
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 20.6.2016 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  

     

Mgr. Dajána  Špegárová -  ospravedlnená, odcestovaná 

 

Bc.  Iveta   Vincová -  ospravedlnená, zdravotné dôvody 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

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, 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. Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015. 

4. Správa nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky Obce Poproč k 31.12.2015. 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Poproč za rok 

2015. 

6. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2015. 

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok r. 2016. 

8. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole verejného obstarávania 

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

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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.  

10. Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.    

 

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

obcí mikroregiónu Bodva“.    

b) Kuchyňa v KD.  

                   

11. Rôzne.    

a) Dohoda o náhrade za obmedzenie nehnuteľnosti : Slovak Telekom – Obec Poproč  

b) Žiadosť o prenájom priestorov v zdravotnom stredisku – Vargová (Medzev)  

c) Návrh Štatútu ZŠsMŠ, Školská 3 

d) Informácia o valnom zhromaždení spol.  VVS, a.s. 11.06.2016 

e) Návrh Prevádzkového  poriadku kuchyne v MKS 

f) Návrh Cenníkov Obce Poproč za poskytované služby občanom 

g) Účastníci do Mindszentu na 20.08.2016  

 

12. Interpelácie poslancov. 

13. Podnety a návrhy od občanov. 

14. Závery z rokovania OZ. 

15. Záver 

 



 

 Ing. Viliam Komora navrhol doplniť program rokovania a to v bode č. 11. Rôzne - 

 Aktualizované vydanie knihy „Poproč“. 

Starosta dal hlasovať o doplnení programu: 

 

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 

 

 Konštatoval, že tento bod bude zaradený do programu rokovania, následne dal 

hlasovať o celom programe rokovania:  

 

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 bodu programu č. 1b: 

     
Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení: 

Ing. Viliam Komora, Peter Mudroň, Martin Jasaň. 

 

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  Ing. Branislav Hanko, Mgr. Zuzana Bradová. 

 

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

             

Starosta obce konštatoval, že posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 

konalo dňa 18.4.2016.  

Uznesenia prijaté na tomto plánovanom zasadnutí  v polohe schválené – všetky 

splnené.  

Trvá uznesenie 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“ – t.č. prebieha verejné 

obstarávanie na spracovateľa projektovej dokumentácie. 

 Uznesenie prijaté v polohe ukladá:  



- 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 – 

komisia zasadala 14.6.2016, komisia neodporúča umiestnenie stavby z dôvodov: 

- v obci nie sú vysporiadané vlastnícke práva pozemkov, obec nemá finančné 

prostriedky a nemôže sa zaviazať, aby uvedená akcia bola vyhlásená ako verejný záujem, 

- obec nemá v schválenej územnoplánovacej dokumentácii zahrnuté budovanie nových 

trás optických káblov, 

- cestné komunikácie sú realizované z fondov EÚ a nie je možný stavebný zásah po 

dobu piatich rokov. 

Následne dal starosta za tento návrh komisie hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  nesúhlasí: 

- 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 

        

Uznesenie prijaté v polohe poveruje: 

- 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 

– rokovanie sa konalo 26.4.2016 so záverom, že žiadne dodatky sa uzatvárať nebudú nakoľko 

zákon o verejnom obstarávaní stanovuje právny rámec právne nedovolených dodatkov. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 18.4.2016. 

 

Písomne spracovaný materiál -  kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí  OZ 

dňa 18.4.2016, časť zápisnice zo zasadnutia Komisie ŽPaPP zo dňa 14.6.2016 týkajúca sa 

spol. Altenet s.r.o., Košice, Zápisnica z rokovania so spol. JES Košice s.r.o. zo dňa 26.4.2016  

tvoria  prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 3: 
Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015. 

 



 V tomto bode programu starosta obce oboznámil prítomných s daňovými dlžníkmi 

a dlžníkmi nedoplatkov, ktorých dlh  k 31.12.2015 presiahol výšku 160,00 € u fyzických osôb  

a 1600,00 € u právnických osôb. Konštatoval, že všetkým boli odoslané výzvy na uhradenie 

nedoplatkov, v prípade nedodržania termínu uvedeného vo výzve, budú pohľadávky 

postúpené na exekučné vymáhanie. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015. 

