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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  BERIE NA VEDOMIE  

Žiadosť Stolnotenisového športového klubu Poproč o navýšenie dotácie pre klub zo dňa 

06.12.2022.  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  SCHVAĽUJE  

Poskytnutie dotácie vo výške 2.800,00 € z rozpočtu obce na rok 2023 pre občianske 

združenie Stolnotenisový športový klub Poproč, Západná 69, 044 24  Poproč, IČO: 35547651, 

na základe písomnej žiadosti zo dňa 26.10.2022, 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. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  SCHVAĽUJE  

Poskytnutie dotácie vo výške 700,00 € z rozpočtu obce na rok 2023 pre občianske 

združenie Klub slovenských turistov Poproč, Slnečná 29, 044 24  Poproč, IČO: 31305008, na 

základe písomnej žiadosti zo dňa 29.10.2022, 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. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  SCHVAĽUJE  

Poskytnutie dotácie vo výške 15.000,00 € z rozpočtu obce na rok 2023 pre občianske 

združenie Obecný FK Slovan Poproč, Brezová 20, 044 24  Poproč, IČO: 31275451, na základe 

písomnej žiadosti zo dňa 26.10.2022, 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. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  SCHVAĽUJE  

Poskytnutie dotácie vo výške 1.925,00 € z rozpočtu obce na rok 2023 pre občianske 

združenie Základná organizácia JDS v Poproči, Mieru 93, 044 24  Poproč, IČO: 008970193303, 

na základe písomnej žiadosti zo dňa 28.10.2022, 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. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  SCHVAĽUJE  

Poskytnutie dotácie vo výške 1.400,00 € z rozpočtu obce na rok 2023 pre občianske 

združenie Dobrovoľný hasičský zbor Poproč, Požiarna 2, 044 24  Poproč, IČO: 001774746606, 

na základe písomnej žiadosti zo dňa 26.10.2022, 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. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  SCHVAĽUJE  

Poskytnutie dotácie vo výške 900,00 € z rozpočtu obce na rok 2023 pre občianske 

združenie FORTUNA Poproč, Potočná 2, 044 24  Poproč, IČO: 45006555, na základe písomnej 

žiadosti zo dňa 31.10.2022, 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. 
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2. ODÔVODNENIE 

 

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 1/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce boli na obecný úrad v predpísanej lehote doručené žiadosti o poskytnutie 

dotácie:  

 

Č. spisu Názov organizácie 
Výška požadovanej 

dotácie 

OcU-I-378/2022 Stolnotenisový  športový klub 7.400 € 

OcU-I-379/2022 Dobrovoľný hasičský zbor Poproč 2.500 € 

OcU-I-383/2022 Základná   organizácia    JDS   v  Poproči 3.850 € 

OcU-I-384/2022 Obecný FK Slovan Poproč 22.000 € 

OcU-I-386/2022 Klub slovenských turistov Poproč 1.500 € 

OcU-I-388/2022 FORTUNA  Poproč 5.480 € 

 SPOLU 42.730 € 

 

 

 

V zmysle VZN § 8 ods. 3 pre posudzovanie žiadostí má obecné zastupiteľstvo zriadenú Finančnú 

komisiu, po schválení Rokovacieho poriadku premenovaná na Komisiu ekonomickú.  

 

V zmysle VZN § 8 ods. 7 Komisia ekonomická na zasadnutí dňa 07.12.2022 žiadosti posúdila 

a prijatím uznesenia nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov všetkých členov jednotlivé 

žiadosti samostatne odporúča schváliť nasledovne: 

 

Názov organizácie 

Výška 

požadovanej 

dotácie 

ODPORÚČANIE 

Komisie 

ekonomickej 

Stolnotenisový  športový klub 7.400 € 2.800 € 

Dobrovoľný hasičský zbor Poproč 2.500 € 1.400 € 

Základná   organizácia JDS v Poproči 3.850 € 1.925 € 

Obecný FK Slovan Poproč 22.000 € 15.000 € 

Klub slovenských turistov Poproč 1.500 € 700 € 

FORTUNA  Poproč 5.480 € 900 € 

SPOLU 42.730 € 22.725 € 

 

 

 

Žiadosti boli prerokované na pracovnej porade poslancov dňa 08.12.2022. 

 

 

Kvórum na schvaľovanie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle VZN (§ 9 ods. 2) žiadosti o dotácie z rozpočtu obce 

prijatím uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. O každej žiadosti sa hlasuje 

samostatne. 

 


