
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 24.8.2015 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 17.20 hod. 

 

 Jozef   Harčarik - ospravedlnený 

 

 Martin  Jasaň  

     

Ing. Viliam  Komora 

 

 Peter   Mudroň - ospravedlnený 

     

Mgr. Dajána  Špegárová -  

 

Bc.  Iveta   Vincová - ospravedlnená 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

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 predchádzajúcich  zasadnutí OZ.                       

3.   Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o dotáciu.  

4. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o 

úhradách za sociálne služby.  

5.   Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2015.                  

6.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2015. 

7.   Návrh 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2015.                                                 

8.   Správa hlavného  kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2015. 

9.   Návrh Záväzného poriadku vybavovania petícií obcou Poproč. 

10.   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“ projekt VVS ,a.s. 

d) Projekt „Stavebne úpravy priestorov KD na prípravu jedál“     

11.   Rôzne.  

a) Žiadosť o získanie pozemku do vlastníctva Mgr. Dajana Špegárová, Obchodná 35, 

Poproč. 

b) Návrh podmienok prenájmu KOLKARNE a BOULINGOVEJ dráhy. 

c) Žiadosť o zámenu časti pozemku - Ľubomír Hreha a manželka Mária, Košice. 

d) Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby: „Telekomunikačný stožiar Alternet – 

Poproč“. 

e) Žiadosť o úhradu investícii nájomcu do predmetu nájmu Juraj Péči, Palárikova 5, 

Košice 

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

g) Návrh na udelenie Čestného občianstva obce Poproč. 

h) Informácia o príprave osláv 71. výročia SNP. 

i) Informáciu riaditeľky ZŠsMŠ Poproč o personálnom  a organizačnom zabezpečení 

nového školského roka 2015/2016 v ZŠ s MŠ Poproč. 

j) Informácia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach o nevhodnosti 

požívania vody z prameňov "Kavarcová" a ""Kamenná studňa pri chate Údoľ" ako 

pitnej vody.  

12.   Interpelácie poslancov. 

   13.   Podnety a návrhy od občanov. 

   14.   Závery z rokovania OZ. 

15.   Záver.    

http://www.poproc.sk/files/2015-08-24-114254-RUVZ_informacia.pdf
http://www.poproc.sk/files/2015-08-24-114254-RUVZ_informacia.pdf
http://www.poproc.sk/files/2015-08-24-114254-RUVZ_informacia.pdf


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: 

Mgr. Zuzana Bradová, Martin Jasaň, Ing. Viliam Komora. 

 

 

 

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, PhDr. Zita Baníková. 

 

 

K bodu programu č. 2: 
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ. 

 

Starosta obce konštatoval, že dňa 12.8.2015 sa konalo neplánované zasadnutie OZ 

venované problematike výmeny kovových vodovodných prípojok v obci. Uznesenia prijaté na 

tomto zasadnutí sú splnené. 

Posledné plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 22.6.2015  

Uznesenia prijaté na tomto rokovaní v polohe schválené sú splnené, uznesenia prijaté 

v polohe  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 – zasadnutie komisie sa konalo dňa 13.8.2015 za účasti p. 

Lukácsa a jeho manželky, účastníci konania sa dohodli na vypracovaní nového 

geometrického plánu a následne na podaní novej žiadosti zo strany Lukácsových, 

konkrétne žiadosti o výmenu pozemku, nie o odpredaj, tak aby zostalo zachovaných 200 

m
2 

 vo vlastníctve Lukácsových. 

 

Následne starosta obce pristúpil k kontrole plnenia uznesenia č. A.4/3.b./2015 zo dňa 

11.5.2015, ktorým  poverilo: 

 

- 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. – dňa 10.7.2015 obdržala obec písomnú odpoveď Slovenskej pošty, a.s., 

z ktorej vyplýva, že Pošta Poproč v súčasnej dobe spĺňa otváracie hodiny pre verejnosť 

v zmysle „Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby“ t.z., že otváracie hodiny Pošty 

Poproč sa meniť nebudú.  

 

Návrh na uznesenie: 



 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

-  kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí  OZ dňa 22.6.2015, 12.8.2015 

a kontrolu plnenia uznesenia č. A.4/3.b./2015 zo dňa 11.5.2015. 

