
Z á v e r y   zo  zasadnutia OZ v Poproči zo dňa 23.2.2007 
 
 
A. U z n e s e n i e   Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 1/2007 

 
Obecné zastupiteľstvo v Poproči 

 
1. b e r i e  n a    v e d o m i e 
 
a/ Správu Ing. Petrášovej, riaditeľky Domova dôchodcov Poproč o výsledku    
    hospodárenia Domova dôchodcov Poproč za rok 2006. 
b/ Správu RNDr. Mihokovej, riaditeľky Základnej školy s materskou školou  
    Poproč o výsledku hospodárenia Základnej školy s materskou školou Poproč  
    za rok 2006. 
c/ Rozpis rozpočtu RO – Domova dôchodcov Poproč na rok 2007. 
d/ Rozpis rozpočtu RO – Základnej školy s materskou školou na rok 2007. 
e/ Rozpočet obce na roky 2008 a 2009.  
f/ Pozvánku a účasť na stretnutí obcí MINDSZENT. 
g/ Informáciu starostky obce o ukončení súdneho sporu – Obec Poproč c/a  
    Urbariát obce Poproč, pozemkové spoločenstvo.  
h/ Informáciu starostky obce o účasti obce Poproč na konferencii     
     s medzinárodnou účasťou – „Dedina roka 2007“. 
i/  Návrh projektovej dokumentácie ČOV, kanalizácie a doplnenie vodného  
    zdroja, ktorú predložila na pripomienkovanie  VVS a.s. Košice.   
j/ Informáciu Ing. Jaklovského o založení poslaneckého klubu SMER a HZDS, 

predsedom ktorého je Ing. Alexander Benko. 
k/Informáciu Ing. Jaklovského o zaradení  Rottary Clubu v Poproči do 

celosvetovej siete.  
l/ Informáciu starostky obce o príprave rekultivácie flotačných háld.    
 
 
 
2. s c h v a ľ u j e 
 
a/   Štatút obce Poproč. 
b/   Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Poproči. 
c/   Organizačný poriadok Obecného úradu v Poproči. 
d/   Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Poproč. 
e/   Smernicu č. 1/2007 o zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie  
      stavebných prác a na poskytnutie služieb podľa zákona NR SR č. 25/2006        
      Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene   a doplnení niektorých  zákonov  
     v znení zákona NR SR č. 282/2006 Z.z. v podmienkach  OBCE  POPROČ. 
f/   Výsledok hospodárenia obce Poproč za rok 2006 bez výhrad. 
g/   Rozpočet obce na rok 2007. 



h/   Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2007. 
ch/ Sobášiacich:   

- Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce Poproč 
- Ing. Štefan Jaklovský, zástupca starostky obce Poproč 
- Ing. Ladislav Toporčák, poslanec obecného zastupiteľstva obce Poproč 

i/   Návrh zásad na vydávanie obecných novín a cenník inzercie:  
     - riadková inzercia  
      a/  rozsah do 150 znakov, vrátane medzier a kontaktu - pre občana                                
           - bezplatne 
      b/  rozsah do 150 znakov, vrátane medzier a kontaktu – komerčná – 50.- Sk 
   - plošná inzercia 
      a/ 44 mm x 35 mm -      50.- Sk 
      b/ 92 mm x 35 mm -    100.- Sk 
      c/ celá strana          -  1.000.- Sk   
 
     - možnosť úhrady za inzerciu pre firmu, resp. podnikateľa – namiesto  
       peňažnej formy vo forme „ceny do krížovky“ – reklamné predmety, knihy  
        a pod. 
j/   Podmienky pre výberové konanie na obecného kontrolóra:  
     - dĺžka pracovného času tzv. úväzok – 0,3 
     - vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon    
       funkcie 
     - min. 2 roky praxe v odbore  
k/  Presun prebytku hospodárenia obce za rok 2006 vo výške 282 395,19 Sk do  
     fondu rezerv.  
l/   Návrh rozpočtu na poskytnutie dotácií pre združenia občanov pre rok 2007  
     v celkovej výške 420.000.- Sk a to nasledovne:  

