
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 7.11.2016 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    

 

 Jozef   Harčarik - ospravedlnený, odcestovaný 

 

 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, 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. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre spoločnosť VVS, a.s., 

Košice. 

4. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Základnej školy 

s materskou školou Poproč za školský rok 2015/2016. 

5. Správa hlavného kontrolóra obce  z finančnej kontroly na mieste. 

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

a) Projekt spoločnosti VVS, a.s. Košice „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie 

obcí mikroregiónu Bodva“ - kolaudačné konanie prerušené – rozhodnutie 

z 18.07.2016. 

b) Rekonštrukcia MK – ul. Družstevná, Kostolná,  „Brod“ . 

c) Zberný dvor v areáli OS – aktualizácia PD, príprava žiadosti o dotáciu. 

d) Nový Zberný dvor v areáli ČOV – spracovaná štúdia. 

e) Kanalizácia na Potočnej ulici – spracovaná štúdia v 3 variantoch. 

f)  Výtlak PV na ulici Lesnej, podaná žiadosť o stavebné povolenie. 

g) Požiarna zbrojnica, vydané stavebné povolenie.         

7. Rôzne.      

a) Žiadosť Urbariátu obce Poproč o vydanie stanoviska k pozemkom. 

b) Žiadosť Domova dôchodcov Poproč o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 

2016. 

c) Žiadosť p. Jarmily Sklenkovej o úpravu prevádzkového času vo VZN obce Poproč 

č. 8/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní 

služieb. 

d) Informácia o vyhodnotení osláv Dni obce Poproč a Festivalu Rudohoria v roku 

2016. 

e) Informácia o aktuálnom stave v MAS RUDOHORIE o.z. 

f) Informácia o personálnej zmene na mieste vedúcej MKS. 

g) Žiadosť ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 o dotáciu na spracovanie projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu telocvične ZŠsMŠ Poproč. 

h) Žiadosť Ing,. Ladislava Toporčáka, Sadová 10, Poproč o odkúpenie pozemku par. 

č. KN C 1145/1 o výmere 105 m2 . 

8. Interpelácie poslancov. 

9. Podnety a návrhy od občanov. 

10. Závery z rokovania OZ. 

11. Záver.    

 Vyzval prítomných poslancov na doplnenie programu. Ing. Viliam Komora navrhol 

doplniť program rokovania o body: 



- Informácia o aktuálnom stave právneho riešenia 2. vydania monografie „Poproč“. 

- Žiadosť Mgr,. Juraja Šlosárika o zverejnenie jeho vyjadrenia k 2. vydaniu monografie 

„Poproč“. 

 

Starosta obce dal hlasovať o doplnení týchto bodov do programu rokovania: 

 Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   proti doplneniu 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - proti doplnenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za doplnenie  

    Martin  Jasaň          -   za doplnenie  

   Ing. Viliam  Komora       - za doplnenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za doplnenie 

Bc.  Iveta  Vincová - proti doplneniu 

 

Starosta obce konštatoval, že doplnenie bolo schválené, body budú zaradené do bodu 7. Rôzne, 

písm. i) a j),  následne dal hlasovať o celom programe rokovania:  

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za program rokovania 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za program rokovania 

Ing. Branislav Hanko  -   za program rokovania  

    Martin  Jasaň          -   za program rokovania  

   Ing. Viliam  Komora       - za program rokovania     

Mgr. Dajána  Špegárová - za program rokovania  

Bc.  Iveta  Vincová - za program rokovania  

 

K bodu programu č. 1b: 
Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení: 

PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dajána Špegárová,  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  Bc. Iveta Vincová, Mgr. Zuzana Bradová. 

 

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

Starosta obce konštatoval, že posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 

konalo dňa 22.8.2016.  

Uznesenia prijaté na tomto plánovanom zasadnutí  v polohe schválené – všetky splnené.  

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

nevyjadril. 

                    

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia  OZ dňa 22.8.2016. 

 

Písomne spracovaný materiál -  kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia  OZ 

dňa 22.8.2016 tvorí  prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 3: 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre spoločnosť VVS, a.s., Košice. 



 Starosta predložil na prerokovanie návrh zmluvy na zriadenie vecného bremena 

v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice. Zriadenie vecného 

bremena súvisí s projektom spoločnosti VVS „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie 

obcí mikroregiónu Bodva“ a s projektom „Poproč – pitná voda, výtlačné potrubie z Jasova“. 

Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 10,00 € pre všetky dotknuté 

nehnuteľnosti, zriadenie vecného bremena je potrebné k vydaniu kolaudačných rozhodnutí na 

dané stavby. 

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

nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Návrh zmluvy o zriadenie vecného bremena tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 4: 
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Základnej školy s 

materskou školou Poproč za školský rok 2015/2016. 

V tomto bode programu p. riaditeľka ZŠsMŠ Poproč, RNDr. Božena Mihóková,  

predniesla prítomným poslancom na schválenie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach ZŠsMŠ Poproč za školský rok 2015/2016. 

