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Obec Poproč, Školská 632/2, 044 24  Poproč, okres Košice - okolie 

IČO: 00324639, DIČ: 2020746189   

 
 

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

55/2022 9.5.2022 schvaľuje Nenávratný finančný príspevok: účel - zabezpečenie nájmu, nájomné vo výške 2.500,- EUR v náhlej núdzi pre rodinu Takáčovú. SPLNENÉ uzavretá nájomná zmluva

54/2022 9.5.2022 schvaľuje Nenávratný finančný príspevok bez účelového určenia vo výške 2.500,- EUR v náhlej núdzi pre rodinu Takáčovú. SPLNENÉ NFP poskytnutý v hotovosti

53/2022 9.5.2022 vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine Takáčovcov čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ dobrovoľná zbierka vyhlásená, zriadený transparentný účet

51/2022 9.5.2022 schvaľuje

Priority financovania opráv a investičných aktivít v roku 2022 nasledovne:

1. Nevyhnutná rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu na účely organizovania rodinných a spoločenských akcií - 

financovanie rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL

2. Rekonštrukcia budovy Zdravotného strediska - financovanie úver UNIVERZÁL

3. Nevyhnutná rekonštrukcia prevádzok sociálneho podniku - financovanie rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL

4. Rekonštrukcia priestorov školského klubu - dofinancovanie ZŠsMŠ z rozpočtu obce

5. Maľovanie tried ZŠsMŠ - dofinancovanie ZŠsMŠ z rozpočtu obce

6. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách – INFRASET - financovanie rozpočet obce

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

konštrukcií – financovanie rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL

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

financovanie rozpočet obce resp. úver UNIVERZÁL

9. stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu  - financovanie úver UNIVERZAL.

TRVÁ

44/2022 9.5.2022 poveruje obecný úrad
Vyžiadaním úverových ponúk minimálne od 3 bankových subjektov na sumu 360.000 € pre účely rekonštrukcie miestnych 

komunikácií do najbližšieho obecného zastupiteľstva.
SPLNENÉ

40/2022 9.5.2022 schvaľuje Finančný príspevok na pomoc Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 500 € za obec Poproč. SPLNENÉ

38/2022 9.5.2022 schvaľuje

Predaj nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne:

 parcela reg. E-N č. 4006, vo výmere 72 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, katastrálne územie Poproč,

a to v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu, 

 že tento pozemok je pre obec neupotrebiteľný, pozemok sa nachádza za vstupnou bránou,

 bezprostredne susedí s parcelou žiadateľky,

 žiadateľka uvedenú parcelu užíva a udržiava v poriadku.

V celkovej cene 1.480 €, slovom jedentisícštyristoosemdesiat eur pre žiadateľku: p. Anna Spišáková, Mieru 145, 044 24  

Poproč.

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ príprava kúpno-predajnej zmluvy

37/2022 9.5.2022 schvaľuje

Predaj nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne:

 parcela reg. -N č. 1819/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v celkovej výmere 150 m2, spoluvlastnícky podiel 

obce v podiele 3/8, zapísanej na liste vlastníctva č. 3157, katastrálne územie Poproč,

 parcela reg. -N č. 1820/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v celkovej výmere 31 m2, spoluvlastnícky podiel 

obce v podiele 3/8, zapísanej na liste vlastníctva č. 3157, katastrálne územie Poproč, 

a to v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu, 

- že tieto pozemky sú pre obec neupotrebiteľné,

- bezprostredne susedia s parcelou žiadateľa,

- žiadateľ uvedené parcely užíva a na parcele 1820/6 má postavený rodinný dom.

V celkovej cene 720 €, slovom: sedemstodvadsať eur pre žiadateľa: Jozef Hillay, Poľná 975/20, 044 24  Poproč.

