
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 12. 12. 2008 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 8/2008 

 

Obecné zastupiteľstvo v Poproči 

 

1.  B e r  i e    n a     v e d o m i e 

 

a/  Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
 

b/  Správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách. 
 

c/  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k 3. úprave rozpočtu Obce Poproč  na r. 2008. 
  
 
2.  S c h v a ľ u j e 

 

a/  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok r.2009. 
 

b/  Cenník   obce   Poproč   za   poskytované   služby  občanom    obce  Poproč   platný 
     od 1.1.2009. 
 

c/  Sadzobník    správnych   poplatkov  za  služby   na   miestnom   cintoríne  v Poproči  
     platný od 1.1.2009. 
 

d/  Cenníka za poskytnutie informácií platný od 1. 1. 2009. 
 

e/  Výšku poplatku  za stočné pre rok 2009  vo výške  0,53 € / m3. 
 

f/   Zásady obce  Poproč  o stanovení cien za nájom a podnájom nebytových priestorov  
     vo vlastníctve obce platné od 1.1.2009. 
 

g/  3. úpravu rozpočtu Obce Poproč na r. 2008 
 

h/  Vyradenie majetku obce v celkovej hodnote  111.254,40 Sk  podľa predloženého 
      zoznamu (príloha zápisnice). 
 

i/  Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2009. 
 

j/  Odpredaj pozemku  parc. č. 1667  vedenú  na  LV  obce  č. 1190  o  výmere   40 m2 

     katastrálne územie Poproč  pre  p.  Ľubomíra  Kleina,  bytom  Poproč,  Brezová  12  
     s  podmienkou, že  náklady spojené so spracovaním   kúpnej  zmluvy  a  uhradením 
     správnych   poplatkov  za  vklad  do  katastra nehnuteľností  bude  znášať  kupujúci  
     tohto   pozemku.  Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Poproč  zároveň  schvaľuje  kúpnu  
     cenu za m2 vo výške 1,- Sk/m2.  
        
k/  Používanie   súkromného   motorového    vozidla   Ford  C-Max,   evidenčné   číslo: 
     KS-789BS  pre služobné účely.  
 

l/   Odpredaj nehnuteľností  nachádzajúcich sa v kat. území  Poproč –  parcela    č.  3/1 
      – zastav.  plochy   o   výmere  369 m,2 parcela č. 3/2  – zastav.   plochy  o   výmere  



     1299 m2,    parcela   č . 3/3 –  zastav.  plochy  o   výmere   217  m2,  parcela   č.  4/1 
     – záhrady  o   výmere 325 m2  a parcela č. 4/2 –  záhrady  o výmere 396 m2, ako aj  
     odpredaj budovy súp. č. 753 postavenej na parcele  č. 3/1 – bývalá  Materská  škola  
     pod   kostolom  pre  spoločnosť  Kalvia  s.r.o. a  to   v zmysle  znaleckého  posudku  
     číslo 10/2008   vypracovaného   znalcom    Ing.  Beátou   Serbinovou,   Baška  155,  
     044 20 Košice – okolie v sume 2.100.000,- Sk. 
 
m/ poskytnutie odmeny starostke obce s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu  
     funkcie vo výške 10 % súčtu platov za obdobie uplynulého  r. 2008. 
 
n/  poskytnutie odmeny  hlavnému kontrolórovi  obce vo výške 5.000,- Sk  za  kvalitné  
     plnenie úloh v r. 2008. 
 
 
3.  Z a m i e t a  
 

a/  Žiadosť    Neinvestičného   fondu    na   pomoc    deťom    trpiacim   onkologickými  
     ochoreniami - Svetielko pomoci, n.f.  o poskytnutie finančného príspevku . 
 
b/  Žiadosť  neziskovej   organizácie   DZS  Tom  n. o.  o poskytnutie   finančnej  alebo  
     materiálnej podpory projektu ľuďom v núdzi. 
 
 
5. P o v e r u j e  
 

a/  Starostku    obce   podpísaním     zmluvy     so    spoločnosťou    W-Control,    s.r.o.  
     o  prevádzkovaní    verejnej    kanalizácie  v obci   na   r. 2009   vo  výške   ročných  
     nákladov 69.350,- Sk bez DPH. 
 

b/  Starostku   obce    Poproč    vykonaním    všetkých   potrebných  právnych   úkonov   
     súvisiacich s predajom   nehnuteľností   nachádzajúcich  sa   v   kat.  území   Poproč  
     – parcela  č. 3/1 – zastav. plochy o výmere 369 m,2  parcela   č. 3/2 – zastav. plochy   
     o   výmere  1299  m2  parcela č. 3/3  – zastav. plochy výmere 217 m2,  parcela č.4/1  
     – záhrady  o výmere  325 m 2 a  parcela č. 4/2  – záhrady  o  výmere 396 m2,  stavba 
     súp. č. 753  postavená   na  parcele  č. 3/1 – bývalá  Materská  škola  pod   kostolom  
     a   to  v   zmysle  znaleckého   posudku   číslo   10/2008    vypracovaného   znalcom    
     Ing.Beátou Serbinovou, Baška  155, 044 20 Košice – okolie v sume 2.100.000,- Sk. 
 
 
4.  S ú h l a s í 

 

a/  s odprezentovaným   podnikateľským   zámerom   spoločnosti  Kalvia   s.r.o.,  ktorý   
     plánuje  uskutočniť  v prípade kúpy nehnuteľnosti nachádzajúcich  sa v  kat.  území    
     Poproč –  parcela č. 3/1 – zastav. plochy o výmere  369 m,2 parcela  č. 3/2  – zastav.  
     plochy   o  výmere   1299 m2,   parcela č. 3/3  –  zastav.  plochy  o  výmere  217 m2,  
     parcela  č. 4/1  –  záhrady   o  výmere  325 m2 a parcela  č. 4/2 –  záhrady  o výmere 
     396  m2,  stavbu  súp.  č.753   postavenú na  parcele  č. 3/1 – bývalá Materská škola  
     pod kostolom. 



B. Obecné zastupiteľstvo v Poproči sa   u z n á š a     na: 

 
a/  Všeobecne   záväznom   nariadení   obce   Poproč   č. 7/2008   o  miestnych daniach 
     a poplatku za  komunálne odpady a drobný stavebný odpad. 
 
b/  Všeobecne  záväznom  nariadení   obce  Poproč  č. 8/2008  o určení prevádzkového 
     času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na území obce Poproč. 
 
c/  Všeobecne   záväznom    nariadení   obce   Poproč   č.  /2008   o predaji   výrobkov  
      a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Poproč. 
 
 
 
 
 

 

........................................................                          ......................................................... 
  Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                            Bc. Anna Benková 
              starostka obce                                                            prednostka OcÚ 
 
 
                                                                                   ........................................................   
                                                                                     Edita Čonková – zapisovateľka 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:     Ing. Branislav Hanko      ........................................................    
 
                                                  Ľubomír Katušák     ........................................................ 
 


