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POZVÁNKA 

 

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poproč, ktoré sa 

uskutoční dňa 10. februára 2022, t. j. vo štvrtok o 16.00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu 

v Poproči. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

a) určenie zapisovateľa,    

b) určenie overovateľov zápisnice, 

c) voľba návrhovej komisie,                                                                 

d) schválenie programu rokovania.     

2. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ. 

3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery: 

a) Finančná komisia pri OZ, 

b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ, 

c) Komisia kultúry a športu pri OZ, 

d) Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ. 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021. 

5. Informácia o stave nedoplatkov k 31.12.2021. 

6. Informácia o výsledkoch elektronického sčítania obyvateľov – SODB 2021. 

7. Informácia o stave schvaľovania a prípravy žiadostí o dotácie. Informácie o implementovaní 

schválených projektov resp. investičných akcií financovaných z rozpočtu obce.  

a) Projekt „Obnova a prístavba Domova dôchodcov Poproč“ – podanie žiadosti o NFP. 

b) Informácia o schválení NFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy 

KD“ a návrh zabezpečenia spolufinancovania projektu a krytia neoprávnených 

výdavkov. 

8. Nakladanie s majetkom obce. 

9. Informácie o činnosti sociálneho podniku Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p. 

10. Rôzne. 

11. Interpelácie poslancov. 

12. Podnety a návrhy od občanov. 

13. Závery z rokovania OZ. 

14. Záver.    

 

 

 

           Ing. Iveta Komorová Hiľovská  

                                starostka obce, v.r. 

 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať za dodržania aktuálne platných opatrení a to podľa Vyhlášky Úradu 

verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu pandémie ochorenia 

COVID-19, účinnej v deň konania zastupiteľstva. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu obec pripravuje online prenos 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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