
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 14.12.2015 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 - ospravedlnená, odcestovaná 

            

Ing.  Branislav  Hanko 

 

 Jozef   Harčarik 

 

 Martin  Jasaň  

     

Ing. Viliam  Komora 

 

 Peter   Mudroň - neospravedlnený 

     

Mgr. Dajána  Špegárová  

 

Bc.  Iveta   Vincová  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

Ď a l e j   p r í t o m n í: 

 

- ostatní prítomní (podľa prezenčnej listiny) 

   

 



K bodu programu č. 1a: 

 
Otvorenie, voľba návrhovej komisie. 

 

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

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

z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice.  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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 3. úpravy Rozpočtu obce Poproč na rok 

2015. 

4. Návrh 3. úpravy Rozpočtu obce Poproč na rok 2015.           

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č.  4/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poproč.                           

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 6/2015 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na 

území obce Poproč.                                               

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 7/2015 o určení výšky dotácie 

na prevádzku Centra voľného času, Školská 3, Poproč so sídlom na území obce Poproč.                                                                                      

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 8/2015 o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole 

s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorého zriaďovateľom je obec Poproč. 

9. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 1/2012 o úhradách za 

sociálne služby.   

10. Návrh výšky ceny stočného na rok 2016.     

11. Návrh pridelenia dotácií z rozpočtu obce na rok 2016 pre občianske združenia, 

organizácie a spolky.                                                                                                  

12. Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

obce na rok 2016. 

13. Návrh programov, podprogramov a zámerov obce na roky 2016, 2017, 2018.                                

14. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce na rok 

2016 s výhľadom na rok 2017 – 2018.                                                             

15. Návrh rozpočtu obce na rok 2016  - záväzný.  

16. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 – 2018 -  výhľadový. 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč  č. 9/2015 o určení miesta a času 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej 

zriaďovateľom je obec Poproč.                                                                                            

18. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 5/2015 o vyhradení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do 

orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Poproč.                                                        



19. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Poproč o výmenu pozemkov. 

20. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016.                        

21. Návrh Harmonogramu kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2016. 

22. Informácia o aktuálnom stave investičnej akcie spoločnosti VVS a.s. Košice v obci 

Poproč  „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí mikroregiónu Bodva“.  

23. Rôzne.  

Na schválenie: 

a) Žiadosť p. Jarmily Sklenkovej, Školská 8, Poproč o dodatok k nájomnej zmluve 

o prenájme nebytových priestorov – rozšírenie sortimentu predaja. 

b) Žiadosť p. Petra Petríka, Ružová 50, Košice o zníženie nájmu za prenájom 

nebytových priestorov na Brezovej ulici 20. 

c) Žiadosť p. Martina Jaklovského , Rovníkova 9, Košice o zámenu pozemkov. 

d) Žiadosť spoločnosti Milk – Agro s.r.o., Čapajevova 36, Prešov o súhlas vlastníka 

pozemku na umiestnenie parkoviska. 

Na vedomie: 

e) Informácia o termínoch plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 

2016. 

f)      Informácia o Výročnej správe obce Poproč za rok 2016. 

g) Informácia o zriadení Obslužného integrovaného miesta občana  (OIMO) v obci 

Poproč. 

h) Informácia o Harmonograme technicko-organizačného zabezpečenia volieb do 

Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 5. marca 2016. 

24. Interpelácie poslancov. 

25. Podnety a návrhy od občanov. 

26. Závery z rokovania OZ. 

27. Záver.    

 

Po prečítaní programu starosta obce navrhol od č. 22  preložiť pred bod programu č. 2. 

Všetci  prítomní  poslanci  OZ  s  takýmto návrhom a úpravou programu súhlasili, nikto 

z prítomných poslancov program nedoplnil. 

 

 

K bodu programu č. 1b: 

     
Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení: 

PhDr. Zita Baníková, Ing. Viliam Komora, Mgr. Dajána Špegárová. 

 

 

 

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  Bc. Iveta Vincová, p. Jozef Harčarik. 

 

 

 

 



 

K bodu programu č. 22: 
Informácia o aktuálnom stave investičnej akcie spoločnosti VVS a.s. Košice v obci Poproč  

„Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí mikroregiónu Bodva“.  