 

 

Písomne spracovaný materiál -  kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho  zasadnutia  

OZ dňa  22.6.2015, 12.8.2015 a písomná odpoveď Slovenskej pošty, a.s., tvoria prílohu tejto 

zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 3: 
Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o dotáciu.  

  

 V tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom žiadosť 

Domova dôchodcov Poproč o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 1000,00 € na 

vykrytie nákladov spojených s odmeňovaním zamestnancov v súvislosti s nariadením Vlády 

SR č.393/2014 zo dňa 17.12.2014, ktorým boli ustanovené zvýšené stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Starosta informoval prítomných, že túto 

žiadosť prerokovala  na svojom zasadnutí dňa 19.8.2015 aj Finančná komisia, ktorá 

doporučuje danú žiadosť schváliť. 

Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto 

z prítomných sa poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

 -  poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 1000,00 € pre Domov dôchodcov 

Poproč, Obchodná 73, Poproč, na základe žiadosti zo dňa 24.7.2015.  

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia     

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia      

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 

Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o dotáciu tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

Ing. Branislav Hanko – príchod na rokovanie o 17.20 hod. 

 

 

K bodu programu č. 4: 
Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za 

sociálne služby.  



 V tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh 

Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za 

sociálne služby. Návrh spracovala riaditeľka Domova dôchodcov, Ing. Mária Petrášová, návrh 

upravuje výšku úhrady za stravovanie v jedálni z pôvodných 2,00 € na 2,30 € za jeden obed 

z dôvodu zvýšenia  režijných nákladov a navýšenia ceny práce kuchárok.  Starosta informoval 

prítomných, že tento návrh prerokovala  na svojom zasadnutí dňa 18.8.2015 Komisia školstva 

a sociálnych vecí a tiež dňa 19.8.2015 Finančná komisia, obidve komisie doporučujú návrh 

dodatku schváliť. 

Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto 

z prítomných sa poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na: 

 

 

-  Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za 

sociálne služby. 

 

Hlasovanie: 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav Hanko   -   za takéto znenie uznesenia   

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia      

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 

 

Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za 

sociálne služby a dôvodová správu k návrhu dodatku tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 5: 
Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2015.     

 

  V tomto bode programu predniesol starosta obce a pracovníčka ekonomického úseku 

sl. Mihaľová prítomným poslancom Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce. 

Spracovaný materiál dostali poslanci domov k naštudovaniu. Starosta obce konštatoval, že 

táto správa  sa spracováva v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 324/2007 Z.z., ktorým sa doplnil 

zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého 

rozpočet obce obsahuje zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu. 

V priebehu roka bude tieto zámery a ciele monitorovať a na konci roka hodnotiť. 

Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát ročne počas rozpočtového roka a to k 30.6. príslušného 

roka a je to priebežné sledovania plnenia cieľov. 

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Nikto z prítomných 

poslancov  sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 



 

- Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce k 30.06.2015. 

 

Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.06.2015 a Dôvodová správa 

k Monitorovacej správe Programového rozpočtu obce   tvoria prílohu tejto zápisnice.    

 

 

K bodu programu č. 6, č. 7: 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2015. 

Návrh 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2015.      

 

V tomto bode programu starosta obe predniesol prítomným návrh na 2. zmenu 

rozpočtu obce na rok 2015 a to na základe vykonaného monitoringu programového rozpočtu 

obce Poproč na roky 2015-2017  k 30.6.2015, konkrétne: 

- poskytnutie dotácie zo ŠR – nákup knižničného fondu – navýšenie plánovanie dotácie 

o sumu 500,00 €  

- poskytnutie dotácie zo ŠR – rodinné prídavky – obec ako osobitný príjemca – navýšenie 

plánovanej dotácie o sumu 300,00 € 

- poskytnutie finančného  príspevku z ÚPSVaR - § 54j – zamestnávanie jedného občana – 

uchádzača o zamestnanie po dobu piatich mesiacov, pričom 95% z celkovej ceny práce 

hradí ÚPSVaR a 5% je hradených z rozpočtu obce – zvýšenie o sumu 2436, 00 € 

- navýšenie na podpoložkách rozpočtu a to : - výnos dane z príjmov o sumu 22.384,00 € 

a príjmu z dobropisov o sumu 6.000,00 € a použitie týchto finančných prostriedkov: 

