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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 Stav Poznámka k stavu

18/2023 28.2.2023
po prerokovaní a prešetrení 
NEVYHOVUJE:

Petícii za vybudovanie prístupovej cesty s asfaltovým kobercom a odvodom dažďovej vody na ulici Mieru č. d. 1A až 
9 v celej dĺžke.

SPLNENÉ
oznámenie o výsledku vybavenia petície odoslané 
zástupcovi, oznámenie zverejnené na webovom sídle obce v 

16/2023 28.2.2023 schvaľuje

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p.:
- Výška: 12.000 €
- Úrok: bezúročná
- Na dobu: max. do 31.05.2023
- Účel: na preklenutie obdobia do poskytnutia vyrovnávacích príspevkov na základe Zmluvy o poskytnutí 
vyrovnávacích príspevkov s ÚPSVaR na rok 2023 

čiastočne SPLNENÉ a TRVÁ
poskytnuté 8000 €, podpis dohody 24.03.2023 na ÚPSVaR v 
KE

15/2023 28.2.2023 schvaľuje
1.zmenu rozpočtu obce Poproč na rok 2023 vrátane programov č. 1 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 dňa 03.03.2023

11/2023 28.2.2023 schvaľuje

Aktualizáciu Cenníka obce Poproč za poskytované služby – úsek Obecný úrad, a to doplnenie poskytovania služieb s 
traktorom:
- Poplatok za zvoz bioodpadu (mimo bezplatného zvozu 2x ročne podľa VZN) v cene 5 € / 1 vývoz
- Poplatok za zvoz drobného stavebného odpadu, elektroodpadu a objemného komunálneho odpadu v cene 5 € / 1 
vývoz
- Poplatok za zapožičanie vlečky – pracovné dni (15.00 hod – 07.00 hod nasledujúceho dňa) v cene 10 € 
- Poplatok za zapožičanie vlečky – víkend v cene 20 €
S platnosťou cenníka od 01.03.2023.

SPLNENÉ cenník zverejnený

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 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 a zverejnená

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 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 a zverejnená

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 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 a zverejnená

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 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 a zverejnená

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 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 a zverejnená

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 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 a zverejnená



Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

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 čaká sa 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, 
odoslaná výzva č. 2

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

TRVÁ