 

 V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných, že na dnešné rokovanie 

bol pozvaný generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice, aby 

osobne informoval poslancov a občanov o projekte „Bodva“, hlavne o vysprávkach miestnych 

komunikácií v obci, o kolaudácií kanalizácie a o  pripájaní sa na kanalizáciu. Za spoločnosť 

VVS, a.s. sa dostavila Ing. Baltesová, projekt manažérka projektu „Bodva“, ktorá 

informovala, že t.č. v obci Poproč je  kanalizácia uložená v zemi, dokončujú sa prípojky pre 

občanov. Pri užívaní kanalizácie je obec Poproč odkázaná na ukončenie časti kanalizácie 

v obci Jasov a na kanalizačnom zberači Jasov - Moldava, ktorý je prepojený na ČOV 

v Moldave, predpoklad ukončenia prác je apríl – máj 2016. Po ukončení prác a skolaudovaní  

časti kanalizácie v obci Jasov a kanalizačného  zberača Jasov - Moldava sa požiada 

o kolaudáciu kanalizácie v obci Poproč, následne po správoplatnení kolaudačného 

rozhodnutia a podpise zmluvy: občan – VVS, a.s  bude možné sa na túto kanalizáciu pripojiť. 

ČOV v Moldave nad Bodvou, t.č. prebieha konanie o spustenie ČOV do skúšobnej 

prevádzky. Spätné úpravy - práce na vyspávkach miestnych komunikácií sú pre počasie 

plánované najskôr v apríli 2016 a to asfaltovaním nad ryhou,  t.č. sa pracuje na rozpočte pre 

vysprávky. 

 Následne starosta otvoril diskusiu k predmetnému bodu, v rozsiahlej diskusii nielen 

poslanci, ale aj občania vyslovili celkovú nespokojnosť s prácami na kanalizácii v obci 

Poproč. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu o aktuálnom stave investičnej akcie spoločnosti VVS a.s. Košice v obci 

Poproč „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“. 

 

 

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

        

Starosta obce konštatoval, že posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 

konalo dňa 26.10.2015. Uznesenia prijaté na tomto plánovanom zasadnutí  v polohe schválené 

– všetky splnené. 

Uznesenia prijaté v polohe poveruje: 

- starostu obce k podpísaniu zmluvy s p. Mgr. Dajánou Špegárovou, bytom Poproč, 

Obchodná 35 o prevode majetku obce Poproč, konkrétne  o prevode pozemku 

nachádzajúceho sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaného na LV č. 1190, diel č. 1 – 

99 m
2 

 a diel č. 2 – 218 m
2 

(spolu 317 m2) z parcely PK č. 816/1 – splnené. 

 

- starostu obce zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie 

a zabezpečením inžinierskej činnosti za účelom vydania vodoprávneho  povolenia 

stavby „Poproč – rozšírenie verejnej kanalizácie, Potočná ulica“ – uznesenie trvá. 

 

Návrh na uznesenie: 



 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho  zasadnutia  OZ dňa 26.10.2015. 

 

Písomne spracovaný materiál -  kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho  zasadnutia  

OZ dňa  26.10.2015  tvorí  prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 3: 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 3. úpravy Rozpočtu obce Poproč na rok 2015. 

 

V tomto bode programu hlavný kontrolór obce predniesol prítomným  stanovisko 

k navrhovanej 3. úprave rozpočtu obce na rok 2015. Hlavný kontrolór obce, Ing. Hospodár, 

konštatoval, že návrh 3. úpravy je spracovaný v zmysle platnej legislatívy, odporučil 

poslancom OZ tento návrh 3. úpravy rozpočtu schváliť.                         

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 3. úpravy rozpočtu obce na rok 2015. 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 3. úpravy Rozpočtu obce Poproč na rok 2015 

tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 4: 
Návrh 3. úpravy Rozpočtu obce Poproč na rok 2015.    

 

V tomto bode  programu predniesol starosta obce prítomným poslancom návrh na 3. 

úpravu rozpočtu obce a to na základe vykonaného monitoringu programového rozpočtu obce 

Poproč na roky 2015-2017  k 31.10.2015. Návrh 3. úpravy rozpočtu zahŕňa náklady  súvisiace 

so spracovaním projektových dokumentácií – Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice vo výške 

4.200,00 €  a Prečerpávacej stanice studenej vody na ulici Lesnej vo výške 4.100,00 € (na 

základe prijatých uznesení OZ) a tiež žiadosť ZŠsMŠ o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

vo výške 2.100,00 €, riešenie havarijného stavu strechy kultúrneho domu vo výške 3.500,00 

€, spolufinancovanie III. etapy kamerového systému vo výške 1.000,00 €, rekonštrukciu 

a modernizáciu budovy kultúrneho domu vo výške 12.000,00 € a rekonštrukciu 

a modernizáciu budovy komunitného centra vo výške 1.500,00 €. 

Starosta obce konštatoval, že tento návrh 3. úpravy rozpočtu bol prerokovaný na 

zasadnutí Finančnej komisie dňa 10.12.2015, ktorá doporučuje predložený návrh schváliť. 

Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Nikto 

z prítomných poslancov  sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- 3. úpravu rozpočtu obce na rok 2015, podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:  



PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Návrh 3. úpravy Rozpočtu obce Poproč na rok 2015 a dôvodová správa tvoria prílohu tejto 

zápisnice. 

