
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 22.2.2016 na Obecnom úrade v Poproči 

 

 
P r í t o m n í: 

 

Starosta obce:                               Ing. Štefan Jaklovský    

 

 

Hlavný kontrolór obce Poproč:      Ing. Jaroslav Hospodár  

 

 

 

 

Poslanci OZ: 

 

 

PhDr. Zita   Baníková  

                        

Mgr.  Zuzana  Bradová  

            

Ing.  Branislav  Hanko 

 

 Jozef   Harčarik 

 

 Martin  Jasaň  

     

Ing. Viliam  Komora 

 

 Peter   Mudroň - ospravedlnený 

     

Mgr. Dajána  Špegárová  

 

Bc.  Iveta   Vincová  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

Ď a l e j   p r í t o m n í: 

 

- ostatní prítomní (podľa prezenčnej listiny) 

   

 



K bodu programu č. 1a: 

 
Otvorenie, voľba návrhovej komisie. 

 

  Rokovanie otvoril a viedol Ing. Štefan Jaklovský – starosta obce. Starosta obce privítal 

všetkých prítomných na tomto plánovanom zasadnutí OZ, zvlášť privítal Ing. Vieru 

Mihókovú z neziskovej organizácie - Centrum regionálneho rozvoja košického kraja, n.o..  

Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, taktiež konštatoval, 

že z dnešného rokovania bude vyhotovená aj zvuková nahrávka, ktorá bude súčasťou 

zápisnice. 

 

Následne predložil návrh programu  dnešného   riadneho  zasadnutia   OZ: 

1. Otvorenie 

a) schválenie programu rokovania,                                                       

b) voľba návrhovej komisie,                                                                 

c) určenie overovateľov zápisnice,                                                          

d) určenie zapisovateľa.                                                                           

2. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.                       

3. Návrh Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Poproč na roky 2016 – 2022. 

4. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015. 

5. Návrh Dodatku č. 6 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom 

v Jasove (stavebný úrad). 

6. Návrh minimálneho počtu detí záväzne prihlásených do materskej školy počas prázdnin 

na zabezpečenie prevádzky. 

7. Informácia o investičných akciách v obci – aktuálny stav. 

a) Projekt spoločnosti VVS, a.s. „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí 

mikroregiónu Bodva“ 

b) Projekt „Kuchyňa v kultúrnom dome“ 

c) Kniha „Poproč“ 

8. Rôzne.  

a) Informácia o Harmonograme technicko-organizačného zabezpečenia volieb do  

Národnej rady SR, ktoré sa budú konať dňa 5.marca 2016 a o volebnom prieskume 

Agentúry FOCUS. 

b) Informácia o valnom zhromaždení MAS Rudohorie, o.z., ktoré sa konalo dňa 

11.2.2016 v Šemši. 

c) Návrh Zmluvy o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi 

Obcou Poproč a obcou Rudník. 

9. Interpelácie poslancov. 

10. Podnety a návrhy od občanov. 

11. Závery z rokovania OZ. 

12. Záver.    

 

Všetci  prítomní  poslanci  OZ  s  takýmto návrhom programu súhlasili, nikto 

z prítomných poslancov program nedoplnil. 

 

 

K bodu programu č. 1b: 

     
Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení: 

Bc. Iveta Vincová, Mgr. Zuzana Bradová, p. Jozef Harčarik. 



K bodu programu č. 1c a 1d: 
 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Starosta obce určil za zapisovateľku p. Evu Benkovú. Za overovateľov zápisnice boli 

určení  PhDr. Zita Baníková, Mgr, Dajána Špegárová. 

 

K bodu programu č. 2: 
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.  

             

Starosta obce konštatoval, že posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 

konalo dňa 14.12.2015. Uznesenia prijaté na tomto plánovanom zasadnutí  v polohe schválené 

– všetky splnené. Trvá uznesenie č. č. A.8/3.b./2015 zo dňa 26.10.2015, ktorým OZ poverilo  

starostu obce zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zabezpečením 

inžinierskej činnosti za účelom vydania vodoprávneho  povolenia stavby „Poproč – rozšírenie 

verejnej kanalizácie, Potočná ulica“.  

                                      

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho  zasadnutia  OZ dňa 14.12.2015. 

 

Písomne spracovaný materiál -  kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho  zasadnutia  

OZ dňa  14.12.2015  tvorí  prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 3: 
Návrh Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Poproč na roky 2016 – 2022. 

 

 V tomto bode programu požiadal starosta obce Ing. Vieru Mihókovú, riaditeľku 

neziskovej organizácie - Centrum regionálneho rozvoja košického kraja, n.o., ako 

spracovateľa predkladaného  dokumentu, aby poslancov oboznámila s daným dokumentom. 