 

Písomne spracovaný materiál – Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015 tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

K bodu programu č. 4: 
Správa nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky Obce Poproč k 31.12.2015. 

 

V tomto bode programu starosta obce prečítal prítomným poslancom výrok audítora  

z overovania účtovnej závierky k 31.12.2015 a to: 

„Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Poproč k 31. 

decembru 2015 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu 

v súlade so zákonom o účtovníctve“. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- Výrok audítora za rok 2015. 

 

Výrok audítora k Záverečnému účtu obce za rok 2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 5: 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Poproč za rok 2015. 

Následne predniesol svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2015 hlavný 

kontrolór obce, Ing. Jaroslav Hospodár. Konštatoval, že účtovná závierka je v súlade so 

zákonom o účtovníctve, zákonom o obecnom zriadení a zákonom o rozpočtových pravidlách. 

Záverečný účet bol zverejnený v zmysle zákona a to 15 dní vopred, overený je audítorom. 

Poskytuje pravdivý prehľad o výsledku hospodárenia obce. Doporučil poslancom obecného 

zastupiteľstva schváliť záverečný účet obce za rok 2015 bez výhrad. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

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

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Poproč za rok 2015 tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 6: 
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2015. 



Návrh Záverečného účtu obce za rok 2015 dostali poslanci domov k naštudovaniu, 

taktiež bol návrh záverečného účtu prerokovaný na zasadnutiach jednotlivých komisií. So 

záverečným účtom oboznámila prítomných sl. Mihaľová – referent ekonomického úseku. 

V závere konštatovala, že v roku 2015 sa v rozpočte obce ušetrilo 87.462,87 €, ktoré je 

potrebné schválením previesť do rezervného fondu obce.  

 Následne starosta obce otvoril diskusiu prítomných poslancov k predmetnému bodu. 

Nikto z prítomných poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Návrh Záverečného  účtu obce z rok 2015, Výrok audítora k Záverečnému účtu obce za rok 

2015 a Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2015 tvoria 

prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 7: 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok r. 2016. 

 

V tomto bode programu predniesol prítomným poslancom hlavný kontrolór obce návrh 

plánu svojej činnosti na II. polrok r. 2016, podľa ktorého plánuje vykonať: 

1. Kontrolu vykonávania základnej kontroly na mieste zamestnancami obce podľa 

platnej legislatívy s účinnosťou od 1.1.2016. 

2. Kontrolu plnenia jednotlivých uznesení k 31.12.2015, prijatých OZ v roku 2015. 

3. Kontrolu hospodárnosti, účelovosti, efektívnosti a účelnosti pri vynakladaní 

rozpočtových prostriedkov v I. polroku  r. 2016. 



 

Následne starosta obce otvoril diskusiu prítomných poslancov k predmetnému bodu.  

Ing. Komora navrhol doplniť plán kontrolnej činnosti o kontrolu procesu verejného 

obstarávania knihy „Poproč“ a kontrolu procesu verejného obstarávania vybavenia kuchyne 

v kultúrnom dome. 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok r. 2016 tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 8: 

Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole verejného obstarávania investičnej 

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

 

 V tomto bode programu hlavný kontrolór obce, Ing. Jaroslav Hospodár,  predniesol 

prítomným poslancom správu o výsledku kontroly verejného obstarávania investičnej akcie 

„Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu na prípravu jedál“. 

Následne starosta obce otvoril diskusiu prítomných poslancov k predmetnému bodu.  

Ing. Komora – trvá na tom, že predmet zákazky bol rozdelený,  čo potvrdzuje aj dodatok 

k zmluve na dopoistenie majetku obce. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- Správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole verejného obstarávania 

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

 

Správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole verejného obstarávania investičnej 

akcie „Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu na prípravu jedál“ tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 9: 



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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. 