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

poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠsMŠ Poproč 

za školský rok 2015/2016.   

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠsMŠ Poproč za 

školský rok 2015/2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 



K bodu programu č. 5: 
Správa hlavného kontrolóra obce  z finančnej kontroly na mieste. 

 V tomto bode programu hlavný kontrolór obce, Ing. Jaroslav Hospodár, oboznámil 

prítomných so správou z finančnej kontroly na mieste týkajúcej sa stavu a plnenia úloh v súlade 

s prijatými uzneseniami OZ v roku 2015. 

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 z finančnej kontroly na mieste. 

 

Správa hlavného kontrolóra obce  z finančnej kontroly na mieste tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 6: 
Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.     

 

„Projekt spoločnosti VVS, a.s. Košice „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí 

mikroregiónu Bodva“  

- starosta informoval, že jedna z podmienok pre kolaudáciu kanalizácie v obci Poproč je 

kolaudácia kanalizácie v obci Jasov, tá už je splnená, kanalizácia v obci Jasov je skolaudovaná, 

ďalšími podmienkami je uzavretie zmlúv o zriadení vecného bremena s obcou Poproč 

(schválené VB v bode 3.) a tiež uzavretie zmlúv o zriadení vecného bremena s Urbariátom obce 

Poproč, pozemk. spoločenstvom. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

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

vodou a odkanalizovanie obcí mikroregiónu Bodva“. 

 

 

„Rekonštrukcia MK – ul. Družstevná, Kostolná,  „Brod“ . 

- starosta informoval, že augustovom zasadnutí OZ schválilo opravu miestnych 

komunikácií, konkrétne Družstevná, Kostolná a súbehu ulíc Lesná, Športová, Mieru, Kostolná 

(pri SAD zastávke na „Brodze“), práce sú urobené a ukončené, okrem tohto boli dané do 

pôvodného stavu aj úseky miestnych komunikácií a to časť ulice Mieru - ulička od čísla  4 po 

č.  7 a časť Letnej ulice. V diskusii poslanec p. Jasaň upozornil na zlé zaasfaltované vodovodné 

ventily na Kostolnej ulici a tiež zlé zaasfaltované kanalizačné šachty (riziko úrazu a riziko 

poškodenia motorových vozidiel). 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o rekonštrukcii miestnych komunikácií Družstevná, Kostolná 

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

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje: 

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 

 

 

„Zberný dvor v areáli obecných služieb“ 

- starosta informoval prítomných, že je možnosť získať finančné prostriedky 

z eurofondov na zberný dvor, preto sa t.č. pôvodná projektová dokumentácia z roku 2010 

aktualizuje na podmienky súčasnej výzvy. 

  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce “Zberný dvor v areáli obecných služieb“. 

 

 

„Nový Zberný dvor v areáli ČOV“ 

- starosta informoval o spracovanej štúdii nového zberného dvora v areáli súčasnej 

čističky odpadových vôd po skolaudovaní kanalizácie. Nový zberný dvor bude zastrešovať 

uloženie bioodpadov a nebezpečných odpadov. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce „Nový zberný dvor  v areáli ČOV“. 

 

 

„Projekt „Poproč – rozšírenie verejnej kanalizácie, Potočná ulica““     

- starosta informoval prítomných o spracovanej štúdii na rozšírenie kanalizácie na 

Potočnej ulici. Štúdia je spracovaná v troch variantoch, o tom ktorý variant bude prepracovaný 

do projektovej dokumentácie rozhodne spoločnosť VVS, a.s. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce „Poproč – rozšírenie verejnej kanalizácie, 

Potočná ulica“.    

 

„Projekt „Poproč – rozšírenie verejného vodovodu na ulici Lesnej““ 

- starosta informoval prítomných, že na okresnom úrade je podaná žiadosť o stavebné 

povolenie na danú stavbu. Po vydaní stavebného povolenia bude celá projektová dokumentácia 

odovzdaná spoločnosti VVS, a.s., ktorá touto dokumentáciou podmieňuje realizáciu rozšírenia 

vodovodu na ulici Horskej a Oľšavskej (realizácia oboch stavieb súčasne). 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 



- informáciu starostu obce o projekte „Poproč – rozšírenie verejného vodovodu na ulici 

Lesnej“. 

 

 

„Projekt „Prístavba požiarnej zbrojnice““   

- starosta informoval prítomných o vydanom stavebnom povolení pre danú stavbu, o jej 

realizácií rozhodnú poslanci zaradením alebo nezaradením do rozpočtu obce. 

-  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte „Prístavba požiarnej zbrojnice“.     

 

 

K bodu programu č. 7: 
Rôzne.      
„Žiadosť Urbariátu obce Poproč o vydanie stanoviska k pozemkom“ 

- starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť Urbariátu obce Poproč o vydanie 

stanoviska vo veci drobenia lesných pozemkov za účelom rozšírenia miestnej komunikácie pre 

účely uloženia inžinierskych sietí a tiež zriadenia prístupu k stavebným parcelám ležiacim 

vedľa uvedených  parciel. Starosta informoval, že sa jedná konkrétne o Horskú ulicu. 