 

K bodu programu č. 5: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č.  4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poproč.     

 

 Návrh VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č.2/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Poproč je predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva 

v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Od 1.1.2016 je 

potrebné určiť poplatok za drobný stavebný odpad v rozmedzí od 0,015 € do 0,078 €.  

V predloženom návrhu VZN je tento poplatok stanovený na 0,050 € za uloženie 1 kg 

drobných stavebných odpadov a 0,015 € za vývoz 1 kg drobných stavebných odpadov. 

Starosta súbežne informoval prítomných, že v nadväznosti na tieto zmeny obec musí zakúpiť 

certifikovanú váhu na váženie odpadov. 

Starosta konštatoval, že návrh bol zverejnený v zmysle zákona, k návrhu neboli 

doručené žiadne pripomienky,  taktiež, že návrh VZN bol prerokovaný na zasadnutí Finančnej 

komisie dňa 10.12.2015, ktorá doporučuje predložený návrh VZN schváliť. 

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. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o miestnych daniach  a o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č.  4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poproč a dôvodvá správa tvoria 

prílohu tejto zápisnice.    

 

K bodu programu č. 6: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 6/2015 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území 

obce Poproč.  

 

Návrh VZN obce  Poproč č. 1/2015  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení je predložený na rokovanie obecného 

zastupiteľstva v súlade s § 6 ods.12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, podľa ktorého je obec povinná určiť: 

- podrobnosti financovania, 

- výšku dotácie na kalendárny rok na mzdy, odvody a prevádzku, 

- deň v mesiaci, v ktorom poskytne tieto finančné prostriedky 

na dieťa v materskej škole, na žiaka školského klubu detí a stravníka v školskej jedálni.  Na 

základe zákona č. 325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. 

o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa mení spôsob 

financovania, do rozpočtu obcí budú poukázané financie na záujmové vzdelávanie detí vo 

veku od 5 do 15 rokov. Výška dotácie pre jednotlivých príjemcov je uvedená v prílohe č. 1 

tohto návrhu VZN. Navrhovaná výška dotácie je vypočítaná osobitne pre každého príjemcu 

dotácie a vychádza z nákladov na mzdy a prevádzku jednotlivých školských zariadení za 

predchádzajúci kalendárny rok 2015. 

Starosta konštatoval, že návrh bol zverejnený v zmysle zákona, k návrhu neboli 

doručené žiadne pripomienky,  taktiež, že návrh VZN bol prerokovaný na zasadnutí Finančnej 

komisie dňa 10.12.2015 a tiež na zasadnutí Komisie školstva a sociálnych vecí dňa 8.12.2015, 

obe komisie doporučujú predložený návrh schváliť. 

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. 6/2015 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na 

území obce Poproč, podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 6/2015 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území 

obce Poproč a dôvodová správa tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 7: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 7/2015 o určení výšky dotácie na 

prevádzku Centra voľného času, Školská 3, Poproč so sídlom na území obce Poproč.    

Návrh VZN obce  Poproč č. 7/2015 určení výšky dotácie na prevádzku Centra 

voľného času, Školská 3, Poproč so sídlom na území obce Poproč. je predložený na rokovanie 

obecného zastupiteľstva v súlade s § 6 ods.12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, podľa ktorého je obec povinná určiť: 

- podrobnosti financovania, 

- výšku dotácie na kalendárny rok na mzdy, odvody a prevádzku, 

- deň v mesiaci, v ktorom poskytne tieto finančné prostriedky 

na prevádzku centra voľného času. 

Na základe zákona č. 325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. 

o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa mení spôsob 

financovania, do rozpočtu obcí budú poukázané financie na záujmové vzdelávanie detí vo 

veku od 5 do 15 rokov. Výška dotácie pre jednotlivých príjemcov je uvedená v prílohe č. 1 

tohto návrhu VZN. Navrhovaná výška dotácie je vypočítaná osobitne pre každého príjemcu 

dotácie a vychádza z nákladov na mzdy a prevádzku jednotlivých školských zariadení za 

predchádzajúci kalendárny rok 2015. 

Starosta konštatoval, že návrh bol zverejnený v zmysle zákona, k návrhu neboli 

doručené žiadne pripomienky,  taktiež, že návrh VZN bol prerokovaný na zasadnutí Finančnej 

komisie dňa 10.12.2015 a tiež na zasadnutí Komisie školstva a sociálnych vecí dňa 8.12.2015, 

obe komisie doporučujú predložený návrh schváliť. 

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. 7/2015 o určení výšky dotácie na 

prevádzku Centra voľného času, Školská 3, Poproč so sídlom na území obce Poproč, 

podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 7/2015 o určení výšky dotácie na 

prevádzku Centra voľného času, Školská 3, Poproč so sídlom na území obce Poproč 

a dôvodová správa tvoria prílohu tejto zápisnice.  



