Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa 11. 5. 2015
A. U z n e s e n i a Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. B e r i e

na

vedomie

a/

Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 20.2.2015 a 23.3.2015.

b/

Informáciu starostu obce o čerpaní rozpočtu obce k 31.3.2015.

c/

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. zmeny rozpočtu obce Poproč na rok
2015.

d/

Správu hlavného kontrolóra obce o čerpaní dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku
2014 občianskym združeniam.

e/

Informáciu starostu obce o projekte „Poproč – kanalizácia, rozšírenie“, projekt obecný.

f/

Informáciu starostu obce o projekte „BODVA“ spoločnosti VVS, a.s..

g/

Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s. „Poproč – pitná voda, výtlačné
potrubie z Jasova“.

h/

Informáciu riaditeľky ZŠsMŠ, RNDr. Boženy Mihókovej, o návrhu organizačného
zabezpečenia ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 v školskom roku 205/2016.

i/

Informáciu starostu obce o pozvánke na stretnutie do Mindszentu v dňoch 26. – 28. 6.
2015.

j/

Informáciu starostu obce o príprave osláv Dňa obce Poproč v roku 2015.

k/

Informáciu starostu obce o odblokovaní katastrálneho územia Poproč v súvislosti s ROEP
v obci Poproč.

l/

Informáciu starostu obce o novom zákone č. 309/2014, ktorým sa mení z. č. 539/2008
o podpore regionálneho rozvoja, v súvislosti s programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (PHSR).

m/ Informáciu starostu obce o pozvánke na Valné zhromaždenie spol. VVS. a.s., Košice,
dňa 11.6.2015.
n/

Informáciu starostu obce o príprave „FARMFESTU regiónu RUDOHORIE“ v dňoch 20.
– 21. 6.2015 v Nováčanoch.

o/

Žiadosť p. Karola Lukácsa a manželky Márie, Gelnická 71, Košice o odkúpenie pozemku
zo dňa 23.3.2015.

p/

Podnety a návrhy od občanov a to p. Marty Jasaňovej, Ing. Márie Petrášovej, a Bc.
Tomáš Krausa.

2. S c h v a ľ u j e
a/

Vydanie druhého aktualizovaného vydania knihy „Obec Poproč“ v počte 1200 ks
v slovenskom jazyku a 100 ks v anglickom jazyku.

b/

Ponechať výšku mesačného nájomného pre p. Juraja Péčiho, Palárikova 5, Košice za
prenajímaný nebytový priestor, ktorého súčasťou je aj bowlingová dráha vo výške 265,55
€ do 31.12.2015.

c/

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na
prenájom nebytových priestorov
v budove bývalej MŠ v obci Poproč podľa
predloženého návrhu.

d/

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Poproč – rozšírenie
verejného vodovodu na ulici Lesnej“.

e/

1. zmenu rozpočtu obce Poproč na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

f/

Žiadosť nájomcu p. Juraja Péčiho, Palárikova 5, Košice o úhradu investícií nájomcu do
predmetu nájmu, ktorou je nehnuteľnosť – budova nachádzajúca sa na Brezovej ulici č.
20, súpisné číslo 969 v obci Poproč, konkrétne, nákup bowlingovej dvojdráhy, doprava,
montáž a spustenie dráhy do prevádzky, preukázaných obci účtovnými dokladmi. Obec
uhradí preukázané investície do predmetu nájmu nájomcovi t.j. sumu 17.304,00 €,
slovom sedemnásťtisíctristoštyrieur, na základe zmluvy o úhrade investícií do predmetu
nájmu do 15 dní od účinnosti uvedenej zmluvy.

g/

Ukončenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou PhDr. Zita Baníková ADOS ATIZ,
Západná 66, Poproč zo dňa 11.2.2002 o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v budove na ulici Východnej, orientačné číslo č. 23, súpisné číslo 323, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1190 a to dohodou zmluvných strán k 1.6.2015.

h/

Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu (stavebného úradu) podľa
predloženého návrhu.

i/

Na základe § 16 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v spojení s § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa §
22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje dodatok č. 3 „
ZRIAĎOVACEJ LISTINY“ Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč“
a to s účinnosťou od 1.6.2015.

j/

Vytvorenie ďalšej triedy v Základnej škole s materskou školou Poproč, Školská 3,
konkrétne v prevádzke materskej školy a s tým súvisiacim vytvorením dvoch nových
pracovných miest pre učiteľky materskej školy od 1.9.2015.

k/

Výšku príspevku pre jedného účastníka na stretnutí do Mindszentu v dňoch 26. – 28. 6.
2015 a to vo výške 15,00 € s tým, že zvyšné cestovné nákladné uhradí obec z rozpočtu
obce.

l/

Hviezdu večera na oslavy Dňa obce Poproč v roku 2015 skupinu Helenine oči.

m/ Poskytnutie príspevku vo výške 300,00 € z rozpočtu obce na podporu podujatia
FARMFEST regiónu RUDOHORIE“ , ktoré sa bude konať v dňoch 20. – 21. 6.2015
v Nováčanoch.

3. P o v e r u j e
a/

Starostu obce zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
a zabezpečením inžinierskej činnosti za účelom vydania vodoprávneho povolenia stavby
„Poproč – rozšírenie verejného vodovodu na ulici Lesnej“.

b/

Starostu obce rokovať so spoločnosťou Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská
Bystrica o možnosti predĺženia otváracích hodín na prevádzke Pošta Poproč, konkrétne
variant A. v pondelok do 17.00 hod. a v stredu do 18.00 hod. alebo variant B. v stredu do
19.00 hod.

c/

Starostu obce k podpísaniu zmluvy s p. Jurajom Péčim, Palárikova 5, Košice o úhrade
investícií nájomcu do predmetu nájmu, uzatvorenej podľa § 667 ods. 1 Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov súvisiacich s nákupom bowlingovej dvojdráhy,
dopravy, montáže a spustenia dráhy do prevádzky v celkovej výške 17.304,00 €.

d/

Starostu obce preveriť zákonné možnosti predaja pozemku p. Karolovi Lukácsovi
a manželke Márii, Gelnická 71, Košice na základe ich žiadosti zo dňa 23.3.2015.

e/

Starostu obce zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
a zabezpečením inžinierskej činnosti za účelom vydania stavebného povolenia pre
stavbu: „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Poproč“.

4. N e s c h v a ľ u j e
a/

Žiadosť p. Rastislava Hiľovského, bytom Poproč, Kostolná 56 o odkúpenie parcely č.
2477/1 k. ú. Poproč.

5. R u š í
a/

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. A.3/2.d./2015 zo dňa 23.3.2015, konkrétne:
Hviezdu večera na Deň obce Poproč v roku 2015 speváka Petra Bažíka.

