
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 22. 6. 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  

 

 

 

 

 

Poslanci OZ: 

 

 

PhDr. Zita   Baníková  

                        

Mgr.  Zuzana  Bradová  

            

Ing.  Branislav  Hanko  - príchod na rokovanie o 17.15 hod. 

 

 Jozef   Harčarik  

 

 Martin  Jasaň  

     

Ing. Viliam  Komora 

 

 Peter   Mudroň - ospravedlnený 

     

Mgr. Dajána  Špegárová - ospravedlnená 

 

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,  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. Správa nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky obce Poproč k 31.12.2014. 

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

2014.            

5. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2014. 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok r. 2015. 

7. Informácia o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky ZŠsMŠ 

Poproč.   

8. Prerokovanie platu starostu obce.   

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

a) Projekt „Poproč - kanalizácia - rozšírenie“, projekt obecný  

b) Projekt „Poproč - kanalizácia - rozšírenie“, projekt VVS, a.s. „BODVA“                                                                            

c) Projekt „Poproč – pitná voda – výtlačné potrubie z Jasova do Poproča“, projekt 

VVS, a.s. Košice  

d) Projekt „Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu na prípravu jedál“ 

10. Rôzne.  

a) Informácia o príprave osláv Dňa obce Poproč v roku 2015. 

b) Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových 

priestorov  v budove bývalej materskej školy pod kostolom. 

11. Interpelácie poslancov. 

12. Podnety a návrhy od občanov. 

13. Závery z rokovania OZ. 

14. 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, 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 Baníkov, Ing. Viliam Komora. 

 
 Na rokovaní bola prítomná aj zástupkyňa vydavateľstva JES Košice s.r.o. p. Oroszová 

Gabriela, preto starosta obce navrhol začať rokovanie bodom programu č. 7.  Prítomní 

poslanci súhlasili. 

 

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

 

Plánované zasadnutie OZ dňa 11.5.2015, uznesenie nie prijaté v polohe schvaľuje – 

splnené, uznesenia prijaté v polohe poveruje: 

 

- starostu obce zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie 

a zabezpečením inžinierskej činnosti za účelom vydania vodoprávneho  povolenia 

stavby „Poproč – rozšírenie verejného vodovodu na ulici Lesnej“ – uznesenie trvá. 
 

-  starostu obce rokovať so spoločnosťou Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 

Banská Bystrica o možnosti predĺženia otváracích hodín na prevádzke Pošta Poproč, 

konkrétne variant A. v pondelok do 17.00 hod. a v stredu do 18.00 hod. alebo variant 

B. v stredu do 19.00 hod. – zaslaná písomná žiadosť, do dnešného dňa bez odpovede. 
 

-  starostu obce k podpísaniu zmluvy s  p. Jurajom Péčim, Palárikova 5, Košice o 

 úhrade investícií nájomcu do predmetu nájmu, uzatvorenej podľa § 667 ods. 1 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súvisiacich s nákupom 

bowlingovej dvojdráhy, dopravy, montáže a spustenia dráhy do prevádzky v celkovej 

výške 17.304,00 € - splnené. 
 

- starostu obce preveriť zákonné možnosti predaja pozemku p. Karolovi Lukácsovi 

a manželke Márii, Gelnická 71, Košice na základe ich žiadosti zo dňa 23.3.2015 – 

starosta prečítal stanovisko Advokátskej kancelárie SOTAC s.r.o., Košice zo dňa 

22.6.2015 k predmetnej veci, konštatoval, že obec má spracovaný Územný plán 

rekreačnej zóny obce, navrhol pozemok nepredávať, upraviť a ošetriť danú 

problematiku v 2. Zmene územného plánu obce. Po diskusii poslancov vzišiel návrh  

prerokovať danú žiadosť  na zasadnutí Komisie životného prostredia a projektového 

plánovania a predložiť návrh riešenia danej žiadosti na najbližšom zasadnutí OZ. 
 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo   ukladá: 

 

-   Komisii životného prostredia a projektového plánovania prejednať na svojom 

zasadnutí žiadosť p. Karola Lukácsa a manželky Márie, bytom Košice, Gelnická 71 

o odkúpenie pozemku zo dňa 23.3.2015 a návrh riešenia predložiť obecnému 

zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí OZ. 

 

Hlasovanie: 



PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia  

Ing.  Branislav  Hanko    - zdržal sa hlasovania 

 Jozef  Harčarik -  za takéto znenie uznesenia 

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   zdržal sa hlasovania     

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 
 

 

- starostu obce zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie 

a zabezpečením inžinierskej činnosti za účelom vydania stavebného povolenia pre 

stavbu:  „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Poproč“ – uznesenie trvá. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia  OZ dňa 11.5.2015. 