- sumu 11.543,00 € - dotácia pre MŠ – na základe žiadosti 

- sumu 4.841,00 € - dotácia pre CVČ pri ZŠsMŠ – na základe žiadosti 

- sumu 1.000,00 € - dotácia pre DD – na základe žiadosti 

- sumu 9.000,00 € financovanie bežných výdavkov obce 

- poskytnutie kapitálovej dotácie zo ŠR – kamerový systém v obci Poproč, III. etapa vo 

výške 5.000,00 € - spolufinancovanie zo strany obce z výnosu podielových daní vo výške 

2.000,00 €. 

Starosta informoval prítomných, že tento návrh úpravy rozpočtu prerokovala  na 

svojom zasadnutí dňa 19.8.2015  Finančná komisia, ktorá doporučuje danú navrhovanú 

úpravu rozpočtu  schváliť. 

Následne starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce o stanovisko  k návrhu 2. 

úpravy rozpočtu obce na rok 2015, hlavný kontrolór konštatoval, že návrh 2. úpravy je 

spracovaný v zmysle platnej legislatívy, odporučil poslancom OZ tento návrh 2. úpravy 

rozpočtu schváliť.             

Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto 

z prítomných sa poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2015. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 



- 2. zmenu rozpočtu obce na rok 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   

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia      

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2015, návrh 2. 

zmeny rozpočtu obce pre rok 2015 a dôvodová správa k návrhu   2. zmeny rozpočtu obce na 

rok 2015 tvoria prílohu tejto zápisnice.  

 

K bodu programu č. 8: 
Správa hlavného  kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2015. 

 

V tomto bode programu predniesol prítomným poslancom hlavný kontrolór obce 

správu o výsledku kontrolnej činnosti za I. polrok r. 2015. V kontrolách sa zameral na: 

1. Kontrolu vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku 2014. 

2.   Kontrolu výdavkov a finančných operácií obce za II. polrok roku 2014 na úseku 

tovarov a služieb. 

3. Kontrolu povinne zverejňovaných zmlúv obcou a ňou zriadenými organizáciami so 

zameraním na dodržiavanie zákonnosti a hospodárnosti pri hospodárení. 

4. Kontrolu zverejňovania súhrnných správ o zákazkách s nízkou hodnotou podľa zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

Konštatoval, že v kontrolovaných oblastiach uvedených v bode 1. až 3. neboli zistené 

porušenia zákonov. Pri kontrole podľa bodu 4. bolo zistené pochybenie, konkrétne súhrnné 

správy o zákazkách s predpokladanou hodnotou vyššou ako 1.000,00 €, ale tiež nižšou ako 

1.000,00 €, obec po jednotlivých štvrťrokoch spracovala, avšak nezverejnila. Tento 

nedostatok bol odstránený dňa 2.4.2015, kedy boli súhrnné správy zverejnené. 

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Nikto z prítomných 

poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok r. 2015. 

 

Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok r. 2015 tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 9: 
Návrh Záväzného poriadku vybavovania petícií obcou Poproč. 

 



 V tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom na schválenie 

návrh Záväzného poriadku vybavovania petícií obcou Poproč. Informoval, že obce na základe 

ust. § 7 ods. 2 zák. č. 85/1990 Zb. v spojení s ust. § 11 ods. 1 a ods. 5 zák. č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (primeranosť použitia)  sú povinné prijať 

vnútorný predpis vybavovania petícií. Vzhľadom na novú právnu úpravu sú povinné upraviť 

tento vnútorný predpis vybavovania petícií  v termíne do 1.9.2015 a následne po zavedení 

petičného systému od 1.1.2017. 

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Nikto z prítomných 

poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- Záväzný poriadok vybavovania petícií obcou Poproč. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav Hanko   -   za takéto znenie uznesenia   

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia      

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 

Návrh Záväzného poriadku vybavovania petícií obcou Poproč tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

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

       

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

- starosta informoval prítomných, že je vydané stavebné povolenie na rozšírenie 

kanalizácie na piatich uliciach v obci, z týchto piatich ulíc je kanalizácia ukončená na časti  

ulici Mieru a  Slnečnej ulici. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o projekte „Poproč – kanalizácia, rozšírenie“, projekt obecný. 

