNA Poproč - áno - áno áno áno áno áno áno splnené 

 

 

 

Stanovisko Finančnej komisie: - nedoručené 

 

Prerokovanie materiálu na pracovnej porade poslancov dňa 07.12.2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle VZN (§9 ods. 2) žiadosti o dotácie z rozpočtu obce 

prijatím uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. O každej žiadosti sa hlasuje 

samostatne. 

 



štartovné                                                                  700,00 

cestovné 2 600,00 

materiálne zabezpečenie 1 700,00 

nájomné 600,00 

ubytovanie 400,00 

Šľapaj do Poproča                                    Príjmy        

vlastné zdroje 100,00 

Silvestrovský výstup na Kobyliu horu                         dotácia obce 1 500,00 

iné 200,00 

Turistické akcie z kalendára KST Poproč              Výdavky

občerstvenie 500,00 

Turistické akcie z celoslovenského kalendára KST propagácia 500,00 

doprava na akcie 800,00 

doprava-žiaci, dorast, dospelí, domáce a majstrovské 

turnaje
5 000,00 

štartovné majstrovské turnaje žiaci, dorast, dospelí 3 500,00 

športový materiál - lopty, kopačky, dresy, inf. tabuľa ... 5 800,00 

zabezpečenie usporiadateľskej služby domáce zápasy 900,00 

videozáznam, úprava a doručenie SFZ 500,00 

telocvičňa, umelá tráva 1 600,00 

občerstvenie, nealko nápoje 2 900,00 

spotrebný materiál 1 800,00 

Spolu výdavky 22 000,00 

vlastné zdroje 2 100,00 

dotácia požadovaná od obce 22 000,00 

sponzorské a iné .. 1 900,00 

Spolu príjmy 26 000,00 

Zájazdy na kúpaliská s termálnou a liečivou vodou:                                          

V rámci zdravotnej starostlivosti zájazdy na kúpaliská s termálnou a liečivou vodou                       Poprad Aquacity 2x 900,00 

Tiszaujváros 480,00 

Kultúrno-poznávacie zájazdy.            Kultúrno-poznávacie zájazdy

Bachledova dolina 520,00 

Spoločenské a športové aktivity. Jaskyňa Domica/Agtelek, Zádiel 400,00 

Športový deň seniorov 300,00 

Pracovné rokovanie členskej základne 400,00 

Príjem

Cieľom týchto akcií je v krúžku Mladých hasičov:                                                  dotácia obce 1 800,00 

vytvárať pre mládež zmysluplné využitie voľného času, zvýšiť činnosť v krúžku                                                         vlastné zdroje 200,00 

zvyšovať ich manuálne zručnosti    Predpokladané výdavky

utužovanie kolektívu, nadväzovanie nových priateľských vzťahov s inými kolektívami            usporiadanie súťaže Popročská chodbovica 420,00 

spoznávanie iných lokalít v okrese a kraji.
účasť v lige mladých hasičov okresu Košice-okolie a 

pohárových súťažiach
640,00 

Dospelí si účasťou na rôznych súťažiach zdokonaľujú technickú zručnosť a vymieňajú si poznatky z ovládania 

techniky a upevňujú priateľstvá s inými DHZ.

účasť mužov, žien, dorastnecov na súťažiach okresu 

Košice-okolie
340,00 

usporiadanie futbalového turnaja hasičov 250,00 

usporiadanie krajsej súťaže mladých hasičov s názvom 

Plameň
350,00 

pobytové sústredenie za účelom zopakovania piesní 

určených na zvukový nosič  (pobyt, cestovné náklady)
2 000,00 

nahrávky piesní na matricu 800,00 

nahrávky na CD (nákup CD, napálenie, grafika) 600,00 

vrchné kabátiky na kroj 1 800,00 

drogéria, čistiace prostriedky, drobné doplnky, oprava 

obuvi
200,00 

26 900,00 30 500,00 32 000,00 34 700,00 39 700,00 0,00

800,00

3 500,00

600,00

17 000,00

2 800,00

2 200,00

4 500,00

1 500,00

18 000,00

3 000,00

2 500,00

Dotácie rok 2022

Rozvoj stolného tenisu v obci,       

Účasť mládeže a dospelých na majstrovských zápasoch a účasť reprezentácie obce mládeže na slovenských 

ako aj medzinárodných turnajoch
5 000,00 6 000,00Stolnotenisový športový  klub Poproč  

Reprezentácia obce na športových podujatiach doma 

a v zahraničí.                                        Výchova a 

starostlivosť o mládež

schválená dotácia na 

roku 2020

5 000,00

1 500,00

18 000,00

Klub slovenských turistov Poproč 1 500,00 1 500,00

Šľapaj do Poproča a Silvestrovský výstup na Kobyliu horu sú turistické akcie s dlhoročnou tradíciou v obci. 

