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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč  berie na vedomie  

 

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 



Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

Uznesenie č. Zo dňa čo Text uznesenia Zodpovedný Stav Poznámka k stavu

22.11.2022 - 

ustanovujúce
Uznesenia týkajúce sa odvolania a zvolenia členov dozornej rady, rady školy, voľba predsedu a členov jednotlivých komisií čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ distribúcia dotknutým osobám prebieha priebežne 

115/2022 28.9.2022 schvaľuje

zmenu účelu čerpania úveru prijatého od Všeobecná úverová banka a.s. uznesením OZ č. 84/2022 zo dňa 27.06.2022 

nasledovne:

1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií I. etapa – 420 000 EUR

2. Investičné akcie v kultúrnom dome – stavebné úpravy – 140 000 EUR

3. Spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre projekt „Rekonštrukcie obecného domu“ (bývalej 

budovy starej školy) v súlade s výzvou z Plánu obnovy na obnovu historických budov vo výške 20 000 EUR.

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ

114/2022 28.9.2022 ukladá obecnému úradu Zorganizovať pracovné stretnutie poslancov OZ s projektantom za účelom určenia využitia priestorov Obecného domu. SPLNENÉ
zorganizované na utorok 18.10.2022, z dôvodu nedostatočnej účasti poslancov 

(potvrdili 4 z 9) bolo stretnutie zrušené

112/2022 28.9.2022 schvaľuje

3. zmenu rozpočtu obce Poproč na rok 2022 vrátane programov č. 3 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 dňa 04.10.2022

111/20222 28.9.2022 schvaľuje Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu. SPLNENÉ podpísané dňa 24.10.2022, zverejnené v CRZ

110/2022 28.9.2022 schvaľuje Prepracovanie článku n) bodu 9. Zriaďovateľskej listiny DHZO Poproč právnemu zástupcovi obce. TRVÁ

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

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. SPLNENÉ
Žemba - doručený znalecký posudok 11.11.2022, predaj je predmetom 

zasadnutia OZ dňa 13.12.2022

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

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.

NESPLNENÉ

NEMOŽNOSŤ PLNENIA VZHĽADOM 

NA STANOVENÝ TERMÍN

Po vyhlásení krízovej situácie (vojna na ukrajine) bol priestor nahlásený na OU KS 

požiavka krízového štábu) pre účel ubytovania utečencov.

Na pracovnej porade konanej v zasadačke komunitného centra dňa 21.6.2022 v 

rámci  informácií riaditeľky ZŠ poslanci informovaní o probléme harmonogramu 

využitia telocvične, bolo poukázané na skutočnosť, že celej situácií by výrazne 

pomohlo využitie pristorov bývalej kolkárne na voľnočasové aktivity. Starostka 

obce na OZ dňa 27.6.2022 navrhla uznesenie zrušiť z dôvodu nemožnosti jeho 

splnenia a to vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a hlavne termín plnenia 

uznesenia.

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

obecného zastupiteľstva.
NESPLNENÉ

Obecný úrad dal spracovať informačné cenové ponuky na rekonštrukciu strechy, 

cenové ponuky boli poskytuté poslancom OZ  e-mailom dňa 17.6.2022

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.

- SPLNENÉ

zmluva podpísaná 23.3.2022, zverejnená 24.3.2022, 1. splátka odoslaná 

28.3.2022 vo výške 2700 €, 2. splátka do 30.9.2022, 2. splátka odoslaná 

29.9.2022

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.

- SPLNENÉ
zmluva podpísaná 04.03.2022 zverejnená 04.03.2022, 1. splátka odoslaná 

9.3.2022 vo výške 750 €, 2. splátka do 30.9.2022, 2. splátka odoslaná 29.9.2022

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.

- SPLNENÉ

zmluva podpísaná 04.03.2022 zverejnená 04.03.2022, 1. splátka odoslaná 

9.3.2022 vo výške 11000 €, 2. splátka do 30.9.2022, 2. splátka odoslaná 2.9.2022 

a 29.9.2022

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.

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

9.3.2022 vo výške 1500 €, 2. splátka do 30.9.2022, 2. splátka odoslaná 29.9.2022



Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

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.

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

9.3.2022 vo výške 3000 €, 2. splátka do 30.9.2022, 2. splátka odoslaná 29.9.2022

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.

- SPLNENÉ
zmluva podpísaná 04.03.2022 zverejnená 04.03.2022, 1. splátka odoslaná 

9.3.2022 vo výške 900 €, 2. splátka do 30.9.2022, 2. splátka odoslaná 29.9.2022

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

5.10.2022 naplánovaná parciálna porada spol. eurobus, a.s.

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