 

 

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

- starosta informoval prítomných, že dnes 24.8.2015 sa konalo pracovné stretnutie, za 

účasti stavbyvedúceho Ing. Papánka a majstra zo spol. Inžinierske stavby, a.s., Košice, podľa 

posledných informácií je termín ukončenia, bez úpravy miestnych komunikácií do pôvodného 

stavu, máj 2016, výstavba kanalizácie v obci aj s prípojkami by mala byť ukončená 

k 15.10.2015. Starosta taktiež informoval, že poškodené vodovodné prípojky pri realizácii 

výstavby kanalizácie mení ISK, VVS nestíha, polievanie miestnych komunikácií proti 

prašnosti zabezpečuje po dohode DHZ Poproč. 



 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

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

 

 

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

- starosta informoval prítomných, že práce na tomto projekte pokračujú, t.č. od 

Družstevnej ulice smerom k ČOV, predpokladaný termín ukončenia je 31.10.2015. 

 

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 „Stavebne úpravy priestorov KD na prípravu jedál““ 

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

stavebných v celkovej cene 29.000,00 € bez DPH. 

 

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. 11: 
Rôzne.  

 

„Žiadosť o získanie pozemku do vlastníctva Mgr. Dajana Špegárová, Obchodná 35, Poproč“ 

- starosta prečítal prítomným poslancom žiadosť Mgr. Dajány Špegárovej, bytom 

Poproč, Obchodná 35 o získanie pozemku do vlastníctva, túto žiadosť obdržali poslanci 

 naštudovaniu domov. Starosta informoval prítomných, že po konzultácií s JUDr. Jozefom 

Sotolářom, nejde o konflikt záujmov (o odpredaj žiada poslankyňa OZ), podľa zákona je 

možné tento odpredaj učiniť dvoma spôsobmi  a to priamym predajom alebo verejnou 

obchodnou súťažou, právnik sa prikláňa k verejnej obchodnej súťaži. 

Po diskusii poslancov k predmetnému bodu sa OZ rozhodlo predať tento pozemok priamym 

predajom formou osobitného zreteľa. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 



- zámer predaja majetku obce Poproč konkrétne,  diel 1 – 99 m
2 

od parc.č. 816/1-pozmeno 

knižná teraz 3217/100 – E a diel 2 – 218 m
2 

od parc. č. 816/1 – pozmeno knižná teraz 

3217/100 – E, zapísané na LV č. 1190, vyčlenené GP č- 3/2014, v zmysle § 9a, ods. 8. 

písm. e, zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav Hanko   -   za takéto znenie uznesenia   

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia      

Mgr. Dajána  Špegárová - zdržala sa hlasovania 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  vyhlasuje: 

 

- osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného majetku – diel 1 – 99 m
2 

od parc.č. 816/1-

pozmeno knižná teraz 3217/100 – E a diel 2 – 218 m
2 

od parc. č. 816/1 – pozmeno knižná 

teraz 3217/100 – E, zapísané na LV č. 1190, vyčlenené GP č- 3/2014 z dôvodu 

odstránenia krívd z minulosti. Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce 

v období od 26.8.2015  do 10.9.2015. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav Hanko   -   za takéto znenie uznesenia   

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia      

Mgr. Dajána  Špegárová - zdržala sa hlasovania 

 

Žiadosť Mgr. Dajany Špegárovej, bytom Poproč, Obchodná 35 o získanie pozemku do 

vlastníctva tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Návrh podmienok prenájmu nebytových priestorov na Brezovej ulici č. 20, kolkárne 

a bowlingovej dráhy“ 

- v tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom spracované 

dva návrhy podmienok prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Brezovej ulici 

č. 20 – „kolkárne a bowlingovej dráhy“, pre nového nájomcu od 1.10.2015, v súvislosti 

s ukončením nájomnej zmluvy dohodou so súčasným nájomcom p. Jurajom Péčim 

k 30.9.2015.  

- prvý návrh je 5.119,00 € / rok, čo činí 433,00 € / mesačne, 

- druhý návrh je 4.583,60 / rok, čo činí 382,00 € / mesačne. 