Každoročne sa ich zúčastňuje veľký počet občanov obce a okolia. Slúžia k upevňovaniu zdravia, podpore 

aktívneho pohybu v prírode, jej ochrany a spoznávaniu. Sú zaradené do celoslovenského kalendára KST a 

prispievajú k poznávaniu a propagácii prírodných krás okolia Poproča. Cesloslovenské akcie podporujú 

spoznávanie Slovenska a slúžia k prezentácii našej obce. 

ZO JDS Poproč Zlepšenie a skvalitnenie života seniorov 1 900,00 3 000,00

Futbalový klub Obecný FK Slovan Poproč,občianske združenie, zastúpené štatutárom Dzuro Peter a Spišák 

Ján žiada o finančnú podporu poskytovania všeobecne prospešnej služby občanom Obce Poproč. Všeobecne 

prospešnú službu bude Obecný FK Slovan Poproč vykonávať podľa schváleného VZN pre poskytovanie 

dotácií a to v oblasti  "Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry". Vzdelávanie, výchovu a rozvoj 

telesnej kultúry Obecný FK Slovan Poproč ktorý v roku 2022  bude pôsobiť a tým aj reprezentovať Obec 

Poproč v V.lige Košicko-Gemerská dospelí, majstrovstvách vo futbale v rámci VsFZ Košice a to v sezóne - jar 

roku 2022 a jeseň roku 2022.  

22 000,0020 000,00
Futbalové zápasy 01.01.2022 - 31.12.2022     

Futbalové ihrisko v Poproči.                                    
Obecný FK Slovan Poproč   

3 000,00

FORTUNA Poproč Suma sumárum 2 4 500,00 5 400,00

Minulý rok sa niesol pod rúškom COVID opattrení. Nestihli sme nahrať náš repertoár do archívu, aj dotácie 

nám boli krátené. Stihli sme však pripraviť blok popročských svadobných piesní, ktoré chceme čoskoro 

zverejniť na youtube, a ktoré radi predvedieme na dňoch obce. Tento rok preto opäť žiadame dotácie na 

pokračovanie projektu Suma sumárum.    Suma  Sumárum 2 je názov pre projekt, ktorým chce o.z. Fortuna 

Poproč archivovať väčšinu svojich piesní s rôznou tematikou. Týmto dielom chce prezentovať svoju činnosť za 

uplynulých 22 rokov svojej činnosti a zanechať stopu v podobe zvukovej nahávky. Zvukové nahrávky piesní v 

celom širokom zábere speváckej skupiny Fortuna (hymnické piesne, upravené ľudové piesne, sakrálne i 

moderné piesne) majú osloviť širokú verejnosť a taktiež majú slúžiť ako kultúrny prezent pre obec, ktorá sa 

môže hrdo pýšiť kažým našim vystúpením. Budú slúžiť aj mladej generácii, ktorú možno už v roku 2022 

prilákame do nášho kruhu. 

1 800,00 1 800,00

Činnosť krúžku mladých hasičov, usporiadanie 

súťaže pre mladých hasičov Popročská chodbovica. 

Účasť v lige mladých hasičov okresu Košice-okolie, 

na pohárových súťažiach. Účasť mužov, žien, 

dorastencov na súťažiach okresu Košice-okolie. 

Usporiadanie futbalého turnaja hasičov. 

Usporiadanie krajskej súťaže mladých hasičov s 

názvom Plameň.

Dobrovoľný hasičský zbor Poproč 2 500,00

2 000,001 000,00

schválená výška dotácie uznesenienázov projektu, akcie
schválená dotácia na 

roku 2021

výška požadovanej 

dotácie
stručná charakteristika projektu prepokladaný rozpočet - informatívne údaje

schválená dotácia na 

roku 2019

schválená dotácia na 

roku 2018


