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V Poproči, dňa 09.12.2022 

 

 

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 13. decembra 2022, t. j. v utorok o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu 

v Poproči. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie a určenie zapisovateľa. 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

3. Návrh na voľbu návrhovej komisie. 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva obce. 

5. Zasadnutia komisií obecného zastupiteľstva: 

a) Komisia ekonomická, 

b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania, 

c) Komisia kultúry a športu, 

d) Komisia školstva a sociálnych vecí.  

6. Nakladanie s majetkom obce – Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku ako prípad 

hodný osobitného zreteľa žiadateľa p. Jozefa Žembu, Nová 10, Poproč. 

7. Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu obce Poproč na rok 2022. 

8. Dodatok č. 17 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu (stavebný úrad). 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o úhradách za sociálne služby 

poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou Poproč. 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o miestnych daniach na území obce 

Poproč. 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o nakladaní s komunálnym odpadom a 

drobným stavebným odpadom na území obce Poproč. 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o miestnom poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad na území obce Poproč. 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o poskytovaní finančných prostriedkov 

materskej škole a školským zariadeniam zriadeným obcou Poproč. 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o určení výšky príspevku v materskej 

škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Poproč. 

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o podmienkach poskytovania dotácií z 

rozpočtu obce Poproč. 

16. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na r. 2023. 

17. Plán kultúrno – spoločenských akcií na rok 2023. 

18. Návrh Cenníka obce Poproč za poskytované služby – úsek Komunitné centrum. 

19. Prehľad o implementovaní schválených projektov resp. investičných akcií financovaných 

z rozpočtu obce a pripravovaných projektoch. 
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20. Rozpočet obce. 

a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Poproč na roky 2023 – 

2025. 

b) Návrh programovej štruktúry rozpočtu obce Poproč na roky 2023 – 2025. 

c) Návrh Rozpočtu obce na rok 2023 – záväzný. 

d) Návrh Rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 – výhľadový. 

21. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poproč na I. polrok 2023. 

22. Rôzne. 

23. Interpelácie a otázky poslancov obecného zastupiteľstva obce. 

24. Podnety a návrhy od občanov. 

25. Záver.    

 

 

 

 

 

           Ing. Iveta Komorová Hiľovská, v.r.  

                                starostka obce 

 
 

 

Obec pripravuje online prenos zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.  22.06 

 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce Poproč dňa 09.12.2022.2022 
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