Starosta informoval, že v návrhoch sú zapracované minimálne hodnoty sadzieb z platných 

zásad o prenájme nebytových priestorov, nie sú tam zahrnuté náklady na energie a náklady na 

údržbu. 



Po diskusii poslancov, OZ dospelo k návrhu zmeny sadzobníka poplatkov za prenájom 

nebytových priestorov, konkrétne upraviť sumu za prenájom bowlingovej dráhy, čo sa 

následne prenesie do celkového návrhu podmienok predaja, OZ doporučuje spolu 

s podmienkami prenájmu zverejniť aj nájomnú zmluvu, kde sú uvedené presné podmienky 

prenájmu pre záujemcov. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- doplnenie Zásad prenájmu nebytových priestorov, objektov vo vlastníctve Obce 

Poproč a o výške minimálnych sadzieb za ich prenájom, konkrétne Čl. 4 – Minimálne 

sadzby za nájmy o bod:   f) bowlingová dráha za cenu 15,00 €/ m
2 

/ rok. 

 

Hlasovanie: 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav Hanko   -   za takéto znenie uznesenia   

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia      

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 
 

- podmienky prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove na Brezovej 

ulici v obci Poproči, orientačné číslo 20, súpisné číslo 969, katastrálne územie Poproč/ 

zapísanej na liste vlastníctva obce Poproč 1190, parcela č. 1326, ktorej výlučným 

vlastníkom je Obec Poproč. Nebytové priestory pozostávajú zo šiestich častí, v zložení: 

bowlingová dráha, konzumná časť, predajná časť, manipulačná časť, príručný sklad, 

sklad obalov a šatňa. Celková výmera nebytových priestorov je 267,3 m
2 

 v cene 4 264,60 

EUR s DPH / rok. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav Hanko   -   za takéto znenie uznesenia   

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia      

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 

Spracovaný  návrh č. 1 a návrh č. 2 podmienok na prenájom nebytových priestorov tvoria 

prílohu tejto zápisnice.  

 

 

„Žiadosť o zámenu časti pozemku - Ľubomír Hreha a manželka Mária, Košice“ 

- v tomto bode programu starosta prečítal prítomným žiadosť p. Ľubomíra Hrehu 

a manželky Márie, bytom Košice, Zupkova 2, zo dňa 19.8.2015 o zámenu časti pozemku. 



Starosta obce konštatoval, že sa jedná o pozemok v chatovej oblasti, dôvodom zámeny je 

zachovanie 200 m
2
 pre vlastníka pozemku v chatovej oblasti podľa schváleného plánu zóny.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- žiadosť p. Ľubomíra Hrehu a manželky Márie, bytom Košice, Zupkova 2, zo dňa 

19.8.2015 o zámenu časti pozemku. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav Hanko   -   za takéto znenie uznesenia   

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia      

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 

Žiadosť p. Ľubomíra Hrehu a manželky Márie, bytom Košice, Zupkova 2, zo dňa 19.8.2015 

o zámenu časti pozemku tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby: „Telekomunikačný stožiar Alternet – Poproč““ 

- v tomto bode programu starosta obce prečítal poslancom žiadosť  spoločnosti Alternet 

s.r.o., Košice o vyjadrenie k projektu stavby: „Telekomunikačný stožiar Alternet – Poproč“, 

informoval prítomných, že p.č. 2309/1 je na ulici Jarnej, podľa platného Územného plánu 

obce Poproč je táto lokalita určená na výstavbu rodinných domov. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  neschvaľuje: 

 

- umiestnenie stavby „Telekomunikačný stožiar Alternet – Poproč“ v k.ú. Poproč, na 

parc. č. 2309/1 z dôvodu rozporu umiestnenia stavby s platným Územným plánom obce 

Poproč. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav Hanko   -   za takéto znenie uznesenia   

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia      

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 

Žiadosť spoločnosti Alternet s.r.o., Košice o vyjadrenie k projektu stavby: „Telekomunikačný 

stožiar Alternet – Poproč“ tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 



 

 

„Žiadosť o úhradu investícii nájomcu do predmetu nájmu Juraj Péči, Palárikova 5, Košice“ 

- v tomto bode programu starosta obce prečítal prítomným žiadosť p. Juraja Péčiho, 

bytom Košice, Palárikova 5 o úhradu investícii nájomcu do predmetu nájmu – nebytové 

priestory nachádzajúce sa na Brezovej ulici č. 20 – „kolkáreň a bowlingová dráha“, 

v súvislosti s ukončením nájomnej zmluvy k 30.9.2015. Náklady súvisia s estetizáciou 

priestorov bowlingovej dráhy. 