 

K bodu programu č. 8: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 8/2015 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole s materskou 

školou, Školská 3, Poproč, ktorého zriaďovateľom je obec Poproč. 

 

V tomto bode programu starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 8/2015 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole s materskou 

školou, Školská 3, Poproč, ktorého zriaďovateľom je obec Poproč. 

Návrh je spracovaný v zmysle § 20 zákona č. 254/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon), výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť CVČ je navrhovaná na 1,00 € za prvý polrok a 1,00 € za druhý polrok pravidelnej 

činnosti v záujmovom útvare. Príspevok je za každý záujmový útvar, ktorý žiak v danom 

školskom roku navštevuje. 

Starosta konštatoval, že návrh bol zverejnený v zmysle zákona, k návrhu neboli 

doručené žiadne pripomienky,  taktiež, že návrh  bol prerokovaný na zasadnutí Finančnej 

komisie dňa 10.12.2015 a tiež na zasadnutí Komisie školstva a sociálnych vecí dňa 8.12.2015, 

obe komisie doporučujú predložený návrh VZN schváliť. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  sa uznáša na: 

 

- Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 8/2015 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole 

s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorého zriaďovateľom je obec Poproč, podľa 

predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 8/2015 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole s materskou 

školou, Školská 3, Poproč, ktorého zriaďovateľom je obec Poproč a dôvodová správa tvoria 

prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 9: 
Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 1/2012 o úhradách za sociálne 

služby.   

 

 V tomto bode programu starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Návrh 

Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 1/2012 o úhradách za sociálne služby, 

spracovaný vedením Domova dôchodcov Poproč, ktoré žiadosť zdôvodňuje navýšením 



výdavkov na potraviny – rast cien potravín, navýšenie je bez nároku na dotáciu z rozpočtu 

obce, vykryté bude z príjmov DD, navýšené financie budú použité na prilepšenie stravy 

klientov zariadenia počas sviatkov. 

Starosta konštatoval, že návrh bol zverejnený v zmysle zákona, k návrhu neboli 

doručené žiadne pripomienky,  taktiež, že návrh dodatku bol prerokovaný na zasadnutí 

Finančnej komisie dňa 10.12.2015 a tiež na zasadnutí Komisie školstva a sociálnych vecí dňa 

8.12.2015, obe komisie doporučujú predložený návrh schváliť. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  sa uznáša na: 

 

- Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za 

sociálne služby. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 1/2012 o úhradách za sociálne 

služby  a dôvodová správa tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu programu č. 10: 
Návrh výšky ceny stočného na rok 2016.     

 

V tomto bode programu starosta obce prítomným poslancom predložil na 

prerokovanie návrh výšky stočného na r. 2016 pre fyzické a právnické osoby, ktorý je 

ponechať  výšku ceny stočného v sume 0,53 €/m
3
. 

Starosta informoval prítomných, že do uzavretia zmlúv s VVS, a.s. Košice je 

prevádzkovateľom kanalizácie obec. 

Súčasne starosta obce informoval , že návrh bol prerokovaný na zasadnutí Finančnej 

komisie dňa 10.12.2015, komisia doporučuje predložený návrh  výšky stočného na rok 2016 

schváliť. 

Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Nikto 

z prítomných poslancov  sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- výšku ceny stočného v obci Poproč na rok 2016 pre fyzické a právnické osoby vo 

výške  0,53 €   €/m
3 

.     

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 



 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

K bodu programu č. 11: 
Návrh pridelenia dotácií z rozpočtu obce na rok 2016 pre občianske združenia, organizácie 

a spolky.         

 

V tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom na 

prerokovanie  návrh poskytnutia finančného príspevku z rozpočtu obce pre jednotlivé 

združenia a spolky na ich činnosť v roku 2016.  Návrh bol spracovaný na základe písomných 

žiadostí jednotlivých občianskych združení a spolkov a bol prerokovaný na zasadnutí 

Finančnej komisie dňa 10.12.2015. Finančná komisia doporučuje schváliť poskytnutie dotácií 

všetkým občianskym združeniam, v plnej výške, podľa podaných žiadostí. 

  Následne starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných 

sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- poskytnutie dotácii z rozpočtu obce na rok  2016 pre občianske združenia na základe 

ich písomných žiadostí a to  

 

- Futbalovému klubu  OFK Slovan Poproč             vo výške   14.400,00 € 

- OZ Fortuna Poproč                                                    vo výške     2.000,00 € 

- Stolnotenisovému športovému klubu Poproč            vo výške     3.350,00 €  

- Dychovej hudbe Popročanka                                   vo výške     1.000,00 € 

- Klubu slovenských turistov Poproč                                vo výške        500,00 € 

- Dobrovoľnému hasičskému zboru Poproč   vo výške     2.300,00 € 

        

s    p o d m i e n k o u, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude 

týmto združeniam poskytnutá dotácia v plnej výške, ale dotácie budú poskytnuté len 

v takej výške ako to rozpočet obce umožní. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Písomne spracovaný materiál o poskytnutí dotácii tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 12: 



Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na 

rok 2016. 