- Dychová hudba         100.000.- Sk 
- Spevokol Fortuna        25.000.- Sk 
- Futbalový klub          250.000.- Sk 
- Stolný tenis                 40.000.- Sk 
- Turisti                            5.000.- Sk 

m/ Odpredaj pozemku pre p. Máriu Rusnákovú v cene 70.- Sk/m2 so zriadením  
     vecného bremena s prístupom na prekrytý potok.  
n/  Odpredaj pozemku pre p. Miroslava Díra v cene 70.- Sk/m2 so zriadením  
     vecného bremena s prístupom na prekrytý potok.  
o/  Dlhodobý prenájom pozemku (lokalita v centre obce – bývalý stánok PNS) na  
     podnikateľské účely vo výmere  100 m2  pre p. Juhára Slavomíra po dobu 10  
     rokov za cenu 2.000.- Sk/rok. 
p/  Odpredaj parciel č. 830 a 831 pre Ing. Petra Schmidta z dôvodu odstránenia  
     legislatívnej chyby v cene 1.- Sk/m2. 
r/   Kúpu pozemkov pre zriadenie nového cintorína od vlastníkov týchto     
     pozemkov v kúpnej cene 70.- Sk/m2. 
 



s/  Prevod správy  nehnuteľného majetku – budovy materskej školy na  
     rozpočtovú organizáciu Základná škola s materskou školou Poproč, so sídlom  
     ul. Školská 3, Poproč. 
 
t/   Rozviazanie zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove MKS, ulica  
      Kultúrna č. 1 s p. Tomášom Gregom a následné uzatvorenie zmluvy o nájme  
      v tej istej budove so spoločnosťou GREGY, s.r.o. . 
 
u/  Odmenu zástupcovi starostky obce Ing. Jaklovskému a to: 

- pri čiastočnom zastupovaní starostky obce na základe jej poverenia 
paušálne 600.- Sk/deň 

- pri zastupovaní starostky obce v plnom rozsahu v plnej výške platu 
starostky 

 
v/ Zriadenie komisie na prípravu Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja  
    regiónu Rudohorie v zložení:   
     
    - Ing. Ladislav Toporčák, Ivan Sopko, Ing. Branislav Hanko,  Zdenko Drabik,  
      Ing. Mária Petrášová, RNDr. Božena Mihóková, Mgr. Mária Mašatová,  
      Ladislav Kraus. 
 
z/  Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce  
     v zložení:  
      - Ing. Štefan Jaklovský, Ľubomír Katušák, Zdenko Drabik. 
 
x/  Menovaných členov komisií z radov občanov – odborníkov:   
 
          a/ FINANČNÁ    KOMISIA 
           -  Edita           Čonková,  Ing.    Marianna     Pavlišinová   
    
          b/ KOMISIA   KULTÚRY    A     ŠPORTU 
        -  Mgr.  Miroslav   Sopko,  Martin  Benko ml., Janka Kálnová,  
            Mgr. Dajána      Špegárová, Peter  Heinz,   Danka      Sakáčová    
 
 
         c/  KOMISIA  ŠKOLSTVA   A   SOCIÁLNYCH  VECÍ 
          -    Eva Idčánová, Ing.   Mária Petrášová, RNDr. Božena Mihóková,  
               Mgr. Zuzana Kočišová, Mgr. Mária Mašatová, Agnesa Timková,    
               Helena Hiľovská  
    
         d/ KOMISIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA   A   PR OJEKTOVÉHO  
             PLÁNOVANIA 
           - Bc. Anna Benková, Jozef Lupták, Ing. Branislav Petráš, 
             Martin Benko st.,  Ing. Peter Murgaš        



3.   d o p o r u č u j e  
 
a/  Starostke obce Poproč rokovať so starostom obce Jasov o vytvorení funkcie  
     spoločného kontrolóra pre obe obce. 
 
        Z: starostka obce 
        T: do 15. marca 2007 
 
 
B. Obecné zastupiteľstvo v Poproči sa uznáša na: 
 
a/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o podmienkach poskytovania  
    dotácií právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce Poproč. 
 
 
 
 
                     
 


