
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 18. 4. 2016 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 3/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Poproči 

 
Trvá uznesenie č. A.8/3.b./2015 zo dňa 26.10.2015: 

 

OZ poveruje: 

- starostu obce zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie 

a zabezpečením inžinierskej činnosti za účelom vydania vodoprávneho  povolenia 

stavby „Poproč – rozšírenie verejnej kanalizácie, Potočná ulica“.                                       

 

1. B e r i e   n a v e d o m i e  

 
a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí  OZ dňa 22.2.2016 a dňa 

29.2.2016. 
 

b/ Informáciu riaditeľky ZŠsMŠ Poproč, RNDr. Boženy Mihókovej, o návrhu 

organizačného zabezpečenia ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 v školskom roku 2016/2017. 
 

c/ Žiadosť spoločnosti Alternet s.r.o., Košice o vyjadrenie k stavbe: „Telekomunikačná sieť 

Poproč“. 
 

d/ Informáciu starostu obce o aktuálnom stave investičnej akcie spoločnosti VVS a.s. 

Košice v obci Poproč „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne 

Bodva“ a list Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Hroncova 13, Košice ako odpoveď na vykonanie štátneho stavebného dohľadu na  stavbu 

“Poproč – kanalizácia – rozšírenie“, zo dňa 11.4.2016. 
 

e/ Informáciu starostu obce o projekte obce „Kuchyňa v kultúrnom dome“. 
 

f/  Informáciu starostu obce o príprave druhého aktualizovaného vydania knihy „Poproč“. 
 

g/ Informáciu starostu obce o uzavretí zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena, medzi obcou Poproč a Východoslovenskou distribučnou, a.s., Košice,  

ktorou sa zriadi vecné bremeno na parc. č. 2511/2, reg. C – zastavané plochy a nádvoria, 

zapísanej na LV č. 1190. Obsahom vecného bremena bude povinnosť obce strpieť 

umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na príslušnom 

pozemku tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného 

bremena. 
 

h/ Informáciu starostu obce o výzve na poskytnutie dotácie z Operačného programu – 

Kvalita životného prostredia.  
 

i/ Informáciu starostu obce o príprave osláv Dňa obce v roku 2016 v rámci „Festivalu 

Rudohoria“ v dňoch 9. - 11. septembra 2016.  
 

j/ Informáciu starostu obce o pozvánke do Mindszentu dňa 20.8.2016. 
 

k/ Interpelácie poslancov: p. Martina Jasaňa 

 



2. S c h v a ľ u j e    

 
a/  Doplnenie autorov kapitol v Zápisnici z pracovného stretnutia ku knihe „Poproč“ zo 

dňa 31.3.2016, konkrétne: 

- kapitola História obce:    

 Mgr. Helena Hiľovská, Ing. Iveta Komorová Hiľovská, Piotr Sieniawski 

- kapitola Telesná výchova a šport:   

 Martin Timko, Ing. Viliam Komora 

- kapitola Spoločenské a záujmové organizácie: 

   Martin Jasaň, Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

- kapitola Náboženstvá: 

 Mgr. Helena Hiľovská, Mgr. Zuzana Bradová 

 a upraviť Bod. 3 zápisnice a to termín odovzdania opravených textov najneskôr do 

31.5.2016. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   zdržala sa hlasovania 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   zdržala sa hlasovania 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - zdržala sa hlasovania 

 

b/ Zámer dohodnúť sa so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bratislava 

o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností zapísaných 

na LV č. 2720, k.ú. Poproč, parc. č. 1015/101 a parc.č. 1015/102, vo výmere 44,5 m
2
 

podľa GP č. 7/2015 zo dňa 7.9.2015, vyhotoveného spoločnosťou GEOP s.r.o., 

Ždaňa. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

c/ V súlade s  § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí,  

prevod majetku obce priamym predajom  pani Ľubici Lopraisovej, bytom ul. Nová 

60, 044 24 Poproč.  Cena pozemku je stanovená podľa znaleckého posudku č. 

34/2016 znalcom Ing. Jurajom Miškovičom (ev. č. znalca 912363) vo výške 1,08 € za 

m
2
. Celková cena 930,00 € je stanovená za pozemky vo výmere 867 m

2
.  

Jedná sa o pozemky podľa GP č. 9,  parcely č. 3217/103, diel č. 3 – 111 m
2
, diel č. 4 – 

168 m
2
, diel č. 5 – 63 m

2
, diel č. 6 – 167 m

2
. Parcely č. 4029/5,  diel č. 7 – 6 m

2
, diel č. 

