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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

22/2022 10.2.2022 schvaľuje

Poradie rekonštrukcie miestnych komunikácií v týchto etapách:

3. etapa – ulica Partizánska, časť ulice Sadovej, spojnica ulíc Slnečnej a Jarnej, spojnica ulíc Poľnej a Východnej. SPLNENÉ určené poradie rekonštrukcie miestnych komunikácií

21/2022 10.2.2022 schvaľuje

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p.: 

- výška: 12 000 €,

- úrok: bezúročná, 

- na dobu: max. do 31.05.2022, 

- účel: na preklenutie obdobia do poskytnutia vyrovnávacích príspevkov na základe Zmluvy o poskytnutí vyrovnávacích 

príspevkov s ÚPSVaR na rok 2022,

- spôsob poskytnutia: jednorázovo v prípade neposkytnutia vyrovnávacích príspevkov pred uzatvorením Zmluvy s ÚPSVaR.

SPLNENÉ návratná finančná výpomoc nebola poskytnutá

19/2022 10.2.2022 ukladá obecnému úradu
Doriešiť finančné možnosti rekonštrukcie priestorov kolkárne a využitie priestorov kolkárne v spolupráci s poslancami obecného 

zastupiteľstva do termínu 28.2.2022.
TRVÁ

17/2022 10.2.2022 ukladá obecnému úradu
Doriešiť finančné možnosti rekonštrukcie budovy cukrárne v spolupráci s Finančnou komisiou do najbližšieho plánovaného 

obecného zastupiteľstva.
TRVÁ

14/2022 10.2.2022 povereuje
Starostku obce k uzatvoreniu zmluvy o úvere – Municipálny úver – Klasik s Prima banka Slovensko a.s. vo výške 70.000 € (slovom 

sedemdesiattisíc).
starostka obce SPLNENÉ zmluva podpísaná 2.3.2022, zverejnená 3.3.2022

13/2022 10.2.2022 schvaľuje

Prijatie úveru od Prima banka Slovensko a.s.:

- výška úveru maximálne 70.000,00 EUR, (slovom sedemdesiattisíc), 

- druh úveru: municipálny 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 + 0,20 % p.a. 

- poplatok za poskytnutie úveru: 0,25 % 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 

- monitoring zmluvných podmienok 0,1 % zo zostatku istiny

SPLNENÉ zmluva podpísaná 2.3.2022, zverejnená 3.3.2022

12/2022 10.2.2022 schvaľuje

V rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Poproči“ spôsob spolufinancovania oprávnených 

výdavkov a financovanie neoprávnených výdavkov nasledovne:

- 70.000 € návratné zdroje

- 22.000 € rezervný fond

TRVÁ

9/2022 10.2.2022 schvaľuje

 - predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Obnova a prístavba domova dôchodcov 

Poproč“ realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO2-SC211-2021-78“, 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 95.121,42 EUR 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce vo výške 12.928,10 EUR

- zabezpečenie financovania prípadných ďalších neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

SPLNENÉ žiadosť odoslaná dňa 14.02.2022

129/2021 9.12.2021 poveruje Starostku obce, aby pre určenie ceny predmetného majetku zabezpečila znalecký posudok na náklady kupujúceho. starostku obce SPLNENÉ doručený znalecký posudok - bod programu 5

127/2021 9.12.2021 poveruje Starostku obce, aby pre určenie ceny predmetného majetku zabezpečila znalecký posudok na náklady kupujúceho. starostku obce SPLNENÉ doručený znalecký posudok - bod programu 5

116/2021 9.12.2021 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.

- čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ
zmluva podpísaná 23.3.2022, zverejnená 24.3.2022, 1. splátka odoslaná 

28.3.2022 vo výške 2700 €, 2. splátka do 30.9.2022

115/2021 9.12.2021 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.

- čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ
zmluva podpísaná 04.03.2022 zverejnená 04.03.2022, 1. splátka odoslaná 

9.3.2022 vo výške 750 €, 2. splátka do 30.9.2022

114/2021 9.12.2021 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.

- čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ
zmluva podpísaná 04.03.2022 zverejnená 04.03.2022, 1. splátka odoslaná 

9.3.2022 vo výške 11000 €, 2. splátka do 30.9.2022

113/2021 9.12.2021 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.

- čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ
zmluva podpísaná 02.03.2022 zverejnená 03.03.2022, 1. splátka odoslaná 

9.3.2022 vo výške 1500 €, 2. splátka do 30.9.2022

112/2021 9.12.2021 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.

- čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ
zmluva podpísaná 28.02.2022 zverejnená 03.03.2022, 1. splátka odoslaná 

9.3.2022 vo výške 3000 €, 2. splátka do 30.9.2022

111/2021 9.12.2021 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.

- čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ
zmluva podpísaná 04.03.2022 zverejnená 04.03.2022, 1. splátka odoslaná 

9.3.2022 vo výške 900 €, 2. splátka do 30.9.2022



Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

103/2021 9.12.2021 ukladá
Komisii školstva a sociálnych vecí zaoberať sa navýšenými výdavkami a kompenzáciou pre dôchodcov a zvýšenou úhradou za 

poskytovanie sociálnych služieb v jedálni.

Komisia školstva a 

sociálnych vecí
SPLNENÉ Zasadnutie KŠaSV 2.2.2022

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.

- SPLNENÉ
zmluva podpísaná 24.11.2021, zverejnená 26.11.2021, vklad do katastra 

povolený dňa 23.2.2022

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

96/2021 25.10.2021 schvaľuje

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

- stavebné úpravy a udržiavacie práce v priestoroch obecnej knižnice, v miestnosti, kde sa nachádzajú premietacie prístroje - 

financovanie rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL

- nevyhnutné sanačné práce budovy Pošty - financovanie rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL.

- čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ

Hotovo

Súbeh

nespravené

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

Hotovo

Súbeh

nespravené

31/2021 31.5.2021 poveruje KŽP a PP Pripraviť návrh 3. etapy rekonštrukcie miestnych komunikácií do najbližšieho plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva. KŽPaPP SPLNENÉ návrh prednesený na zasadnutí OZ dňa 10.02.2022

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

- SPLNENÉ určené poradie rekonštrukcie miestnych komunikácií

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 SPLNENÉ návrh nájomnej zmluve nepodpísaný zo strany uchádzača

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