 

V tomto bode programu starosta obce predniesol poslancom na prerokovanie žiadosť 

Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 

vo výške 7.000,00 € na vykrytie nákladov spojených s odmeňovaním zamestnancov 

zariadenia a na poistenie budovy zariadenia. Riaditeľka DD, Ing. Mária Petrášová, zdôvodnila 

žiadosť nariadením Vlády SR č. 393/2014 Z.z., ktorým boli ustanovené zvýšené stupnice 

platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Finančnej komisie  dňa 10.12.2015, komisia 

doporučuje predloženú žiadosť schváliť.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, Poproč o dotáciu z rozpočtu obce 

na rok 2016 vo výške 7.000,00 €. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na 

rok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 13: 
Návrh programov, podprogramov a zámerov obce na roky 2016, 2017, 2018.   

  

 V tomto bode programu starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrh 

Programov, podprogramov a zámerov obce Poproč na roky 2016, 2017, 2018. Materiál dostali 

poslanci k naštudovaniu domov, starosta obce taktiež konštatoval, že návrh Programov, 

podprogramov a zámerov obce Poproč na roky 2016, 2017, 2018 bol zverejnený v zákonnej 

lehote, k návrhu neboli doručené žiadne pripomienky. Návrh bol prerokovaný na zasadnutiach 

všetkých komisií pôsobiacich pri OZ. 

Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Nikto 

z prítomných poslancov  sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- Programy, podprogramy a zámery obce Poproč na  roky 2016, 2017, 2018 podľa 

predloženého návrhu. 

 



Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Návrh programov, podprogramov a zámerov obce na roky 2016, 2017, 2018 tvorí prílohu 

tejto zápisnice.      

  

K bodu programu č. 14, č. 15, č. 16: 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce na rok 2016 

s výhľadom na rok 2017 – 2018.                                                             

Návrh rozpočtu obce na rok 2016  - záväzný.  

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 – 2018 -  výhľadový. 

 

V tomto bode programu starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obce, Ing. Jaroslava 

Hospodára, na predloženie  stanoviska k návrhu Programového rozpočtu obce na rok 2016 

s výhľadom na rok 2017 – 2018.   Hlavný kontrolór konštatoval, že návrh  Programového 

rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na rok 2017 – 2018 je spracovaný v zmysle platnej 

legislatívy, odporučil poslancom   predložený návrh  Programového rozpočtu obce na rok 

2016 – záväzný  schváliť a návrh rozpočtu obce na rok 2017 - 2018 výhľadový vziať na 

vedomie. 

Následne starosta obce predložil prítomným poslancom na prerokovanie Návrh 

Rozpočtu obce Poproč na rok 2016 – záväzný a Návrh Rozpočtu obce Poproč s výhľadom na 

roky 2017 – 2018. Písomne spracovaný materiál obdržali poslanci  k naštudovaniu domov,  

návrhy  rozpočtov boli zverejnené v zákonnej lehote, obec k týmto návrhom neobdržala 

žiadne pripomienky. Návrhy rozpočtov boli tiež prerokované na zasadnutiach všetkých 

komisií pôsobiacich pri OZ, každá komisia doporučuje takto predložený rozpočet schváliť. 

Následne otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Nikto z prítomných 

poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu  obce na rok 

2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- Rozpočet obce Poproč na roky 2017 – 2018 – výhľadový, podľa predloženého návrhu. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 



- Rozpočet obce na rok 2016 – záväzný,  podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce na rok 2016 

s výhľadom na rok 2017 – 2018, návrh rozpočtu obce na rok 2016  - záväzný a návrh 

rozpočtu obce na rok 2017 - 2018 výhľadový tvoria prílohu tejto zápisnice. 

                                                         

 

K bodu programu č. 17: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč  č. 9/2015 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je 

obec Poproč.      

 

V tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom na schválenie 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč  č. 9/2015 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je 

obec Poproč.       

 Starosta konštatoval, že návrh bol zverejnený v zmysle zákona, k návrhu neboli 

doručené žiadne pripomienky,  návrh sa predkladá na schvaľovanie v zmysle zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 

320/2008 Z.z. o základnej škole, podľa ktorých sa zápis na plnenie povinnej školskej 

dochádzky vykoná   v období od 1.apríla do 30. apríla  príslušného kalendárneho roka, presný 

termín bude zverejnený na webovom sídle obce, školy a materskej školy. 