 

 

Písomne spracovaný materiál -  kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia  OZ 

dňa 11.5.2015  a odborné právne stanovisko Advokátskej kancelárie SOTAC s.r.o., Košice zo 

dňa 22.6.2015 k žiadosti p. Lukácsa tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 3, č. 4, č. 5: 
Správa nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky obce Poproč k 31.12.2014. 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce návrhu Záverečného účtu obce Poproč za rok 2014.            

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2014. 

 

Tieto body programu predniesol prítomným starosta obce spolu s pracovníčkou 

ekonomického úseku sl. Mihaľovou a hlavným kontrolórom obce.  

Starosta obce prečítal prítomným poslancom výrok audítora  z overovania účtovnej 

závierky k 31.12.2014 a to: 

„Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie Obce Poproč k 31. decembru 2014 a výsledky jeho hospodárenia za rok 

končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve“. 

Následne predniesol svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2014 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 2014 bez výhrad. 

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2014 dostali poslanci domov k naštudovaniu. 

Starosta obce konštatoval,  že v roku 2014 sa v rozpočte obce ušetrilo 25.837,27 €,  ktoré je 

potrebné schválením previesť do rezervného fondu obce.  

 Následne starosta obce otvoril diskusiu prítomných poslancov k predmetnému bodu. 

Ing. Komora – konštatoval, že výnos dane je navýšený o cca 30 tis. €, apeloval, aby tieto 

finančné prostriedky boli použité rozumne. 

 

Návrh na uznesenie: 



 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- výrok audítora za rok 2014. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2014. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- Záverečný účet obce Poproč za rok 2014 a celoročné hospodárenie – bez výhrad. 

 

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      

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

 - prevod prebytku hospodárenia v roku 2014 vo výške 25.837,27 €   do rezervného fondu.  

 

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      

Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

 

 



Návrh Záverečného  účetu obce z rok 2014, Výrok audítora k Záverečnému účtu obce za rok 

2014 a Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2014 tvoria 

prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 6: 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok r. 2015. 

 

V tomto bode programu predniesol prítomným poslancom hlavný kontrolór obce návrh 

plánu svojej činnosti na II. polrok r. 2015, podľa ktorého plánuje vykonať: 

1.  Kontrolu výdavkov a finančných operácií obce za I. polrok roku 2015 na úseku tovarov 

a služieb. 

2.  Kontrolu povinne zverejňovaných zmlúv obcou a ňou zriadenými organizáciami. 

3. Kontrolu vymáhania pohľadávok vzniknutých neplnením si povinností daňovníkmi 

obce na úseku miestnych daní a poplatkov. 

Následne starosta obce otvoril diskusiu prítomných poslancov k predmetnému bodu. 

Nikto z prítomných poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok r. 2015 podľa 

predloženého návrhu.  

 

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      

Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok r. 2015 tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 7: 
Informácia o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky ZŠsMŠ 

Poproč.   

 

 Starosta informoval prítomných, že dňa 11.6.2015 obec v zmysle zákona vyhlásila 

výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa/ľky Základnej školy s materskou školou 

Školská 3, Poproč. Informácia o vyhlásení výberového konania je zverejnená na úradnej 

tabuli obce, na web stránke obce, na web stránke základnej školy, na web stránke okresného 

úradu, odboru školstva. Podávanie prihlášok je možné do 3.7.2015, následne cca 13.7.2015 

prebehne samotné výberové konanie. 

 



Návrh na uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie 

riaditeľa/ľky ZŠsMŠ Poproč.   

 

Písomne spracovaný materiál - Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie 

Riaditeľa/ľky Základnej školy s materskou školou Školská 3, Poproč  tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 8: 
Prerokovanie platu starostu obce.   

 

 V tomto bode programu starosta obce predniesol na prerokovanie plat starostu obce, 

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

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov obecné 

zastupiteľstvo raz ročne prerokuje plat starostu obce. 

 Základný plat starostu podľa §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. je stanovený na 858 €( 

priemer. mzda v roku 2014) x 1,98 násobok = 1698,84 € po zaokrúhlení je 1699 €. 

  

Následne PhDr. Zita Baníková navrhla v zmysle § 4 ods. 2 navýšiť plat starostu obce 

o 50%. Starosta obce dal o tomto návrhu PhDr. Baníkovej hlasovať: 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Mgr. Zuzana  Bradová -   zdržala sa hlasovania  

Ing.  Branislav  Hanko    - proti takémuto uzneseniu  

 Jozef  Harčarik -  proti takémuto uzneseniu  

 Martin  Jasaň          -   proti takémuto uzneseniu            

Ing. Viliam  Komora -   proti takémuto uzneseniu      

Bc. Iveta  Vincová - za takéto uznesenia 

 

Starosta konštatoval, že tento návrh nebol OZ schválený. 

 

 Ďalší návrh podala Mgr. Zuzana Bradová a to navýšenie platu starostu o 30%.  