Ing. Mihóková konštatovala, že PHSR je základným dokumentom obce k plánovaniu rozvoja 

obce. Predkladané PHSR je spracované podľa novej metodiky a legislatívy. Informovala 

prítomných, že tento dokument je tzv. „živý“ dokument, s ktorým je potrebné pracovať, 

minimálne jedenkrát ročne je potrebné daný dokument monitorovať, monitorovaciu správu 

zaslať do 31.5. príslušného kalendárneho roku na Úrad košického samosprávneho kraja, 

novinkou je aj mimoriadne hodnotenie mimo bežných monitorovaní., taktiež povinnosťou je 

mať vypracovaný komunikačný plán a komunikačnú stratégiu, t.j. informovať občanov 

o mienených  aktualizáciách PHSR a  zbierať pripomienky verejnosti, pred zostavením 

rozpočtu obce je potrebné aktualizovať projekty v ňom uvedené  a komunikačný plán, každú 

aktualizáciu je potrebné schváliť, PHSR je potrebné presne prispôsobovať na mieru 

finančným možnostiam obce a aktuálnostiam, ktoré budú v obci prebiehať. 

 Ing. Mihóková informovala prítomných poslancov, že sa na dnešnom rokovaní je na 

schválenie predkladaná  pracovná verzia PHSR, následne do finálnej verzie budú zapracované 

dátumy odvíjajúce sa od dátumu schválenia. 

 Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému schvaľovanému 

materiálu PHSR, ktorý dostali domov k naštudovaniu. Z ich strany bola pripomienkovaná 

„nízka vybavenosť základnej školy“ s čím nesúhlasili, tiež bol pripomienkovaný  fungujúci 

hasičský zbor, ktorý sa v texte spomína iba v analýze. 



Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- pracovnú verziu Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Poproč na roky 

2016 – 2022 podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   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 

 

Pracovná verzia Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Poproč na roky 2016 – 

2022 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 4: 
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015. 

 

V tomto bode programu hlavný kontrolór obce predniesol prítomným Správu 

o kontrolnej činnosti  za rok 2015.   Konštatoval, že vykonal všetky kontroly schválené 

obecným zastupiteľstvom na 1. a 2. polrok r. 2015, taktiež vykonal všetky povinné kontroly 

podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov. 

Vykonanými kontrolami nezistil porušenia zákonov, o všetkých kontrolách  spracoval bol 

záznam o výsledku kontroly. 

Následne p. kontrolór požiadal starostu obce o slovo, aby oboznámil hlavne nových 

poslancov OZ s § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp, ktorý hovorí o plate 

hlavného kontrolóra obce. Ods. 5 daného § hovorí o právomoci poslancov a to, že OZ môže 

hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu. 

Konštatoval, že poslednú odmenu dostal pre ôsmymi rokmi, taktiež konštatoval, že voči obci 

a OZ je ústretový, zúčastňuje sa zasadnutí OZ, obci venuje dostatočnú pozornosť, taktiež 

konštatoval, že obec je po finančnej stránke každoročne v prebytku. Preto požiadal poslancov 

OZ, aby prerokovali túto možnosť poskytnutia odmeny a požiadal ich aj o uvedenie 

konkrétnych dôvodov v prípade neposkytnutia odmeny. 

   Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu rokovania, t.j. 

k správe o kontrolnej činnosti, ale aj k odmene pre hlavného kontrolóra. Ing. Komora navrhol, 

aby poskytnutie odmeny hlavnému kontrolórovi bolo prerokované na zasadnutí finančnej 

komisie a následne bude prednesené OZ. Ostatní poslanci s týmto návrhom súhlasili. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015. 
 



Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015 tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 5: 
Návrh Dodatku č. 6 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Jasove 

(stavebný úrad). 

 

V tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom na 

prerokovanie Návrh Dodatku č. 6 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom 

v Jasove (stavebný úrad). Predmetom dodatku je úprava platu zamestnanca stavebného úradu 

a financovanie spoločného úradu v zmysle platnej legislatívy. 

Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu rokovania. 

Nikto z prítomných poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- Dodatok č. 6 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Jasove 

(stavebný úrad) podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   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 

 

Návrh Dodatku č. 6 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Jasove 

(stavebný úrad) tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 6: 
Návrh minimálneho počtu detí záväzne prihlásených do materskej školy počas prázdnin na 

zabezpečenie prevádzky. 