 

 V tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným na prerokovanie návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia 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. Konštatoval, že návrh VZN bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote, obec 

k návrhu neobdržala žiadne pripomienky, v návrhu VZN sú obsiahnuté zmeny dané novelou 

zákona o odpadoch. 

Následne starosta obce otvoril diskusiu prítomných poslancov k predmetnému bodu. 

Nikto z prítomných poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  sa uznáša na: 

- 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 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 10: 
Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.    

 

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

mikroregiónu Bodva““ 

-  starosta informoval prítomných, že dnes obec obdržala oznámenie o začatí 

vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym šetrením vo 

veci vydania povolenia na zmenu užívania stavby „Kanalizácia obce Poproč“ a „Poproč- 

kanalizácia - rozšírenie“ a súčasne spoločnosť VVS, a.s. požiadala o vydanie povolenia na 

užívanie týchto stavieb.  Stretnutie sa uskutoční na obecnom úrade dňa 15.7.2016. 

Starosta taktiež informoval, že dnes obec predĺžila termín na zvláštne užívanie miestnych 

komunikácií do 30.6.2016 z dôvodu realizácie vysprávok miestnych komunikácií. Taktiež p. 

starosta informoval prítomných, že 18.5.2016 mu bolo riaditeľom VVS a.s., Ing. Fedákom 



oznámené, že výmena kovových vodovodných prípojok sa tohto roku v obci Poproč 

realizovať nebude. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s.. „Zásobovanie pitnou 

vodou a odkanalizovanie obcí mikroregiónu Bodva“. 

 

„Kuchyňa v KD“ 

- starosta informoval prítomných, že kuchyňa v kultúrnom dome je skolaudovaná, obec 

požiadala o súhlas na užívanie RÚVZ v Košiciach.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

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

 

K bodu programu č. 11: 
Rôzne.    

 

„Dohoda o náhrade za obmedzenie nehnuteľnosti : Slovak Telekom – Obec Poproč“ 

- starosta obce predložil poslancom na schválenie dohodu so spoločnosťou Slovak 

Telekom, a.s., Bratislava 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“.  

Starosta konštatoval, že zámer uzavrieť takúto dohodu odobrilo OZ na zasadnutí 

18.4.2016. Výška jednorazovej náhrady činí 1.000,00 €. 

Následne starosta obce otvoril diskusiu prítomných poslancov k predmetnému bodu. 

Nikto z prítomných poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 



Návrh Dohody 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 tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Žiadosť o prenájom priestorov v zdravotnom stredisku – Vargová (Medzev)“ 

- starosta predložil prítomným poslancom žiadosť p. Michaely Vargovej, bytom Lucia 

Baňa 53 o 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. 

 Starosta obce konštatoval, že zámer prenajať tieto priestory bol schválený OZ dňa 

18.4.2016, obec následne zverejnila tento zámer na úradnej tabuli v zákonom stanovenej 

lehote, o priestory prejavila záujem len p. Vargová. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Žiadosť p. Michaely Vargovej, bytom Lucia baňa 53 o prenájom priestorov tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

„Návrh Štatútu ZŠsMŠ, Školská 3“ 

- starosta obce predniesol prítomným poslancom na schválenie Štatút Základnej školy 

s materskou školou v Poproči, Školská 3. RNDr. Božena Mihóková, riaditeľka ZŠsMŠ 

informovala prítomných, že štatút školy je základným dokumentom školy, štatút  bol vydaný 

v roku 2005, odvtedy nastali rôzne legislatívne zmeny, ktoré bolo potrebné do štatútu 

zapracovať. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  ruší: 

- 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 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Návrh Štatútu ZŠsMŠ v Poproči, Školská 3 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

„Informácia o valnom zhromaždení spol.  VVS, a.s., Košice dňa 09.06.2016“ 

- starosta informoval prítomných, že dňa 9.6.2016 sa konalo valné zhromaždenie 

akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Na spoločnosť VVS, a.s. bol daný 

podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR na prešetrenie čerpania eurofondov, kontrola t.č. 

v spoločnosti prebieha, ceny vodného a stočného sa pre tento rok meniť nebudú. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o valnom zhromaždení spoločnosti VVS, a.s. Košice, ktoré 

sa konalo dňa 11.6.2016.  

