
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 20.6. 2016 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 4/2016 

 

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 predchádzajúceho zasadnutia  OZ dňa 18.4.2016. 
 

b/ Informáciu starostu obce o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015. 
 

c/  Výrok audítora za rok 2015. 
 

d/  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Poproč za rok 2015. 
 

e/ Správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole verejného obstarávania 

investičnej akcie „Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu na prípravu jedál“. 
 

f/  Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s.. „Zásobovanie pitnou vodou 

a odkanalizovanie obcí mikroregiónu Bodva“. 
 

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

h/  Informáciu starostu obce o valnom zhromaždení spoločnosti VVS, a.s. Košice, ktoré sa 

konalo dňa 11.6.2016.  
 

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

j/ Informácie poslanca Ing. Viliama Komoru k druhému aktualizovanému vydaniu  knihy 

„Poproč“. 

 
 

2. S c h v a ľ u j e    

 
a/   Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie obce – bez výhrad. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 



 

b/  Prevod prebytku hospodárenia v roku 2015 vo výške 87.462,87 €   do rezervného 

fondu. 
 

 Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 

 
 

c/ Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok r. 2016, doplnený 

na návrh Ing. Viliama Komoru  o body: 

- „Kontrola procesu verejného obstarávania knihy „Poproč““ 

- „Kontrola procesu verejného obstarávania vybavenia kuchyne v kultúrnom 

dome.“ 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   zdržala sa hlasovania 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   zdržala sa hlasovania 

Ing. Branislav Hanko  -   za uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 

 
 

d/ Dohodu o jednorazovej 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. 37/2016 zo dňa 10.5.2016, vyhotoveného spoločnosťou 

GEOP s.r.o., Ždaňa z dôvodu zriadenia a prevádzkovania technologického 

zariadenia verejnej  elektronickej komunikačnej siete „ZS a RR, bod Poproč“ 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 
 

e/ Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich 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 

pre p. Michaelu 

Vargovú, bytom Lucia Baňa č. 53 na poskytovanie kozmetických služieb. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 



    Martin  Jasaň          -   za uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 

 
 

f/ Štatút rozpočtovej organizácie obce Základnej školy s materskou školou v Poproči 

so sídlom Školská 3, Poproč, ktorý nadobúda účinnosť dňom  1.7.2016. 
 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 
 

g/ Prevádzkový poriadok kuchyne nachádzajúcej sa v Miestnom kultúrnom stredisku 

v Poproči. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 
 

h/ Cenník obce Poproč za poskytované služby občanom na úseku obecného úradu 

podľa predloženého návrhu s platnosťou od 1.7.2016. 
 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 

 
 

i/ Cenník obce Poproč za poskytované služby občanom na úseku miestneho 

kultúrneho strediska s platnosťou od 1.7.2016. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 

 
 



j/ Cenník obce Poproč za poskytované služby občanom na úseku komunitného centra 

podľa predloženého návrhu s platnosťou od 1.7.2016. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 

 
 

k/  Výšku príspevku pre jedného účastníka na stretnutie do Mindszentu  dňa  20.8.2016  

a to vo výške 15,00 €, ktoré sa použijú na vykrytie cestových nákladov,  s tým, že 

zvyšné cestovné nákladné uhradí obec z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 

 

 

3. N e s ú h l a s í   

 
a/ s umiestnením stavby „Telekomunikačná sieť Poproč“ spoločnosti Alternet s.r.o., 

Košice a to na základe doporučenia Komisie životného prostredia a projektového 

plánovania pri OZ.  
 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   zdržal sa hlasovania 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   zdržal sa hlasovania        

Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 

 

 

4. R u š í  

 
a/    Ku dňu 30.6.2016 Štatút rozpočtovej organizácie obce Základnej školy s materskou 

školou v Poproči so sídlom Školská 3, Poproč zo dňa 1.7.2005. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za uznesenie           



Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 

 
 

b/ Ku dňu 30.6.2016 uznesenie OZ č. A.8/2.b./2008 zo dňa 12.12.2008, ktorým schválilo 

Cenník obce Poproč za poskytované služby občanom obce od 1.1.2009. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 

 
 

c/ Ku dňu 30.6.2016 uznesenie OZ č. A.5/2.c./2009 zo dňa 23.10.2009, ktorým schválilo 

jednorázové ceny za prenájom ihrísk a ceny za prenájom športového náradia na 

multifukčnom ihrisku platné od 1.11.2009. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 

 

 

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

a/  Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč č. 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN Obce Poproč č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných odpadov a elektroodpadov 

z domácností na území Obce Poproč.  

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za uznesenie 

 Peter   Mudroň   - za uznesenie 

 

 

 

 

 

 

 