 

 V tomto bode programu starosta obce odovzdal slovo RNDr. Božene Mihókovej, 

riaditeľke ZŠ s MŠ, ktorá predniesla prítomným poslancom problematiku minimálneho počtu 

detí záväzne prihlásených do materskej školy počas prázdnin na zabezpečenie prevádzky, aby 

nedochádzalo k „mrhaniu“ finančných prostriedkov na prevádzkové náklady pri malom počte 

detí. Cieľom je dosiahnúť väčšiu zodpovednosť rodičov detí, aby ak záväzne prihlásia dieťa 

do MŠ počas prázdnin, aby ho aj do MŠ reálne dali. 

MŠ má celoročnú prevádzku, nevzťahuje sa na ňu obdobie prázdnin, pred 

jednotlivými školskými prázdninami sa však môže zisťovať predbežný záujem rodičov 

o dochádzku do materskej školy v čase prázdnin. Napriek ústretovosti voči rodičom, reálne 

nenastupuje počas prázdnin do MŠ toľko detí, koľko je záväzne prihlásených, prevádzka však 

musí byť zabezpečená, t.z. náklady na energie, personál, stravu. 



Po rozsiahlej diskusii poslancov k tomuto bodu, poslanci prijali záver, prerokovať túto 

problematiku na zasadnutí Komisie školstva a sociálnych vecí a následne návrhy riešenia 

predložiť OZ na najbližšom zasadnutí. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu RNDr. Boženy Mihókovej, riaditeľky ZŠsMŠ Poproč, o podkladoch na 

stanovenie minimálneho počtu detí na prevádzku v materskej škole počas prázdnin. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo   ukladá: 

 

- Komisii školstva a sociálnych vecí vypracovať návrh riešenia na zabezpečenie 

minimálneho počtu detí na prevádzku v materskej škole počas prázdnin. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   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 

 

 

Písomne spracovaný materiál k stanoveniu minimálneho počtu detí na prevádzku v materskej 

škole počas prázdnin tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 7: 
Informácia o investičných akciách v obci – aktuálny stav. 

 

„Projekt spoločnosti VVS, a.s. „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí 

mikroregiónu Bodva““ 

- starosta obce informoval prítomných o rozpočte na opravu miestnych komunikácií, 

tento materiál dostali poslanci domov k naštudovaniu. Rozpočet bol vypracovaný 

spoločnosťou Inžinierske stavby, a.s., Košice a zahŕňa aj miestne komunikácie, na ktorých sa 

nerobila kanalizácia, ale sú v zlom stave.  

Konštatoval, že obec má na výber z dvoch možností a to: 

1. v spolupráci s firmou ISK, a.s., ktorá bude realizovať vysprávky miestnych 

komunikácii pre spol. VVS, a.s., zo strany obce by sa jednalo o doasfaltovanie MK 

(doasfaltovávalo by sa  súbežne s vysprávkami po kanalizácii, financovať bude 

vysprávky spol. VVS, a.s., doasfaltovanie obec), táto varianta je finančne lacnejšia, 

suma pre obec predstavuje cca 427.000,00 €. Obec spĺňa podmienky pre poskytnutie 

úveru od Prima banky Slovensko, a.s. v sume cca 420.000,00 €, 140.000,00 € má obec 

v rezervnom fonde. 



2. spol. ISK, a.s. upraví  miestne komunikácie po kanalizácii do pôvodného stavu, 

následne bude obec financovať „nový koberec“ v celej šírke MK,  je to však finančne 

náročnejšia varianta. Zvážiť však treba spoluprácu s ISK, a.s. vzhľadom na naštrbenú 

dôveru v kvalite doterajšej práce, preto starosta obce predložil prítomným aj návrh na 

vykonanie štátneho stavebného dozoru na stavbu „Poproč – kanalizácia, rozšírenie“, 

konkrétne či sa dodržiavajú podmienky stavebného povolenia, všeobecné záväzné 

právne predpisy a technické normy vzťahujúce sa na stavebné práce. 

Následne otvoril starosta diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Po rozsiahlej 

diskusii sa poslanci dohodli nerozhodovať o tomto bode dnes, ale venovať sa tejto 

problematike na samostatnom zasadnutí OZ dňa 29.2.2016. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- 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“. 

 

Materiál – Rozpočet na doasfaltovanie komunikácií, vypracovaný spol. Inžinierske stavby, 

a.s., Košice a návrh listu na uskutočnenie štátneho stavebného dohľadu k stavbe „Poproč – 

kanalizácia – rozšírenie“ tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

Projekt „Kuchyňa v kultúrnom dome“ 

- starosta informoval prítomných, že t.č. prebieha verejné obstarávanie na vybavenie 

kuchyne technológiami, cca do 4-5 týždňov je reálne sprevádzkovanie kuchyne. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o projekte obce „Kuchyňa v kultúrnom dome“. 

