Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa 21. 6. 2013
A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 4/2013
Obecné zastupiteľstvo v Poproči
1. B e r i e

na

vedomie

a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 22. marca 2013 a 10. mája
2013.
b/ Informáciu starostu obce o čerpaní rozpočtu obce ku dňu 31.5.2013.
c/ Výrok audítora za rok 2012.
d/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Poproč za rok 2012.
e/

Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s. „Poproč – kanalizácia –
rozšírenie“.

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 projekte „Úprava verejného priestranstva v Obci Poproč“
prostredníctvo MAS Rudohorie, o.z. a projektu LEADER.

h/

Informáciu starostu obce o projekte „Kamerový systém v Obci Poproč“.

i/ Žiadosť spoločnosti ISV Košice s.r.o., Idanská 19, Košice o dlhodobý prenájom voľných
nebytových priestorov, skladových a obchodných, nachádzajúcich sa na Oľšavskej ulici č.
24 za účelom podnikania.
j/ Žiadosť Základnej školy s materskou školou Poproč o poskytnutie finančných
prostriedkov na materiálne zabezpečenie záujmovej činnosti v ZŠsMŠ Poproč.
k/ Žiadosť Základnej školy s materskou školou Poproč o zabezpečenie výstavby oplotenia
areálu základnej školy.
l/

Informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na riešenie kritického
stavu miestnych komunikácií.

m/ Interpelácie poslancov: PhDr. Zity Baníkovej.
n/ Podnety a návrhy od občanov: p. Martina Jasaňa.

2. S c h v a ľ u j e
a/ Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie obce – bez výhrad.
b/ Prevod prebytku hospodárenia v roku 2012 vo výške 22.663,35 € do rezervného fondu.

c/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok r. 2013 doplnený
o pripomienky poslanca Ing. Viliama Komoru.
d/ V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Poproč a s majetkom štátu,
ktorý obec užíva, dlhodobý prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa
Oľšavskej 24, konkrétne obchodné priestory vo výmere 49,88 m2 a skladové priestory vo
výmere 49,88 m2 pre spoločnosť ISV Košice s.r.o., Idanská 19, Košice na dobu desať
rokov.
e/ Poskytnutie finančného príspevku v zmysle nariadenia vlády č. 415/2012 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov vo výške na materiálne zabezpečenie
záujmovej činnosti v ZŠsMŠ Poproč vo výške 5.000,00 € / kalendárny rok 2013 a vo
výške 1.500,00 € na šesť mesiacov na dofinancovanie platu vrátane odvodov pre správcu
multifunkčného ihriska a telocvične.
f/

Použitie dotácie zo štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu miestnych komunikácií
na opravu krytu časti komunikácie – prepoj ulíc Nová – Obchodná, v celkovej výške
5.097,72 € bez DPH.

3. N e s c h v a ľ u j e
a/ Zámer odpredaja majetku obce - nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území Obce
Poproč – parcela č. 3/1 – zastav. plochy o výmere 369 m2, parcela č. 3/2 – zastav.
plochy o výmere 1299 m2, parcela č. 3/3 – zastav. plochy o výmere 217 m2, parcela
4/1 – záhrady o výmere 325 m2 a parcela č. 4/2 – záhrady o výmere 396 m2 ako aj na
stavbu súp. č. 753 postavenú na parcele č. 3/1 – bývalá Materská škola pod kostolom.

4. D e l e g u j e
a/ do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Školská 3, Poproč, členov za obec
Poproča to p. Olega Bradu, Nová 26, p. Ingrid Spišákovú, Horská 2, p. Štefániu
Hužvárovú, Kostolná 29, p. Ing. Viliama Komoru, Oľšavská 9.

5. P o v e r u j e
a/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, k vykonaniu prieskumu trhu na zistenie reálnej
ceny výstavby oplotenia základnej školy podľa už existujúcej spracovanej projektovej
dokumentácie oplotenia a to do najbližšieho plánovaného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

