
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 7.11.2016 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 6/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Poproči  
 

 

1. B e r i e    n a    v e d o m i e   
 

a/  Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia  OZ dňa 22.8.2016. 
   

b/ Správu hlavného kontrolóra obce z finančnej kontroly na mieste. 
 

c/ Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s., Košice „Zásobovanie pitnou 

vodou a odkanalizovanie obcí mikroregiónu Bodva“. 
 

d/ Informáciu starostu obce o rekonštrukcii miestnych komunikácií Družstevná, Kostolná 

a súbehu ulíc Lesná, Športová, Mieru, Kostolná (pri SAD zastávke na „Brodze“). 
 

e/  Informáciu starostu obce o projekte obce “Zberný dvor v areáli obecných služieb“. 
 

f/  Informáciu starostu obce o projekte obce „Nový zberný dvor  v areáli ČOV“. 
 

g/ Informáciu starostu obce o projekte obce „Poproč – rozšírenie verejnej kanalizácie, 

Potočná ulica“.    
 

h/   Informáciu starostu obce o projekte „Poproč – rozšírenie verejného vodovodu na ulici 

Lesnej“. 
 

i/ Informáciu starostu obce o projekte „Prístavba požiarnej zbrojnice“.     
 

j/ Informáciu starostu obce o vyhodnotení osláv Dňa obce Poproč a Festivalu Rudohoria, 

ktoré sa konali dňa 10.9.2016. 
 

k/ Informáciu starostu obce o aktuálnom stave v MAS Rudohorie, o.z. 
 

l/ Informáciu starostu obce o personálnej zmene na pozícii vedúcej Miestneho kultúrneho 

strediska v obci Poproč. 
 

m/ Informáciu poslanca Ing. Viliama Komoru o aktuálnom stave právneho riešenia 2. vydania 

monografie „Poproč“. 
 

n/ Interpelácie poslancov: p. Martina Jasaňa. 
 

o/ Podnety a návrhy od občanov: p. Jána Štovčíka. 

 

                          
 

2. S c h v a ľ u j e    

 
a/ Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s. Košice z dôvodu uloženia potrubia verejnej kanalizácie, vybudovanej v rámci 

stavby „Poproč – kanalizácia – rozšírenie“ na parcelách vyčlenených geometrickým 

plánom č. 3/2016 a z dôvodu uloženia  potrubia verejného vodovodu, vybudovaného 



v rámci stavby  „Poproč, výtlak vody z Jasova“, na parcelách vyčlenených 

geometrickým plánom č. 119/2016. 

 Výška odplaty za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 10,00 € pre všetky 

dotknuté nehnuteľnosti. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   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 

 
 

b/ Správu o  výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Základnej 

školy s materskou školou Poproč za školský rok 2015/2016. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   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 

 

 

c/  Na základe žiadosti Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, Poproč  poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre Domov dôchodcov Poproč vo výške 1.400,00 

€ na nákup elektrického kompostéra do stravovacej prevádzky. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   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 

 

 

d/ Žiadosť p. Jarmily Sklenkovej, bytom Poproč, Školská 8 o úpravu prevádzkového 

času vo VZN obce Poproč č. 8/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach 

predaja a poskytovaní služieb a to formou Dodatku č. 1 k danému VZN. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   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 

 



 

 

e/ Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč o spracovanie štúdie 

na rekonštrukciu telocvične ZŠsMŠ Poproč. 
 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   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 

 

f/  V súlade s  § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí,   zámer 

prevodu majetku obce priamym predajom  p. Ing. Ladislavovi Toporčákovi, bytom 

ul. Sadová 10, 044 24 Poproč.  Jedná sa o pozemok parc. č. KN C 1145/1 vo výmer 

105 m2 – orná pôda, podľa GP č. 74/2016, vypracovaného znalcom Ivanom 

Popovicsom. Celková cena za pozemok bude stanovená znaleckým posudkom. 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   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 
 

g/  Zverejnenie predloženého vyhlásenia Mgr. Juraja Šlosárika, zostavovateľa 1. 

vydania monografie „Poproč, k 2. vydaniu monografie „Poproč“ v Občasníku 

Obecného úradu v Poproči a to v plnom rozsahu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   proti uzneseniu 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - proti uzneseniu 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie  

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie  

   Ing. Viliam  Komora       - za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - zdržala sa hlasovania 

 

 

 

3. D o p o r u č u j e  
 

a/    Na základe žiadosti Urbariátu obce Poproč, pozemkové spoločenstvo, vydať súhlasné 

stanovisko vo veci drobenia lesných pozemkov, parciel KN registra C s číslami 

2405/39 vo výmere 343 m2 a 2405/40 vo výmere 139 m2 , ktoré boli vytvorené 

geometrickým plánom č. 277/2014 za účelom rozšírenia miestnej komunikácie pre 

účely uloženia inžinierskych sietí a tiež zriadenia prístupu k stavebným parcelám 



ležiacim vedľa uvedených  parciel. Súčasne doporučuje vydať súhlasné stanovisko na 

vyňatie týchto parciel z lesného pôdneho fondu. 
 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   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 
 

 

 

4. P o v e r u j e  
 

a/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, reklamovať práce súvisiace s opravou 

miestnych komunikácií Družstevná, Kostolná a súbeh ulíc Lesná, Športová, Mieru, 

Kostolná (pri SAD zastávke na „Brodze“),  konkrétne  zle zaasfaltované kanalizačné 

šachty a vodovodné ventily. 
 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   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 

 

 


