Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa 25. 4. 2014
A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. B e r i e

na

vedomie

a/

Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 28.2.2014.

b/

Informáciu starostu obce o čerpaní rozpočtu obce za 1-3/2014.

c/

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. úpravy rozpočtu obce pre rok 2014.

d/

Informáciu starostu obce o výsledku 2. kola volieb prezidenta v obci, konaných dňa
29.3.2014.

e/

Informáciu starostu obce o základnom plate starostu obce, konkrétne v zmysle § 3 ods. 1
v spojení s § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2014 základný plat starostu činí 1.631,52 €.
Plat starostu obce prerokovalo Obecné zastupiteľstvo obce Poproč v zmysle § 4 ods. 4
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

f/

Informáciu starostu obce o Harmonograme technicko-organizačného volieb do
Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 24.5.2014.

g/

Žiadosť p. Rastislava Drabika, bytom Košice, Mikoviniho 41 o povolenie vykonávať
v Kultúrnom dome v Poproči fitnes cvičenie – JUMPING.

h/

Informáciu starostu obce o vypracovaní a schválení Plánu odpadového hospodárstva
obce.

i/

Informáciu starostu obce o darovacej zmluve o prevode vlastníctva hnuteľného majetku
štátu – prevod počítačového zariadenia z projektu „Informatizácia knižníc“.

j/

Interpelácie poslancov: Ing. Viliama Komoru, Ing. Branislava Hanka

2. S c h v a ľ u j e
a/

1. úpravu rozpočtu obce pre rok 2014 podľa predloženého návrhu.

b/

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce v čiastke 40.995,60 € na
splátky úverov obce v prospech Prima banky Slovensko, a.s.

c/

V zmysle § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2014 navýšenie základného platu starostu
Obce Poproč vo výške 30 %.

d/

Zámer predaja majetku obce Poproč konkrétne p. č. 400/1 k.ú. Poproč vo výmere 640 m2
- zastavané plochy, zapísanú na LV č. 1190 v zmysle § 9a, ods. 8. písm. e, zákona číslo
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa.

e/

Zámer predaja majetku obce Poproč konkrétne p. č. 399/1 k.ú. Poproč vo výmere 182 m2
- zastavané plochy, zapísanú na LV č. 1190 v zmysle § 9a, ods. 8. písm. e, zákona číslo
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa.

f/

Zámer predaja majetku obce Poproč konkrétne p.č. 279, časť 4024 – neknihovaná, vo
výmere 119 m2, kde je uvedená parcela vedená ako časť parcely reg. „CKN“ č. 279,
zapísanú na LV č. 1190 v zmysle § 9a, ods. 8. písm. e, zákona číslo 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

3. N e s ú h l a s í
a/

S vykonávaním fitnes cvičenia – JUMPING v Kultúrnom dome v Poproči.

4. V y h l a s u j e
a/ Osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného majetku – pozemok parc. č. 400/1 vo výmere 640
m2 - zastavané plochy, zapísanú na LV č. 1190 z dôvodu, že na tento pozemok neexistuje
priamy prístup, prístup je možný iba cez pozemok žiadateľa o odkúpenie – p. Jany
Halčinovej, bytom Poproč, Západná 7. Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli
obce v období od 28.4.2014 do 12.5.2014.
b/ Osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného majetku – pozemok parc. č. 399/1 vo výmere 182
m2 - zastavané plochy, zapísanú na LV č. 1190 z dôvodu, že na tento pozemok neexistuje
priamy prístup, prístup je možný iba cez pozemok žiadateľa o odkúpenie – p. Jany
Halčinovej, bytom Poproč, Západná 7. Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli
obce v období od 28.4.2014 do 12.5.2014.
c/ Osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného majetku – pozemok parc. č. 279, časť 4024 –
neknihovaná, vo výmere 119 m2, kde je uvedená parcela vedená ako časť parcely reg.
„CKN“ č. 279 z dôvodu, že na tento pozemok neexistuje priamy prístup, prístup je možný
iba cez pozemok žiadateľa o odkúpenie – p. Heleny Kotulákovej, bytom Poproč, Lipová
7. Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce v období od 28.4.2014 do
12.5.2014.

5.

Poveruje

a/

Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, k zabezpečeniu všetkých potrebných dokladov
k územnému a stavebnému konaniu stavby „Poproč - kanalizácia - rozšírenie“ na úseky,
ktoré nie sú zapracované v projekte „Bodva“ spoločnosti VVS, a.s, konkrétne časť ulice
Slnečnej, Západná ulica, Záhradná ulica, časť Družstevnej ulice, časť ulice Mieru.

b/

Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, aby spracoval všetky potrebné právne,
ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie odpredaja p. č. 400/1 vo
výmere 640 m2 - zastavané plochy, zapísanej na LV č. 1190.

c/

Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, aby spracoval všetky potrebné právne,
ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie odpredaja p. č. 399/1 vo
výmere 182 m2 - zastavané plochy, zapísanej na LV č. 1190.

d/

Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, aby spracoval všetky potrebné právne,
ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie odpredaja p.č. 279, časť
4024 – neknihovaná, vo výmere 119 m2, kde je uvedená parcela vedená ako časť parcely
reg. „CKN“ č. 279, zapísanej na LV č. 1190.

e/

Hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly verejného obstarávania týkajúceho sa
opráv miestnych komunikácií v obci konkrétne Lipovej ulice a Kultúrnej ulice.

B. Obecné zastupiteľstvo obce Poproč sa u z n á š a
a/

na:

upravenom Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2012 o úhradách za
sociálne služby.