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie  

Ing.  Branislav  Hanko    - zdržal sa hlasovania  

 Jozef  Harčarik -  zdržal sa hlasovania 

 Martin  Jasaň          -   proti takémuto uzneseniu              

Ing. Viliam  Komora -   proti takémuto uzneseniu      

Bc. Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Starosta konštatoval, že tento návrh nebol OZ schválený. 



 Ing. Viliam Komora navrhol nenavyšovať základný plat starostu. Odmenu starostovi 

je možné schváliť kedykoľvek počas roka, podľa pracovných výsledkov. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková -   proti takémuto uzneseniu 

Mgr. Zuzana  Bradová -   proti takémuto uzneseniu  

Ing.  Branislav  Hanko    - zdržal sa hlasovania  

 Jozef  Harčarik -  za takéto uznesenie  

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie               

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie      

Bc. Iveta  Vincová - proti takémuto uzneseniu  

  

Starosta konštatoval, že ani tento návrh uznesenia nebol OZ schválený, nakoľko žiadny iný 

návrh nebol podaný, starosta uzavrel tento bod rokovania,  s tým, že základný plat starostu bol 

v zmysle zákona prerokovaný. 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo  prerokovalo: 

 

- v súlade s § 4, odsek 4 zákona č. 253/1991 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu 

obce. 

 

Písomný návrh platu starostu podľa §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.  o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

K bodu programu č. 9: 
Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav. 

 

„Projekt „Poproč - kanalizácia - rozšírenie“, projekt obecný“ 

- je vydané stavebné povolenie na rozšírenie kanalizácie na uliciach Západná, 

Družstevná, Slnečná, časť Mieru, na ulicu Záhradnú nie je  stavebné povolenie, nakoľko je 

nevysporiadaná. 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o projekte „BODVA“ spoločnosti VVS, a.s.. 

 

 

„Projekt „Poproč - kanalizácia - rozšírenie“, projekt VVS, a.s. „BODVA“       

- starosta prečítal prítomným žiadosť spoločnosti VVS, a.s. v súvislosti s výstavbou 

kanalizácie v centre obce, súbežne prečítal prítomným aj pripravené stanovisko obce, ktoré 

zahŕňa požiadavky obce a požiadavky občanov na výstavbu. 



 

Návrh na uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o projekte „BODVA“ spoločnosti VVS, a.s.. 

 

Žiadosť spol. VVS, a.s. Košice o stanovisko k výstavbe kanalizácie zo dňa 10.6.2015 

a odpoveď obce na danú žiadosť zo dňa 11.6.2015 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

„Projekt „Poproč – pitná voda – výtlačné potrubie z Jasova do Poproča“, projekt VVS, a.s. 

Košice“ 

- starosta informoval, že práce na tomto projekte sa realizujú. 

Návrh na uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s.  „Poproč – pitná voda, 

výtlačné potrubie z Jasova“. 

 

„Projekt „Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu na prípravu jedál“ 

- obec požiadala o stanovisko RÚVZ a HaZz, čaká sa na výkaz- výmer projektu od Ing. 

arch. Miloša Adama. 

 
Návrh na uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o projekte „Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu na 

prípravu jedál“. 

 

 

K bodu programu č. 10: 
Rôzne.  

 

„Informácia o príprave osláv Dňa obce Poproč v roku 2015“ 

- starosta informoval prítomných o pripravovanom programe Osláv dňa obce v roku 

2015, ktoré sa budú konať v septembri. 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o  príprave osláv Dňa obce Poproč v roku 2015. 
 

Písomne spracovaný materiál – návrh programu osláv tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 



„Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov  v 

budove bývalej materskej školy pod kostolom“ 

- starosta informoval prítomných, že termín na podávanie ponúk bol stanovený do 

15.6.2015, do tohto termínu obec neobdržala ani jednu ponuku. Informácia o ponúkaných 

priestoroch na prenájom bola zverejnená na web stránke obce, na úradnej tabuli, v denníku 

Korzár. 
 

Návrh na uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce  o výsledku verejnej obchodnej súťaže na prenájom 

nebytových priestorov  v budove bývalej materskej školy pod kostolom. 

 

K bodu programu č. 11: 
Interpelácie poslancov. 

 

Ing. Hanko Branislav – dotazoval sa na realizáciu optického kábla v obci. 

Ing. Viliam Komora – apeloval, aby sa dostavba „nového cintorína“ riešila cez ZMOS, 

konkrétne aby zákon rozlišoval výstavbu nového cintorína a rozšírenie už existujúceho 

cintorína (ochranné pásmo 50 m), tento problém sa netýka len našej obce, preto to treba riešiť 

cez ZMOS, ak je to možné. 

 

 

K bodu programu č. 12: 
Podnety a návrhy od občanov. 

 

RNDr. Božena Mihóková, Oľšavská 31 – dotazovala sa na výstavbu verejného vodovodu v 

„Oľšave“. 

 

 

 

K bodu programu č. 13: 
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. 14: 
Záver.    
 

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

účasť na tomto plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 