Po diskusii poslancov a hlavného kontrolóra sa poslanci zhodli na rozdelení položiek 

uvedených v prílohe žiadosti na  položky pevne zabudované a položky hnuteľné, zabudované 

položky uhradí obec, úhradu hnuteľných doporučuje OZ p. Péčimu konzultovať s budúcim 

nájomcom. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- žiadosť nájomcu p. Juraja Péčiho, bytom Košice, Palárikova 5 o úhradu investícií 

nájomcu do predmetu nájmu, ktorou je nehnuteľnosť – budova nachádzajúca sa na v obci 

Poproč na Brezovej ulici č. 20, súpisné číslo 969, konkrétne náklady súvisiace 

s estetizáciou priestorov bowlingovej dráhy preukázaných obci účtovnými dokladmi. 

Obec uhradí preukázané investície do predmetu nájmu nájomcovi, konkrétne položky, 

ktoré sú pevne zabudované, na základe zmluvy o úhrade investícií do predmetu nájmu, do 

15 dní od účinnosti uvedenej zmluvy. Úhradu ostatných hnuteľných položiek obec 

akceptovať nebude. 
 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav Hanko   -   za takéto znenie uznesenia   

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia      

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 
 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  ukladá: 
 

- Finančnej komisii, v súvislosti so žiadosťou p. Juraja Péčiho, bytom Košice, Palárikov 

5 o úhradu investícií do predmetu nájmu, prerozdeliť a vyčísliť náklady súvisiace 

s estetizáciou priestorov bowlingovej dráhy preukázaných obci účtovnými dokladmi, na 

položky pevne zabudované a položky hnuteľné a to v termíne do najbližšieho 

plánovaného zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   



Ing. Branislav Hanko   -   za takéto znenie uznesenia   

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia      

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 

Žiadosť p. Juraja Péčiho, bytom Košice, Palárikova 5 o úhradu investícii nájomcu do 

predmetu nájmu tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

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

- starosta obce informoval prítomných o pripravovanom programe osláv Dňa obce 

Poproč v roku 2015,  písomne spracovaný materiál obdržali poslanci k naštudovaniu domov. 

V piatok 11. septembra je plánované otvorenie výstavy výtvarných diel z tvorby Slava 

Benka, udelenie čestného občianstva a recepcia pre pozvaných hostí. 

V sobotu 12. septembra je plánovaná svätá omša, futbalový turnaj, tenisový turnaj, detské 

súťaže, atrakcie pre deti, stánky s občerstvením, vystúpenie Country dua Weteráni na hornom 

futbalovom ihrisku, stánok Matice Slovenskej – súťaž vo varení halušiek, atrakcia Air Soft, 

vrámci hlavného programu vystúpi ľudová hudba Kandráčovci a kapela Heľenine oči, 

žrebovanie tomboly a ohňostroj. 

Po diskusii poslancov, OZ dospelo k názoru, že atrakciu Air Soft je pre nevhodnosť  

potrebné z programu vypustiť.  

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o  príprave osláv Dňa obce Poproč v roku 2015, ktoré sa 

budú konať dňa 12.9.2015. 

 

Písomne spracovaný materiál – návrh programu spolu s technickým zabezpečením osláv Dňa 

obce Poproč v roku 2015  tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

„Návrh na udelenie Čestného občianstva obce Poproč“ 

- v tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným návrh na udelenie 

štátneho občianstva, Ing. Márii Kyliánovej, za mimoriadny prínos v oblasti rozvoja 

a zveľaďovania obce, konkrétne dlhoročnú finančnú pomoc základnej škole. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- na návrh starostu obce udelenie čestného občianstva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Štatútu obce Poproč,  Ing. 

Márii Kylianovej, za mimoriadny prínos v oblasti rozvoja a zveľaďovania obce.  