 

 

Kniha „Poproč“ 

- starosta informoval prítomných, že druhé vydanie knihy dostáva finálnu podobu, 

každá kapitola knihy má svojho spracovateľa, taktiež, že  podklady boli čerpané zo štátneho 

archívu a premonštrátstva Jasov. Ing. Komora požiadal o preposlanie návrhu knihy poslancom 

na pripomienkovanie. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o príprave druhého aktualizovaného vydania knihy „Poproč“. 

 

 

 



K bodu programu č. 8: 
Rôzne.  

 

Informácia o Harmonograme technicko-organizačného zabezpečenia volieb do  Národnej 

rady SR, ktoré sa budú konať dňa 5.marca 2016 a o volebnom prieskume Agentúry FOCUS. 

- starosta informoval prítomných, že termíny podľa harmonogramu sú dodržané a úlohy 

plnené, súčasne informoval prítomných o liste Agentúry FOCUS, ktorá bude vo volebnom 

okrsku č. 2 počas volebného dňa vykonávať prieskum. O tomto prieskume budú voliči 

druhého volebného okrsku informovaní. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o Harmonograme technicko-organizačného zabezpečenia 

volieb do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať dňa 5.marca 2016 a o realizácii 

volebného prieskumu Agentúrou FOCUS v Okrskovej volebnej komisii č. 2 v obci 

Poproč pre voľby NR SR 2016. 

 

Harmonogram technicko-organizačného zabezpečenia volieb do Národnej rady SR, ktoré sa 

budú konať dňa 5.marca 2016 a list o realizácii volebného prieskumu Agentúrou FOCUS 

v Okrskovej volebnej komisii č. 2 v obci Poproč pre voľby NR SR 2016 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. 

 

 

Informácia o valnom zhromaždení MAS Rudohorie, o.z., ktoré sa konalo dňa 11.2.2016 

v Šemši. 

- starosta informoval prítomných, že dňa 11.2.2016 sa konalo v Šemši valné 

zhromaždenie Miestnej akčnej skupiny Rudohorie, o.z., na ktorom sa prejednávalo správa 

o činnosti nakoľko končí jedno programovacie obdobie a začína druhé. Taktiež starosta 

informoval, že v MAS nastali organizačné zmeny na poste predsedu, ktorým sa stal Ing. 

Róbert Nálepka, starosta obce Vyšný Medzev. Schválený bol aj predaj drevených stánkov 

používaných na propagáciu jednotlivých obcí a mesta združenia, počas Dní regiónu 

Rudohorie, ktoré sa konávali na farme v Nováčanoch, kde tieto  stánky boli doteraz 

umiestnené, cena za jeden kus dreveného stánku bola stanovená na 250,00 € pre každú obec 

a mesto Medzev. Predmetný stánok bude prevezený do našej obce a následne vhodne 

umiestnený a využitý. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce  o valnom zhromaždení MAS Rudohorie, o.z., ktoré sa 

konalo  dňa 11.2.2016 v Šemši. 

 

 

Návrh Zmluvy o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi Obcou 

Poproč a obcou Rudník. 

- starosta predložil na prerokovanie prítomným poslancom Zmluvu o spolupráci pri 

plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi Obcou Poproč a obcou Rudník, 



predmetom zmluvy je dohoda, že náš DHZ bude plniť úlohy na úseku ochrany pred požiarmi 

v zmysle zákona aj na území obce Rudník za odplatu 500,00 € / ročne. Zmluva sa uzatvorí na 

dobu neurčitú. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- Zmluvu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi Obcou 

Poproč a obcou Rudník podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   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 

 

 

Návrh Zmluvy o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi Obcou 

Poproč a obcou Rudník tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 9: 
Interpelácie poslancov. 

 

V tomto bode programu sa nikto nevyjadril. 

 

K bodu programu č. 10: 
Podnety a návrhy od občanov. 

 

V tomto bode programu sa nikto nevyjadril. 

 

K bodu programu č. 11: 
Závery z rokovania OZ. 

 

V závere rokovania predložili prítomným poslancom členovia návrhovej komisie 

všetky uznesenia, ktoré boli na tomto rokovaní prijaté. 

 

K bodu programu č. 12: 
Záver.    

 

V závere  sa starosta obce, Ing. Štefan Jaklovský, poďakoval všetkým prítomným za 

účasť na tomto plánovanom zasadnutí. 

 

 

 
 


