Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa 22.2.2008

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 2/2008
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. B e r i e n a

vedomie

a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 14.12.2007 - uznesenie č. A.9/2007.
b/ Informáciu starostky obce Poproč o investičných akciách v obci.
c/ Správu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti
za rok 2007.

2. S c h v a ľ u j e
a/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok roka 2008.
b/ - Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu
projektu „Modernizácie ZŠ s MŠ Poproč“, ktorý je realizovaný pre Základnú
školu s materskou školou Poproč a ktorý je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, resp. strednodobými prioritami
obce.
- Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
- Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt.
c/ Kúpu pozemkov v členení podľa geometrického plánu č. 51/2007,
overeného Správou katastra Košice – okolie dňa 12.12.2007 pod č. 280/2007,
určených pre zriadenie nového cintorína. Jedná sa o novovytvorené
pozemky parc. č. 1926 o výmere 388 m2 – zastavaná plocha a parc. č. 1931/1
o výmere 4825 m2 – ostatná plocha. Zároveň schvaľuje obecné
zastupiteľstvo kúpnu cenu sumou 100.- Sk/m2.
d/ Odpredaj pozemku parcela č. 1090 kat. územie obce Poproč o výmere
132 m2 pre p. Milana Vincu a manželku Helenu rod. Juhárovú, trvale
bytom Poproč, Obchodná č. 47 v kúpnej cene 1.- Sk/1 m2 .

3. U k l a d á

a/ Vypracovať koncepciu - ako sa bude multifunkčné ihrisko prevádzkovať.
Predpísať požiadavky na prevádzkovateľov bufetov pri multifunkčnom
ihrisku.
Z: komisia životného prostredia
a projektového plánovania
T: do najbližšieho zasadnutia OZ

b/ Prehodnotiť priestory Kultúrneho domu - priestory bufetu a priestory bývalého
kaderníctva MIMA – ktoré priestory by boli vhodnejšie pre zriadenie
kuchynky.
Z: komisia životného prostredia
a projektového plánovania
T: do najbližšieho zasadnutia OZ

4. K o n š t a t u j e, ž e
a/ Nesúhlasí s odpredajom parcely č. 1104 kat. územie obce Poproč pre p. Máriu
Evu Petrášovú, trvale bytom Poproč, Obchodná č. 55. Obecné
zastupiteľstvo Obce Poproč bude o odpredaji parcely č. 1104 kat. územie
obce Poproč rozhodovať až po právoplatnom rozhodnutí príslušného
súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva t. č. už rozvedených
manželov Mgr. Dezidera Petráša a Márie Evy Petrášovej a to na základe
podanej žiadosti.
b/ V prípade predaja parciel KN č. 830/1, 830/2 a 831 v kat. území obce Poproč
Obec postupovala v súlade s platnou právnou úpravou. Ako vlastník
pozemkov bola Obec Poproč oprávnená predmetné nehnuteľnosti odpredať.
c/ Obec Poproč, ako obec dotknutá v svojich prioritných záujmoch, ktorej práva
a právom chránené záujmy môžu byť nadobudnutím právoplatnosti
rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru v lokalite Jahodná – Kurišková
a súvisiacou zmenou využitia tohoto územia na banskú činnosť dotknuté,
rovnako aj umiestnením ťažby v tejto lokalite na základe prejednania
problematiky budúcej ťažby uránu v lokalite Jahodná – Kurišková obecným
zastupiteľstvom obce Poproč ako orgánu príslušného rozhodovať v zmysle
§ 11 ods. 4. zákona c. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
o najdôležitejších otázkach života obce zo dňa 22.2.2008 Vám oznamuje
nasledovné:

V zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce č. A.2/4.c./2008; obec
Poproč zásadne nesúhlasí so zmenou využitia územia Jahodná – Kurišková na
banskú činnosť - ťažbu uránu v lokalite Jahodná - Kuriškova nakoľko
v súčasnosti by ťažba uránu v tejto lokalite výrazným spôsobom znečistila
a znehodnotila životné prostredie v lokalite ako aj v obci Poproč, ktoré je
v súčasnosti vyhľadávaným miestom pre oddych a relax vo voľnom čase
nielen pre ľudí z okolitých dedín, ale hlavne pre občanov mesta Košice.
Toto stanovisko obecného zastupiteľstva predstavuje verejnú mienku
obyvateľov obce, ktorú dali títo najavo podpisovaním petície proti ťažbe uránu.
Rovnaké stanovisko bude obec zaujímať aj v prípade konania o povolení banskej
činnosti v spojitosti s povoľovaním prípravy, otvárky a dobývania ložiska
Jahodná - Kurišková.