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav Hanko   -   za takéto znenie uznesenia   



 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia      

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 

 

„Informácia o príprave osláv 71. výročia SNP v obci“ 

- starosta obce informoval prítomných o pripravovanom programe osláv 71. výročia 

SNP v obci Poproč, oslavy sa budú konať v predvečer výročia SNP t.j. 28. augusta 2015, 

program o 17.00 hod. kladenie vencov pri pomníku pred obecným úradom s klasickým 

krátkym programom - blokom piesní speváckej skupiny Fortuny, Dychovej hudby 

Popročanky príhovorom starostu, následne o 18.00 hod. zapálenie vatry na hornom 

futbalovom ihrisku, taktiež s krátkym programom - blokom  piesní speváckej skupiny 

Fortuny, Dychovej hudby Popročanky a príhovorom starostu. Súčasne starosta apeloval na 

poslancov, aby sa týchto osláv hlavne pietnej slávnosti kladenia vencov pred obecným 

úradom zúčastnili. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo   berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce  o príprave osláv 71. výročia SNP, ktoré sa budú konať dňa 

28.8.2015. 

 

Písomne spracovaný materiál – návrh programu osláv 71. výročia SNP v obci Poproč dňa 

28.8.2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Informácia riaditeľky ZŠsMŠ Poproč o personálnom  a organizačnom zabezpečení nového 

školského roka 2015/2016 v ZŠ s MŠ Poproč.“ 

- v tomto bode programu RNDr. Božena Mihoková, riaditeľka ZŠsMŠ Poproč 

predniesla prítomným správu o personálnom a organizačnom zabezpečení nového školského 

roka 2015/2016 v ZŠsMŠ Poproč. 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo   berie na vedomie: 

 

- informáciu riaditeľky ZŠsMŠ Poproč  o personálnom  a organizačnom zabezpečení 

nového školského roka 2015/2016 v ZŠ s MŠ Poproč. 

 

Správa o personálnom  a organizačnom zabezpečení nového školského roka 2015/2016 v 

ZŠsMŠ Poproč tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

„Informácia  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košicach o nevhodnosti 

požívania vody z prameňov „Kavarcová“ a „Kamenná studňa pri chate Údoľ“ ako pitnej 

vody“ 



- v tomto bode programu starosta obce prečítal prítomným list regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva, informoval, že informácia bola zverejnená na úradnej tabuli obce 

a na web stránke obce pre informovanie verejnosti. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo   berie na vedomie: 

 

- informáciu  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach 

o nevhodnosti požívania vody z prameňov „Kavarcová“ a „Kamenná studňa pri chate 

Údoľ“ ako pitnej vody. 

 

List Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košicach o nevhodnosti požívania vody 

z prameňov „Kavarcová“ a „Kamenná studňa pri chate Údoľ“ ako pitnej vody tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 12: 
Interpelácie poslancov. 

 

p. Martin Jasaň – podal návrh na zafóliovanie okien na budove Domu smútku proti slnku 

a tiež možnosti zabudovania klimatizácie, nakoľko v horúcich letných dňoch je v budove 

domu smútku veľmi teplo. 

 

Mgr. Dajána Špegárová – ako predsedníčka Rady školy informovala prítomných o výsledku 

výberového konania na riaditeľa/ľku ZŠsMŠ Poproč, ktoré sa konalo v júli tohto  roku. 

Podané boli dve prihlášky. Staronovou riaditeľkou sa stala RNDr. Božena Mihóková, ktorej 

popriala veľa úspechov v ďalšom pôsobení na tomto poste. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo   berie na vedomie: 

 

- interpelácie poslancov: p. Martina Jasaňa, Mgr. Dajány Špegárovej. 
 

 

 

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

 

Ing. František Petráš – podal návrh pouvažovať v budúcnosti na chodníkové prepojenie ulíc 

Partizánska – Lesná. 

Ing. Miriam Michalková – upozornila na zanedbanú zeleň v parku a tiež na PVC rohože pod 

detskými kolískami v parku, ktoré sa jej nezdajú z hľadiska bezpečnosti ako vhodné. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo   berie na vedomie: 

 



- podnety a návrhy od občanov: Ing. Františka Petráša, Ing. Miriam Michalkovej. 

 

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 obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