8 – 118 m
2
. Parcela č. 4030/3,  diel 10 – 88 m

2
 a parcela č. 3218/100 diel č. 11 –  146 

m
2
. 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           



Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie      

                                                      

d/ V súlade s vykonanou ROEP v obci Poproč, doplnenie uznesenia č. A.3/2.f/2014 zo 

dňa 20.6.2014 v prečíslovaní uvedených parciel takto: 

 pozemok zapísaný na LV č. 1190 parc. č. 279, časť 4024 – neknihovaná vo výmere 

119 m
2 

, ako časť parcely reg. „CKN“ č. 279 – záhrada 

 prečíslovať na pozemok zapísaný na LV č. 2607 vo výmere 119 m
2 

, ako časť parcely 

KNE č. 4024/3 zapísanej podľa Geometrického plánu č. 22/2016 zo dňa 8.3.2016 

vypracovaného geodetom Miroslavom Gladišom. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 
 

e/ V súlade s  § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí,  

prevod majetku obce priamym predajom  pani  Gabriele Leškovej, bytom ul. 

Požiarna 42, 044 24 Poproč.  Cena pozemku je stanovená  s využitím znaleckého 

posudku č. 34/2016 znalca Ing. Juraja Miškoviča (ev. č. znalca 912363) pre 

porovnateľný pozemok ohodnotený pre pani Ľubicu Loprajsovu bytom Nová 60, 

044 24 Poproč, výške 1,08 € za m2. Celková cena 43,12 € je stanovená za pozemky vo 

výmere 42 m2.  

 Jedná sa o pozemok na parcele č. 2119/8 o výmere 28 m2 a na parcele č. 2119/5 

o výmere 14 m2 identifikovaných podľa geometrického plánu č. 11/2016 

a evidovaného na LV 2607  s parcelným číslom KN– E 4002/109.   

  

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 
 

f/ Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Poproč, konkrétne nebytové priestory 

nachádzajúce sa v budove na ulici Východnej, orientačné číslo 23, súpisné číslo 323, 

katastrálne územie Poproč, zapísanej na liste vlastníctva 1190, parcela č. 2151, v 

celkovej výmere 37,16 m
2 

. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    



Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

g/ V zmysle § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp poskytnutie 

odmeny hlavnému kontrolórovi obce a to od 1.5.2016 mesačne vo výške 10 % 

z mesačného platu. 
 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   zdržala sa hlasovania 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   zdržal sa hlasovania    

Mgr. Dajána  Špegárová - zdržala sa hlasovania 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

 

3. U k l a d á 
    

a/ Komisii životného prostredia a projektového plánovania prerokovať na svojom 

zasadnutí žiadosť spoločnosti Alternet s.r.o., Košice o vyjadrenie k stavbe: 

„Telekomunikačná sieť Poproč“ a doporučiť návrh riešenia danej žiadosti OZ na 

najbližšom zasadnutí OZ. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

4. P o v e r u j e  

 
a/ Starostu obce rokovať so spoločnosťou JES Košice s.r.o.,  so sídlom Bulharská 5  o 

dodatku k zmluve o dielo na "Zhotovenie a vydanie knižnej publikácie o Obci 

Poproč", sp.zn. Š- 476/2015, ktorý by riešil úpravu termínu dodania diela a to do 

26.8.2016 a úpravu v bode II., ods. 1., písm. a) honorár pre autorov textov a c) 

jazykové korektúry a prípadne počet strán. 

 
Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   proti  uzneseniu 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   zdržala sa hlasovania 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - zdržala sa hlasovania 

 

 

5. N e s c h v a ľ u j e  

 



a/   Žiadosť Heleny Komorovej, bytom Letná 5, Poproč, zo dňa 1.4.2016, o odkúpenie 

alebo dlhodobý prenájom obecného pozemku.  

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   zdržal sa hlasovania    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

b/ Návrh PhDr. Zity Baníkovej navýšiť plat starostu obce mesačne vo výške 20 % 

v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest vznp. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   proti uzneseniu 

    Martin  Jasaň          -   proti uzneseniu           

Ing. Viliam  Komora -   proti uzneseniu     

Mgr. Dajána  Špegárová - zdržala sa hlasovania 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

 

 

6. D o p o r u č u j e  

 
a/  Starostovi obce riešiť opravu havarijného stavu strechy kultúrneho domu 

v predpokladanej výške 28.721,53 € podľa predbežného rozpočtu na opravu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

b/ Starostovi obce zaoberať sa  spracovávaním štúdie na projekt „Zberný dvor 

Poproč“ s umiestnením v areáli terajšej ČOV,  v súvislosti s vyhlásenou výzvou na 

poskytnutie dotácie z Operačného programu – Kvalita životného prostredia. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

 