 

 

„Návrh Prevádzkového  poriadku kuchyne v MKS“ 

- starosta obce predniesol prítomným poslancom na schválenie prevádzkový poriadok 

kuchyne. Konštatoval, že obec ako vzor použila prevádzkový poriadok mesta Medzev, kde 

takáto „príležitostná“ kuchyňa funguje. V diskusii poslanci dospeli k názoru vypustiť v bode 

5. „priľahlé priestory“ resp. doplniť „priľahlé priestory kuchyne“ a v bode 3. upraviť dobu na 

„1 deň pred karom“. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Návrh Prevádzkového  poriadku kuchyne v MKS tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

„Návrh Cenníkov Obce Poproč za poskytované služby občanom“ 

- starosta predložil na prerokovanie prítomným poslancom cenníky obce Poproč za 

poskytované služby. Konštatoval, že potreba aktualizovať cenníky vznikla v súvislosti 

s prevádzkou kuchyne v KD, do cenníka MKS boli zapracované nové položky. Starosta 

informoval prítomných, že návrhy cenníkov boli prerokované na finančnej komisii, ktorá 

doporučuje upraviť prenájom kuchyne na sumu 10,00 €/hod. a v cenníku komunitného centra 

doplniť  „Cenník za poskytované služby za horné futbalové ihrisko je 1 x v týždni výnimkou 

pre členov OFK, ktorí zaplatili členské“. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  ruší: 

- 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 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  ruší: 

- 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 

 

 



 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Návrhy cenníkov za poskytované služby občanom  pre úsek obecného úradu, úsek miestneho 

kultúrneho strediska, úsek komunitného centra, zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie  zo 

dňa 16.6.2016 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

„Účastníci do Mindszentu dňa 20.08.2016“ 

- starosta informoval prítomných, že obec obdržala pozvanie na každoročné stretnutie 

do Mindszentu, stretnutie sa bude konať 20.8.2016, program stretnutia bude upresnený, 



starosta navrhol určiť účastnícky poplatok pre zúčastnených, ktorý sa použije na vykrytie 

cestovných nákladov, s tým, že zvyšné cestovné uhradí obec z rozpočtu obce. V diskusii sa 

poslanci uzhodli na výške účastníckeho poplatku 15,00 € tak ako v roku 2015. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o pozvánke do Mindszentu dňa 20.8.2016. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

 

Doplnený bod programu: 

„ Aktualizované vydanie knihy „Poproč““ 

- v tomto bode poslanec Ing. Viliam Komora vyjadril svoju nespokojnosť 

s aktualizovaným vydaním knihy o obci Poproč, monografia nemá výpovednú hodnotu, nie sú 

tam uvedené pravdivé informácie, v knihe je kopec nepresností, kniha je zavádzajúca. 

V zmysle uznesení, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa 18.4.2016, boli opravené texty 

doručené v termíne, napriek tomu texty neboli použité, kniha šla do tlače s pôvodnými 

textami, nekonalo sa ani pracovné stretnutie k dodaným novým textom, čo považuje za 

neseriózne správanie zo strany obce. V závere konštatoval, že ak kniha bude vydaná v takej 

podobe, bude to právne riešiť. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informácie poslanca Ing. Viliama Komoru k druhému aktualizovanému vydaniu 

 knihy „Poproč“. 

 

K bodu programu č. 12: 
Interpelácie poslancov. 

V tomto bode programu sa nikto nevyjadril. 

 

K bodu programu č. 13: 
Podnety a návrhy od občanov. 

V tomto bode programu sa nikto nevyjadril. 



 

K bodu programu č. 14: 
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. 15: 
Záver. 

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

účasť na tomto plánovanom zasadnutí. 

 
 

 

 

 

 

 

 