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ príprava kúpno-predajnej zmluvy

36/2022 9.5.2022 schvaľuje

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproč, 

 Predmet: časť pozemku na parcele č. 2493/4, ktorá hraničí s pozemkami na parcelách 1675/1 a 1675/2, konkrétne:

• parcela reg. -N č. 2493/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 31 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 

1190, katastrálne územie Poproč, 

• parcela reg. -N č. 2493/12, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 21 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 

1190, katastrálne územie Poproč, 

 Žiadateľ: Ľubomír ováč, Letná 175/6, 044 24  Poproč

a to v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu,

 ide o svahovitú časť pozemku, o ktorú sa žiadateľ dlhé roky stará a pravidelne udržiava, 

 v hornej časti pozemku sa nachádza vjazd na parcely číslo 1675/1 a 1675/2, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, 

 že tento pozemok je pre obec neupotrebiteľný.

SPLNENÉ zverejnený zámer

35/2022 9.5.2022 poveruje starostku obce
Starostku obce, aby pre určenie ceny predmetného majetku zabezpečila znalecký posudok, alebo overila cenu v mieste 

obvyklú.
čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ Žemba - vyzvaný na doručenie



Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

34/2022 9.5.2022 schvaľuje

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne:

 Pozemok na liste vlastníctva číslo 2459, a to od parcely č. 350/1 N Geometrickým plánom číslo 51/2018 zo dňa 

29.07.2018 oddelená novovytvorená parcela č. 350/3 N, druh pozemku: záhrada, katastrálne územie Poproč, vo výmere 

144 m2, ktorá zodpovedá podielu obce, t.j. 4/27-iny.

 Pre žiadateľa: Jozef Žemba, Nová 10, 044 24  Poproč,

a to v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu, že

 pozemok je pre obec neupotrebiteľný,

 pozemok bezprostredne susedí s parcelou žiadateľa, na ktorej má žiadateľ postavený rodinný dom,

 ostatní spoluvlastníci parcely číslo 350/1 nemajú záujem o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce v rozsahu 4/27-iny a 

súhlasili s pripojením časti parcely číslo 350/1 zodpovedajúcej podielu 4/27-iny k parcele číslo 351/2, ktorej výlučným 

vlastníkom je žiadateľ. 

SPLNENÉ zverejnený zámer

31/2022 9.5.2022 poveruje starostku obce
Starostku obce, aby pre určenie ceny predmetného majetku zabezpečila znalecký posudok, alebo overila cenu v mieste 

obvyklú.
čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ Gdovičin - vyzvaný na doručenie znaleckého posudku

30/2022 9.5.2022 schvaľuje

zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproč, 

 Predmet: parcela reg. -N č. 28/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 24 m2, zapísanej na liste 

vlastníctva č. 1190, katastrálne územie Poproč, 

 Žiadateľ: Vladimír Gdovičin, Mikovíniho 20/20, 040 11  ošice - Západ

a to v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu, že

 na parcele 28/2 je postavená garáž, ktorú s priľahlým rodinným domom zdedil žiadateľ a ktorý garáž užíva, 

 bezprostredne susedí s parcelou žiadateľa, na ktorej je postavený rodinný dom žiadateľa,

 tento pozemok je pre obec neupotrebiteľný.

SPLNENÉ zverejnený zámer

29/2022 9.5.2022 schvaľuje

Použitie prostriedkov z rezervného fondu:

22.000,- EUR - spolufinancovanie projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Poproči

1.433,- EUR - spolufinancovanie projektu: Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč.
SPLNENÉ priebežné čerpanie

28/2022 9.5.2022 schvaľuje

Zmenu rozpočtu obce na rok 2022 vrátane programov č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) Zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov podľa priloženého návrhu.

SPLNENÉ zverejnené na webovom sídle obce

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.
SPLNENÉ

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

obecného zastupiteľstva.
SPLNENÉ

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

SPLNENÉ zmluva podpísaná, úver nečerpaný

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 lub 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 F 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

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

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.2/11.b/2020 24.2.2020 ukladá HO
Všetky zápisy z kontrol hlavnej kontrolórky budú poslancom poskytnuté v písomnej forme v dostatočnom predstihu aspoň 3 

dni pred konaním zastupiteľstva
HO TRVÁ


