Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa 12. 12. 2011
A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 6/2011
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. B e r i e

na

vedomie

a/

Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

b/

Informácie starostu obce o čerpaní rozpočtu obce ku dňu 31.10.2011.

c/

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 2. úpravy rozpočtu obce Poproč na rok
2011.

d/

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy
s materskou školou Poproč za školský rok 2010/2011.

e/

Informáciu starostu obce o 33. kontrolnom dni projektu „Revitalizácia centrálnej zóny
v obci Poproč“.

f/

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

g/

Informáciu starostu obce o riešení problémov s pitnou vodou v obci.

h/

Informáciu starostu obce o projektoch „Areál športu a hier“ a „Úprava verejného
priestranstva v obci Poproč“ realizovaných vrámci programu LEADER.

i/

Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VSD, a.s. „Rekonštrukcia TS č. 5 VN
a NN, ulica Horská“.

j/

Informáciu starostu obce o projekte „Zberný dvor Poproč“.

k/

Informáciu starostu obce o vysprávkach miestnych komunikácií.

l/

Informáciu starostu obce o mimoriadnom sneme ZMOS, ktorý sa konal v Bratislave dňa
24.10.2011.

m/ Informáciu starostu obce o vypracovaní Harmonogramu technicko-organizačného
zabezpečenia volieb do NR SR 2012.
n/

Informáciu starostu obce o vypracovaní Povodňového plánu záchranných prác obce
Poproč.

o/

Informáciu starostu obce o upozornení prokurátora na porušenie zákona č. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, konkrétne porušenie § 10 ods. 3
písm. tohto zákona.

p/

Interpelácie poslancov: Ing. Hanka, Ing. Komoru, p. Heinza.

r/

Interpelácie občanov: Ing. Františka Petráša

2.

Schvaľuje

a/

2. úpravu rozpočtu obce Poproč na rok 2011.

b/

Výšku ceny stočného v obci Poproč na rok 2012 pre fyzické a právnické osoby vo výške
0,53 €/m3 .

c/

Poskytnutie dotácii z rozpočtu obce na rok 2012 pre občianske združenia na základe ich
písomných žiadostí a to
- Dychovej hudbe Popročanka
vo výške 3.500,00 €
- OZ Fortuna Poproč
vo výške 1.000,00 €
- Futbalovému klubu OFK Slovan Poproč
vo výške 15.224,00, €
- Stolnotenisovému športovému klubu Poproč
vo výške 1.300,00 €
- Klubu slovenských turistov Poproč
vo výške
300,00 €
- Dobrovoľnému hasičskému zboru Poproč
vo výške 2.250,00 €
s p o d m i e n k o u, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude týmto
združeniam poskytnutá dotácia v plnej výške, ale dotácie budú poskytnuté len v takej
výške ako to rozpočet obce umožní.

d/

Harmonogram kultúrno-spoločenských akcii v obci Poproč na rok 2012.

e/

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Poproč v roku 2012 a to dňa 17.
februára, 18. mája, 18. augusta a 17. novembra.

f/

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo výške 0,0357
€ / osobu / kalendárny deň a to od 1.1.2012.

g/

Sadzobník poplatkov za služby na miestnom cintoríne v Poproči platný od 1.1.2012.

h/

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok r. 2012.

i/

Aby sa zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč v roku 2012 konali v pracovné
dni – v piatky.

j/

Prenájom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v objekte Miestneho kultúrneho
strediska v Poproči o celkovej výmere 128,5 m2 , súpisné číslo 651, nachádzajúceho sa na
parc. č. 825 v k.ú. Poproč, zapísaného na LV č. 1190 – bar pre sl. Ivanu Vincovú, trvale
bytom Poproč, Slnečná 10 na základe jej žiadosti zo dňa 9.12.2011 s prihliadnutím na
prijaté uznesenie č. A.6/4.a./2011 zo dňa 12.12.2011 a to počnúc dňom 1.1.2012
s podmienkou, že v termíne do 31.12.2011 uhradí finančné záväzky predchádzajúceho
nájomcu spoločnosti GREGY s.r.o. voči obci Poproč vo výške 1.371,12 €.

k/ Dopoistenie poistného rizika – vandalizmus k poistnej zmluvy č. 6805360713 na sumu
19.979,09 €
l/ Predaj nehnuteľného majetku – pozemok parc. č. 921/1 - záhrada o výmere 211 m2 , k. ú.
Poproč zapísanú na LV obce č. 1190 pre p. Annu Šimonovičovú, trvale bytom Poproč,
Horská 4, na základe jej žiadosti zo dňa 2.5.2011s prihliadnutím na prijaté uznesenie č.
A.6/4.b./2011 zo dňa 12.12.2011 v cene 489,52 € celkom (t.j. za 211 m2 ).
m/ Bezplatné užívanie viacúčelového ihriska v areáli komunitného centra pre všetky mužstvá
OFK Slovan Poproč vrámci tréningovej časti v prípade nepriaznivého počasia od
15.1.2012 do 30.6.2012.

3. p o v e r u j e
a/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, k podpísaniu Príkaznej zmluvy k zabezpečeniu
verejného obstarávania podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov medzi príkazcom Obcou Poproč a príkazníkom Regionálnym
združením miest a obcí Rudohorie, zastúpeným JUDr. Valériou Flachbartovou,
predsedníčkou združenia.
b/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského rokovať s Ing. Radoslavou Mertošovou, trvale
bytom Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 18 o výmere pozemku a o cene za odpredaj
pozemku.
c/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského rokovať s finančnými inštitúciami – bankami
o možnosti umiestnenia bankomatu v obci Poproč.

4. v y h l a s u j e
a/ Osobitný zreteľ na prenájom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v objekte
Miestneho kultúrneho strediska v Poproči o celkovej výmere 128,5 m2 , súpisné číslo 651,
nachádzajúceho sa na parc. č. 825 v k.ú. Poproč, zapísaného na LV č. 1190 – bar
z dôvodu, že nový záujemca o prenájom týchto nebytových priestorov t.j. sl. Ivana
Vincová, trvale bytom Poproč Slnečná 10 preberie na seba všetky finančné záväzky
súčasného nájomcu spoločnosti Gregy s.r.o., Jasov č. 75 zastúpenú konateľom p.
Tomášom Gregom voči obci Poproč.
b/ Osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného majetku – pozemok parc. č. 921/1 - záhrada
o výmere 211 m2 , k. ú. Poproč zapísanú na LV obce č. 1190 z dôvodu, že tento pozemok
nebol zahrnutý do dedičského konania po nebohom p. Jánovi Kováčikovi, ktorý bol
priamy príbuzný žiadateľky p. Anny Šimonovičovej, trvale bytom Poproč, Horská 4 – brat
a tento pozemok prešiel delimitáciou do vlastníctva obce. Pozemok parc. č. 921/1 je
hraničný s pozemkom parc. č. 922, ktorého vlastníčkou je p. Anna Šimonovičová a na
odkupujúci pozemok t.j. na parc. č. 921/1 neexistuje priamy prístup, prístup je možný iba
cez pozemok žiadateľky t.j. cez parc. č. 922, ktorý pôvodne tvoril s pozemkom parc. č.
921/1 ucelený celok. Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce v období od
10.11.2011 do 25.11.2011.

B. Obecné zastupiteľstvo v Poproči sa u z n á š a

na:

a/

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 4/2011 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej
zriaďovateľom je obec Poproč.

b/

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 5/2011 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na
území obce Poproč.

c/

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 6/2011 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad na území obce
Poproč.