  Návrh VZN bol prerokovaný na zasadnutí Komisie školstva a sociálnych vecí dňa 

8.12.2015, komisia doporučuje predložený návrh VZN schváliť.  

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z poslancov sa 

nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  sa uznáša na: 

 

- Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 9/2015 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠsMŠ, ktorej zriaďovateľom je 

obec Poproč, podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 



Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč  č. 9/2015 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je 

obec Poproč  a dôvodová správa k návrhu VZN tvoria prílohu tejto zápisnice.     

 

K bodu programu č. 18: 
Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 5/2015 o vyhradení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre 

voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov 

samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Poproč.     

 

 V tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom na schválenie 

návrh  Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 5/2015 o vyhradení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre 

voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov 

samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Poproč.     

 Starosta konštatoval, že návrh bol zverejnený v zmysle zákona, k návrhu neboli 

doručené žiadne pripomienky,  dôvodom schvaľovania je zmena legislatívy, konkrétne nový 

zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani.  

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z poslancov sa 

nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  sa uznáša na: 

 

- Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 5/2015 o vyhradení miest a určení 

podmienok  na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 

volebnej kampane  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do 

Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov 

samosprávy obce Poproč podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 5/2015 o vyhradení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre 

voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov 

samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Poproč a dôvodová správa 

k návrhu VZN tvoria prílohu tejto zápisnice.     

       

K bodu programu č. 19: 
Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Poproč o výmenu pozemkov. 



 

V  tomto bode programu starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť 

Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Poproč o výmenu pozemkov pre vysporiadanie  pozemkov 

pod miestnou kaplnkou na Oľšavskej ulici, z dôvodu potrebnej rekonštrukcie tejto kaplnky, 

ktorá stojí na obecnom pozemku. Výmenou by obec získala do vlastníctva pozemok pod 

miestnou komunikáciou – Školská ulica, konkrétne časť od križovatky s Obchodnou ulicou po 

križovatku s Kostolnou ulicou, jedná sa o  765 m
2 

. 

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z poslancov sa 

nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- výmenu pozemkov pre vysporiadanie  pozemkov pod miestnou kaplnkou, konkrétne 

výmenu parcely C č. 2476 vo výmere 765 m
2
, zapísanú na LV 1067, vo vlastníctve 

farnosti, na ktorej sa nachádza miestna komunikácia Školská, za parcely C č. 1329/1 

vo výmere 44 m
2 

a parc. č. 1329/2 vo výmere 721 m
2
, spolu 765 m

2 
(podľa GP č. 

60/2015 zo dňa 9.9.2015, vypracovaného Ivanom Popovicsom a úradne overeného 

Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor, pracovisko Moldava n/Bodvou, 

podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii, pod číslom 

225/2015 dňa 1.10.2015),  obe zapísané na LV 2607 vo vlastníctve obce Poproč, na 

základe žiadosti RKC – farnosť Poproč, Kostolná 47, Poproč, zo dňa 31.8.2015. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - zdržala sa hlasovania 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Poproč o výmenu pozemkov, súhlas Biskupstva 

Rožňava so zámerom, listy vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, Geometrický plán č. 60/2015 

zo dňa 9.9.2015, vypracovaný Ivanom Popovicsom tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 20: 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016.  

 

V tomto bode programu predniesol prítomným poslancom hlavný kontrolór obce návrh 

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

1. Kontrolu zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku 2015  a cih súlad 

s VZN o poskytovaní dotácií. 

2.  Kontrolu výdavkov spojených s náhradami pri pracovných cestách a ich súlad so 

zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a opatrením MPSVaR SR č. 632/2008 Z.z. 

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

rozpočtových prostriedkov v roku 2015. 



Následne starosta obce otvoril diskusiu prítomných poslancov k predmetnému bodu. Ing. 

Komora – navrhol  doplniť 4. bod a to Kontrola verejného obstarávania investičnej akcie 

„Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu na prípravu jedál“. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016  doplnený o bod 4: 

Kontrola verejného obstarávania investičnej akcie „Stavebné úpravy priestorov 

kultúrneho domu na prípravu jedál“. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie   

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

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

tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 21: 
Návrh Harmonogramu kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2016. 

 

V tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie 

Harmonogram kultúrno-spoločenských podujatí obce Poproč na rok 2016. Starosta obce 

konštatoval, že tento návrh bol prerokovaný na zasadnutí Komisie kultúry a športu dňa 

7.12.2015. Mgr. Dajána Špegárová, predsedníčka komisie, doporučila poslancom tento návrh 

schváliť, konštatovala, že cca v každom mesiaci sa podľa návrhu bude konať spoločenská 

akcia, taktiež informovala poslancov, že na zasadnutí komisie padol návrh v mesiaci 

december organizovať vianočné trhy. Po diskusii poslanci navrhli akciu „Miestne vianočné 

trhy“ doplniť do plánu kultúrno-spoločenských akcií. Predsedníčka komisie, požiadala 

starostu obce, aby bola tabuľka plánu kultúrno-spoločenských akcií doplnená o to,  akým 

podielom sa na príprave aj finančne, tej ktorej akcie podieľa obec a jednotlivé občianske  

združenia.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- Harmonogram kultúrno-spoločenských podujatí obce Poproč na rok 2016 doplnený 

v mesiaci december o akciu „Miestne vianočné trhy“. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 



 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie   

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Návrh Harmonogramu  kultúrno–spoločenských akcií v obci Poproč v roku 2016 tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 23: 
Rôzne.  

