Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa 23. 8. 2013
A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 5/2013
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. B e r i e

na

vedomie

a/

Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 21.6.2013.

b/

Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce k 30.6.2013.

c/

Správu hlavného kontrolóra Obce Poproč o kontrolnej činnosti za I. polrok r. 2013.

d/

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k 1. úprave rozpočtu na rok 2013.

e/

Stanovisko Obvodného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky č.ObU-KEOVBP1-2013/00275 zo dňa 11.7.2013 k preskúmaniu Zmien a doplnkov č.1 Územného
plánu obce Poproč podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.

f/

Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s. „Poproč - výtlačné potrubie
z Jasova“ súvisiaceho so zásobovaním Obce Poproč pitnou vodou.

g/

Informáciu starostu obce o žiadosti p. Štefana Vincu, Obchodná 39
pozemku p.č. 2240/2 k.ú. Poproč o výmere 142 m2.

h/

Informáciu starostu obce o programe osláv 69. výročia SNP v obci Poproč dňa
28. augusta 2013.

i/

Informáciu starostu obce o programe osláv Dňa obce Poproč, ktoré sa budú konať dňa
7. septembra 2013.

j/

Informáciu starostu obce o žiadosti sl. Heleny Juhárovej, Kostolná 61 o riešenie
odvedenia dažďovej vody na ulici Letnej.

k/

Informáciu starostu obce o voľbách do orgánov samosprávnych krajov (VUC) 2013,
ktoré sa budú konať dňa 9. novembra 2013.

l/

Informáciu RNDr. Boženy Mihokovej, riaditeľky ZŠsMŠ Poproč, o personálnom a
organizačnom zabezpečení nového školského roka 2013/2014 v Základnej škole
s materskou školou Poproč.

o odkúpenie

2. S c h v a ľ u j e
a/

1. úpravu rozpočtu na rok 2013.

b/

Podľa § 26 ods. 3 a §27, odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na §11,

odst.4 , písm. c) a §6, odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov: Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Poproč.
c/

Výstavbu provizórneho oplotenia spadnutej časti oplotenia Základnej školy s materskou
Poproč, konkrétne pozostávajúce z poplastovaného pletiva, výšky 180 cm, v max. sume
7.000,00 € v termíne do jedného mesiaca.

d/

Zámer predaja majetku obce Poproč konkrétne p. č. 2240/2 k.ú. Poproč vo výmere 142
m2 - zastavané plochy a nádvoria, 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. S ú h l a s í
a/

S vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce Poproč

4. R u š í
a/

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Poproč č. A.5/3.a./2012, ktorým vyhlásilo
osobitný zreteľ na prenájom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v budove
Zdravotného strediska, na Východnej ulici č. 23 vo výmere 106,82 m2 , zapísaného na LV
č. 1190 - z dôvodov, že obec ako majiteľ predmetnej nehnuteľnosti je povinný sa riadne
starať o svoj majetok, zveľaďovať ho a využívať ho pre potreby občanov obce a zabrániť
jeho poškodzovaniu prípadne ničeniu. V čase keď predmetnú nehnuteľnosť nepoužíva
k plneniu úloh, prejavilo OZ obce Poproč záujem prenajať tieto priestory právnickej
osobe, a to spoločnosti NEUTRAL s.r.o., za účelom poskytovania zdravotníckych služieb
obyvateľom obce, a to zriadením verejnej lekárne v Zdravotnom stredisku v Poproči.
Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce v období od 28.5.2012 do
11.6.2012.

5. P o v e r u j e
a/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre
obstaranie Zmien a doplnkov č.1Územného plánu obce Poproč:
1. Zabezpečiť v súlade s §6, odst.8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o záväznej časti
Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Poproč.
2. Zverejniť, v súlade s §27, odst.4, písm. a), b) stavebného zákona, záväznú časť Zmien
a doplnkov č.1 Územného plánu obce Poproč vyvesením na úradnej tabuli a
doručením dotknutým orgánom štátnej správy.
3. Označiť schválenú dokumentáciu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce
Poproč schvaľovacou doložkou v súlade s §28, odst.1 stavebného zákona.
4. Zabezpečiť v zmysle §28, odst.5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a
zaslať ho MDVRR SR s kópiou uznesenia o schválení.
5. Zabezpečiť v súlade s §28, odst.4 stavebného zákona uloženie dokumentácie Zmien
a doplnkov č.1 Územného plánu obce Poproč na Obecnom úrade obce Poproč, na
príslušnom stavebnom úrade a na Obvodnom úrade Košice, odbore výstavby
a bytovej politiky do 3 mesiacov od jeho schválenia.

b/

Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, vykonaním prieskumu trhu na zhotoviteľa
provizórneho oplotenia spadnutej časti oplotenia Základnej školy s materskou Poproč.

c/

Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, vypracovaním novej štúdie na estetické riešenie
návrhu oplotenia Základnej školy s materskou školou Poproč s cenovou kalkuláciou
v termíne do najbližšieho plánovaného zasadnutia OZ.

d/

Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, aby spracoval všetky potrebné právne,
ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie odpredaja časti p. č.
2240/2 vo výmere 142 m2 - zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1190.

e/

Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, vypracovaním štúdie a cenovej kalkulácie
odvedenia dažďových vôd na ulici Letnej v termíne do najbližšieho plánovaného
zasadnutia OZ.

6. V y h l a s u j e
a/ Osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného majetku – pozemok parc. č. 2240/2 vo výmere
142 m2 - zastavané plochy a nádvoria, zapísanú na LV č. 1190 z dôvodu, že na tento
pozemok neexistuje priamy prístup, prístup je možný iba cez pozemok žiadateľa – p.
Štefana Vincu, Obchodná 39, t.j. cez parc. č. 2240/1. Tento osobitný zreteľ zverejnený na
úradnej tabuli obce v období od 23.8.2013 do 7.9.2013.

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

na:

Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč č. 2/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Poproč.

