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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

5/2023 27.1.2023 schvaľuje

Uznesenie č. 5/2023 zo dňa 27.01.2023, ktorým sa upravuje Uznesenie č. 115/2022 a to:

čerpanie 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

2. Investičné akcie v kultúrnom dome – stavebné úpravy

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

bez vymedzenia rozsahu na jednotlivé účely.

SPLNENÉ

4/2023 27.1.2023 súhlasí
s nepodaním opravného prostriedku voči Rozsudku Okresného súdu Košice I., sp. zn. 37Ca/1/2016 v konaní o porušenie 

autorského práva k slovesnému dielu, žalobcov Mgr. Juraj Šlosárik a spol. zo dňa 9. decembra 2022.
SPLNENÉ

214/2022 13.12.2022 schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Poproč na I. polrok 2023 SPLNENÉ

212/2022 13.12.2022 schvaľuje Rozpočet obce na rok 2023 – záväzný SPLNENÉ zverejnené na webovom sídle obce

211/2022 13.12.2022 schvaľuje Programy, podprogramy obce na roky 2023, 2024 a 2025. SPLNENÉ

209/2022 13.12.2022 schvaľuje

Doplnenie Uznesenia č. 29/2022 nasledovne:

PoužiKe prostriedkov z rezervného fondu:

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

financovanie investičných aktivít „Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu v Poproči“

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

SPLNENÉ

208/2022 13.12.2022 schvaľuje

Doplnenie Uznesenia č. 12/2022 a to nasledovne:

V rámci projektu „Zníženie energeKckej náročnosK budovy kultúrneho domu v Poproči“ spôsob spolufinancovania 

oprávnených výdavkov a financovanie neoprávnených výdavkov a financovanie investičných aktivít „Stavebné úpravy budovy 

kultúrneho domu v Poproči“ a to nasledovne:

- 70.000 € návratné zdroje

- 22.000 € rezervný fond

SPLNENÉ

206/2022 13.12.2022 schvaľuje
Cenník obce Poproč za kultúrno-spoločenské akcie a rodinné posedenia – úsek Komunitné centrum s platnosťou od 

14.12.2022.
SPLNENÉ zverejnené

204/2022 13.12.2022 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 

obc

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ podpis zmluvy sa predpokladá počas 1. marcového týždňa

203/2022 13.12.2022 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 

prípa

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ podpis zmluvy sa predpokladá počas 1. marcového týždňa

202/2022 13.12.2022 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 

príp

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ podpis zmluvy sa predpokladá počas 1. marcového týždňa

201/2022 13.12.2022 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

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ podpis zmluvy sa predpokladá počas 1. marcového týždňa

200/2022 13.12.2022 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 kr
čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ podpis zmluvy sa predpokladá počas 1. marcového týždňa

199/2022 13.12.2022 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 

prípa

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ podpis zmluvy sa predpokladá počas 1. marcového týždňa

197/2022 13.12.2022 uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Poproč SPLNENÉ VZN vyhlásené, zverejnené

196/2022 13.12.2022 uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených 

obcou Poproč
SPLNENÉ VZN vyhlásené, zverejnené, distribuované

195/2022 13.12.2022 schvaľuje
pozmeňujúci návrh základnej školy v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku v materskej škole a v 

školských zariadeniach zriadených obcou Poproč a to v Článku II., § 7 ods. 2 vo výške príspevku na čiastočnú úhradu náklado
SPLNENÉ zapracované

194/2022 13.12.2022 uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole a školským zariadeniam 

zriadeným obcou Poproč
SPLNENÉ VZN vyhlásené, zverejnené, distribuované

193/2022 13.12.2022 uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území 

obce Poproč
SPLNENÉ VZN vyhlásené, zverejnené

192/2022 13.12.2022 uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území 

obce Poproč
SPLNENÉ VZN vyhlásené, zverejnené

191/2022 13.12.2022 uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o miestnych daniach na území obce Poproč SPLNENÉ VZN vyhlásené, zverejnené

190/2022 13.12.2022 uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o úhradách za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych 

služieb zriadeným obcou Poproč
SPLNENÉ VZN vyhlásené, zverejnené, distribuované

189/2022 13.12.2022 schvaľuje Dodatok č. 17 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu SPLNENÉ Dodatok podpísaný 23.12.2022, zverejnené v CRZ

188/2022 13.12.2022 schvaľuje
Použitie prostriedkov rezervného fondu na splátky návratných zdrojov financovania, konkrétne na splátky úverov Prima 

Banka, a.s. vo výške 27.805,- EUR. 
SPLNENÉ

187/2022 13.12.2022 schvaľuje
V súlade s §10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky, a to na odstránenie 

havarijného stavu majetku obce, konkrétne na výmenu rozhlasového zosilňovača vo výške 1.255,00 EUR.
SPLNENÉ

186/2022 13.12.2022 schvaľuje
V súlade s §10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky, a to na odstránenie 

havarijného stavu majetku obce, konkrétne na výmenu ohrievača teplej vody na zdravotnom stredisku vo výške 939,50 EUR.
SPLNENÉ



Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

185/2022 13.12.2022 schvaľuje

4.zmenu rozpočtu obce Poproč na rok 2022 vrátane programov č. 4 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 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 9.2.2023

184/2022 13.12.2022 schvaľuje

predaj nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne:

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

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

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

 v celkovej cene 2.900 €, slovom dvetisícdeväťsto eur

 pre žiadateľa: p. Jozef Žemba, nar. 09.08.1993, bytom Nová 422/10, 044 24 Poproč,

a to v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e), zákona č. 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. 

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ
Kúpna cena je uhradená, kúpna zmluva podpísaná. Odoslané na vklad do 

katastra.

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

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

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

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