 

Žiadosť p. Jarmily Sklenkovej, Školská 8, Poproč o dodatok k nájomnej zmluve o prenájme 

nebytových priestorov – rozšírenie sortimentu predaja 

- v  tomto bode programu starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť p. 

Jarmily Sklenkovej, bytom Školská 8, Poproč o dodatok k nájomnej zmluve o prenájme 

nebytových priestorov – rozšírenie sortimentu predaja v predajni mäsa na Kostolnej ulici č. 

30. P. Sklenková chce sortiment rozšíriť o krmivá, vitamínové doplnky a rôzny doplnkový 

tovar pre domáce zvieratá.  

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z poslancov sa 

nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- žiadosť p. Jarmily Sklenkovej, bytom Poproč, Školská 8, zo dňa 26.11.2015, o dodatok 

k nájomnej zmluve č. 3/2012 na rozšírenie sortimentu predaja. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie   

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť p. Jarmily Sklenkovej, Školská 8, Poproč o dodatok k nájomnej zmluve o prenájme 

nebytových priestorov – rozšírenie sortimentu predaja tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

Žiadosť p. Petra Petríka, Ružová 50, Košice o zníženie nájmu za prenájom nebytových 

priestorov na Brezovej ulici 20 

- v  tomto bode programu starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť p. Petra 

Petríka, bytom Ružová 50, Košice o zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov na 

Brezovej ulici 20. Starosta obce informoval prítomných, že výška nájomného v súčasnej dobe 

predstavuje sumu 165,00 € mesačne, po úprave – znížení sadzieb nájomného na minimálne 

sadzby podľa platného cenníka, by nájomné činilo 120,00 € mesačne. 

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z poslancov sa 

nevyjadril. 



 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- žiadosť p. Petra Petríka, bytom Ružová 50, Košice, zo dňa 4.12.2015, o zníženie nájmu 

nebytových priestorov na Brezovej ulici č. 20. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie   

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť p. Petra Petríka, Ružová 50, Košice o zníženie nájmu za prenájom nebytových 

priestorov na Brezovej ulici 20 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

Žiadosť p. Martina Jaklovského , Rovníkova 9, Košice o zámenu pozemkov 

- v  tomto bode programu starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť p. 

Martina Jaklovského, bytom Rovníkova 9, Košice o zámenu pozemkov, konkrétne podľa GP 

č. 119/2015, vypracovaného Ing. M. Vargom, PhD., zo dňa 21.10.2015, diel 3 p.č. 1469/1, 

ktorej vlastníkom je p. Jaklovský, vo výmere 21 m
2 

za diel 1 a diel 2 p.č. 1452/1, vo výmere 

21 m
2
, ktorej vlastníkom je obec Poproč. Jedná sa o pozemky v chatovej oblasti, po zámene 

zostane zachovaných 200 m
2 

pre vlastníka podľa Plánu rekreačnej zóny. 

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z poslancov sa 

nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- žiadosť p. Martina Jaklovského, bytom Košice, Rovníkova 9, zo dňa 14.12.2015,  

o zámenu pozemkov, konkrétne podľa GP č. 119/2015, vypracovaného Ing. M. 

Vargom, PhD., zo dňa 21.10.2015, diel 3 p.č. 1469/1, ktorej vlastníkom je p. 

Jaklovský, vo výmere 21 m
2 

za diel 1 a diel 2 p.č. 1452/1, vo výmere 21 m
2
, ktorej 

vlastníkom je obec Poproč.  

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie   

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 



Žiadosť p. Martina Jaklovského , Rovníkova 9, Košice o zámenu pozemkov a  Geometrický 

plán č.  119/2015, vypracovaný Ing. M. Vargom, PhD., zo dňa 21.10.2015 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. 

