
Zápisnica 
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 19. 1. 2015 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 - ospravedlnený 

 

 

 

 

 

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 neplánovanom 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. Žiadosť spoločnosti ADOS – ATIZ s.r.o., so sídlom Poproč, Západná 66 o prenájom 

nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove na Východnej ulici č. 23 (zdravotné 

stredisko).   

3. Informácia o projekte spoločnosti VVS, a.s. „Zásobovanie pitnou vodou 

a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva". 

4. Návrh sobášiacich. 

5. Závery z rokovania OZ. 

6. 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. 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  Mgr. Dajána Špegárová, Ing. Viliam Komora. 

 

K bodu programu č. 2: 
 

Žiadosť spoločnosti ADOS – ATIZ s.r.o., so sídlom Poproč, Západná 66 o prenájom 

nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove na Východnej ulici č. 23 (zdravotné 

stredisko).   

 

 



 

 

Starosta obce konštatoval, že na neplánovanom zasadnutí OZ dňa 29.12.2014 obecné 

zastupiteľstvo schválilo zámer prenajať majetok obce priamo žiadateľovi, konkrétne sa jedná 

o 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 15,58 m
2
  pre spoločnosť ADOS – ATIZ s.r.o., so sídlom Poproč, 

Západná 66. Zámer prenajať tento majetok obce bol v zmysle zákona vyvesený po dobu 15 

dní na úradnej tabuli obce a taktiež na webstránke, t.j. od 30.12.2014 do 14.1.2015. 

O prenájom týchto priestorov neprejavil záujem nikto iný. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo    schvaľuje: 

 

- prenájom nebytových priestorov, 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 15,58 m
2
  pre spoločnosť ADOS – ATIZ s.r.o., so sídlom Poproč, Západná 

66 na obdobie piatich rokov. 

 

Hlasovanie:      

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia                    

Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia                                                

Ing.  Branislav  Hanko  -   za takéto znenie uznesenia 

 Jozef   Harčarik -   za takéto znenie uznesenia 

 Martin  Jasaň  -   za takéto znenie uznesenia    

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    

Mgr. Dajána  Špegárová -   za takéto znenie uznesenia                   

Bc. Iveta  Vincová -   za takéto znenie uznesenia      

 

 

Žiadosť spoločnosti ADOS – ATIZ s.r.o., so sídlom Poproč, Západná 66 o prenájom 

nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove na Východnej ulici č. 23 tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

K bodu programu č. 3: 
 

Informácia o projekte spoločnosti VVS, a.s. „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie 

obcí v mikroregióne Bodva". 

 

 V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných poslancov o realizácii 

projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva", ktorý 

realizuje  spoločnosť VVS, a.s., konkrétne o časovom harmonograme prác v našej obci. 

  

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo    berie na vedomie: 

 



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

vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“. 

 

Časový harmonogram prác tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 4: 

 

Návrh sobášiacich. 

 

 V tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh 

sobášiacich vo volebnom období 2014-2018, konkrétne starosta obce – Ing. Jaklovský, 

zástupca starostu – PhDr. Zita Baníková, p. Martin Jasaň – poslanec OZ.  

Následne starosta obce oslovil prítomných poslancov, aby vyjadrili svoj doplňujúci, 

pozmeňujúci alebo iný návrh k tomuto návrhu. Nikto z prítomných poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo    schvaľuje: 

 

- sobášiacich:   

1. Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce 

2. PhDr. Zita Baníková, zástupca starostu 

3. Martin Jasaň, poslanec obecného  zastupiteľstva 

Hlasovanie:      

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia                    

Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia                                                

Ing.  Branislav  Hanko  -   za takéto znenie uznesenia 

 Jozef   Harčarik -   za takéto znenie uznesenia 

 Martin  Jasaň  -   za takéto znenie uznesenia    

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    

Mgr. Dajána  Špegárová -   za takéto znenie uznesenia                   

Bc. Iveta  Vincová -   za takéto znenie uznesenia      

 

 

K bodu programu č. 5: 
                       

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. 6: 
 

Záver.    

 

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

účasť na tomto neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 


