
Ing. Iveta Komorová Hiľovská 
Starostka Obce Poproč 

 

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24  Poproč     okres Košice – okolie, Košický kraj, Slovenská republika 

Tel: +421 907 950 728      e-mail: starosta@poproc.sk      www.poproc.sk 

IČO: 00 324 639      DIČ: 2020746189      

Sp. zn.: OcÚ-I-165/2022 
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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 9. mája 2022, t. j. v pondelok o 16.30 hod. v zasadačke Obecného úradu 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. Návrh na 1. zmenu rozpočtu obce Poproč na rok 2022. 

5. Nakladanie s majetkom obce 

a) Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa žiadateľa p. Vladimíra Gdovičina, 

b) Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa žiadateľa p. Jozefa Žembu, 

c) Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa žiadateľa p. Ľubomíra Kováča, 

d) Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa žiadateľa p. Jozefa Hillaya, 

e) Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného 

zreteľa žiadateľky p. Anny Spišákovej. 

6. Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce. 

7. Plán kultúrno-spoločenských akcií v roku 2022. 

8. Informácia o investičných akciách v obci 

a) Rekonštrukcia miestnych komunikácií, 

b) Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Poproči. 

9. Rôzne. 

10. Interpelácie poslancov. 

11. Podnety a návrhy od občanov. 

12. Závery z rokovania OZ. 

13. Záver.    

 

 

           Ing. Iveta Komorová Hiľovská, v.r. 

                                starostka obce 
 

Obec pripravuje online prenos zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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