 

 

Žiadosť spoločnosti Milk – Agro s.r.o., Čapajevova 36, Prešov o súhlas vlastníka pozemku na 

umiestnenie parkoviska 

- v  tomto bode programu starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť 

spoločnosti Milk – Agro s.r.o., Čapajevova 36, Prešov o súhlas vlastníka pozemku na 

umiestnenie parkoviska. Žiadosť súvisí s výstavbou novej predajne v obci,  pôvodná budova, 

v ktorej je terajšia predajňa sa zbúra, následne sa v tomto priestore vybuduje nová predajňa, 

súčasťou ktorej je aj parkovisko, ktoré však zasahuje do obecného pozemku, konkrétne do 

miestnej komunikácie - ulice Mieru. Návrh stavebného úradu je zmenšiť objekt predajne, aby 

parkovisko nezasahovalo do cesty. 

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, v ktorej p. Martin Jasaň 

vyslovil nesúhlas s prenájmom časti parcely a zásahom parkoviska do miestnej komunikácie 

a to z hľadiska obmedzenia dopravy na tejto ceste. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- prenájom časti parcely na dobu 10 rokov, konkrétne 20 m
2 

z
 
parcely č.

 
 2481/2 k.ú. 

Poproč, zapísanej na LV 1190, ktorej vlastníkom je obec,  pre spoločnosť Milk – Agro 

spol. s.r.o., Čapajevova 36, Prešov, za účelom zriadenia parkovacej plochy  

k navrhovanej stavbe predajne potravín v obci Poproč na parcelách č. 2240/1 a  

2240/2, k.ú. Poproč, na základe žiadosti spoločnosti Milk – Agro spol. s.r.o., 

Čapajevova 36, Prešov, zo dňa 14.12.2015. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   zdržal sa hlasovania          

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - zdržala sa hlasovania   

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť spoločnosti Milk – Agro s.r.o., Čapajevova 36, Prešov o súhlas vlastníka pozemku na 

umiestnenie parkoviska a kópia katastrálnej mapy a situácia osadenia predajne a parkoviska 

tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

 

Informácia o termínoch plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016 

- v  tomto bode programu starosta obce oboznámil poslancov s termínmi plánovaných 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016, konkrétne 22.2., 18.4., 20.6., 22.8., 24.10., 

12.12. 

 

Návrh na uznesenie: 

 



Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o termínoch plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v roku 2016. 

 

Písomne spracovaný materiál o termínoch plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v roku 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Informácia o Výročnej správe obce Poproč za rok 2015 

- v tomto bode programu starosta obce oboznámil prítomných s Výročnou správou obce 

Poproč za rok 2014, ktorú je v zmysle zákona  účtovná jednotka povinná vyhotoviť za 

predchádzajúci účtovný rok ako súčasť správy audítora. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- Výročnú správu obce Poproč za rok 2014. 

 

Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 

23 ods. 5  zákona č. 540/2007 Z.z. tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Informácia o zriadení Integrovaného obslužného  miesta občana  (IOMO) v obci Poproč 

- v tomto bode programu starosta obce informoval prítomných, že v mestách a obciach 

s matrikou budú realizované v zmysle novely zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Govermnte 

integrované obslužné miesta (IOM). Nakoľko naša obec má matričný úrad, pracovisko IOM 

tu bude zriadené. Cieľom je priblížiť občanom služby štátu a vybaviť úradné záležitosti na 

jednom mieste. V prvej fáze projektu budú môcť občania vybaviť výpis/odpis z registra 

trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o zriadení Integrovaného obslužného miesta občana  (IOMO) 

v obci Poproč. 

 

List Ministerstva financií SR k zriadeniu IOM tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

Informácia o Harmonograme technicko-organizačného zabezpečenia volieb do Národnej 

rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 5. marca 2016 

- v tomto bode programu starosta obce informoval prítomných o úlohách obce pre  

zabezpečenie volieb do Národnej rady SR, tieto úlohy s termínmi zabezpečenia sú spracované 

v harmonograme technicko-organizačného zabezpečenia. Voľby sa budú konať 5. marca 

2016. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 



 

- informáciu starostu obce o Harmonograme technicko-organizačného zabezpečenia 

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

 

Harmonogram technicko-organizačného zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej 

republiky 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 24: 
Interpelácie poslancov. 

 

Ing. Hanko – informoval sa na výkop hrobov v „starom“ cintoríne, kto vymeriava hroby, kto 

určuje kde môže byť hrobka umiestnená a kde už nie je vhodné? 

P. Jana Baníková, odborný referent – správca cintorína rozhoduje o vhodnosti umiestnenia 

hrobov. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- interpelácie poslancov: Ing. Branislava Hanka. 

 

K bodu programu č. 25: 
Podnety a návrhy od občanov. 

 

V tomto bode programu sa nikto nevyjadril. 

 

K bodu programu č. 26: 
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. 27: 
Záver.    

 

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

účasť na tomto plánovanom zasadnutí, poďakoval sa aj za účasť na zasadnutiach počas celého 

roka 2015, všetkým poprial príjemné, pohodové a v kruhu rodiny prežité blížiace sa vianočné 

sviatky. 

 

 

 

 
 

 