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

poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  doporučuje: 

 

- 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 

 

Žiadosť Urbariátu obce Poproč o vydanie stanoviska k pozemkom tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Žiadosť Domova dôchodcov Poproč o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016.“ 

- starosta obce prečítal prítomným žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 vo výške 1.400,00 € na zakúpenie  

elektrického kompostéra do stravovacej prevádzky zariadenia. Od 1.1.2017 v zmysle zákona č. 

75/2015 nebude možné používať drviče biologicky rozložiteľného  kuchynského 



a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu, ale budú sa môcť používať len 

elektrické kompostéry. 

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

poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Žiadosť Domova dôchodcov Poproč o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

  

„Žiadosť p. Jarmily Sklenkovej o úpravu prevádzkového času vo VZN obce Poproč č. 8/2008 

o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb“ 

- starosta prečítal prítomným poslancom žiadosť p. Jarmily Sklenkovej, bytom Poproč, 

Školská 8, majiteľky predajne spotrebného tovaru v obci na ulici Kostolnej 30,  o  úpravu 

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

a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb, konkrétne upraviť prevádzkový čas pre druh 

prevádzky „predajne spotrebného tovaru“ v sobotu od 7.00 hod. do 19.00 hod. a v nedeľu od 

7.00 hod. do 19.00 hod. 

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

poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

Žiadosť p. Jarmily Sklenkovej o úpravu prevádzkového času vo VZN obce Poproč č. 8/2008 

o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 



 

 

„Informácia o vyhodnotení osláv Dni obce Poproč a Festivalu Rudohoria v roku 2016“ 

- starosta informoval prítomných o finančnom vyhodnotení osláv, celkové náklady boli 

15.685,53 €, z toho Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie uhradilo sumu  6.425,75 €, 

naša obec sa na oslavách podieľala sumou 5.302,28 (9.259,78 € - 3.957,50 € sponzorské). 

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

poslancov sa nevyjadril. 

  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o vyhodnotení osláv Dňa obce Poproč a Festivalu Rudohoria, 

ktoré sa konali dňa 10.9.2016. 

 

 

„Informácia o aktuálnom stave v MAS RUDOHORIE o.z.“ 

- starosta informoval prítomných, že vzhľadom k zmenám vo vláde  dochádza aj k zmene 

kritérií, ktoré ovplyvnia výšku poskytnutých  finančných prostriedkov a to z dôvodu, aby sa 

vyhovelo väčšiemu počtu miestnych akčných skupín.  

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

poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o aktuálnom stave v MAS Rudohorie, o.z. 

 

 

„Informácia o personálnej zmene na mieste vedúcej MKS“ 

- starosta informoval prítomných, že 1.11.2016 došlo k personálnej zmene na pozícií 

vedúcej miestneho kultúrneho strediska. Do zamestnania po skrátenej rodičovskej dovolenke 

nastúpila Ing. Zuzana Lukáčová, s Mgr. Ninou Molnárovou bol ukončený pracovný pomer 

nakoľko bola prijatá len na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky Ing. 

Lukáčovej. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o personálnej zmene na pozícii vedúcej Miestneho kultúrneho 

strediska v obci Poproč. 

 

 

„Žiadosť ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 o dotáciu na spracovanie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu telocvične ZŠsMŠ Poproč“ 

- starosta prečítal prítomným žiadosť základnej školy o dotáciu na spracovanie 

projektovej dokumentácie na rekonštrukciu telocvične ZŠsMŠ Poproč, projektová 

dokumentácia je potrebná, aby sa škola mohla zapojiť do výzvy MŠVVaŠ SR o poskytnutie 

finančných prostriedkov. Predpokladanú výšku finančnej dotácie je však možné určiť až na 

základe vypracovanej štúdie. 

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Po rozsiahlej diskusii 

poslancov bol prednesený návrh na uznesenie. 

 



Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Žiadosť ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 o dotáciu na spracovanie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu telocvične ZŠsMŠ Poproč tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Žiadosť Ing,. Ladislava Toporčáka, Sadová 10, Poproč o odkúpenie pozemku par. č. KN C 

1145/1 o výmere 105 m2 „ 

- starosta prečítal prítomným žiadosť Ing. Ladislava Toporčáka, bytom Poproč, Sadová 

10 o odkúpenie pozemku parc. č. KN C 1145/1 vo výmere 105 m2 – orná pôda, podľa GP č. 

74/2016, vypracovaného znalcom Ivanom Popovicsom.  

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

poslancov sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 výmere 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 

 

Žiadosť Ing,. Ladislava Toporčáka, Sadová 10, Poproč o odkúpenie pozemku a Geometrický 

plán č. 74/2016 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

 

„Informácia o aktuálnom stave právneho riešenia 2. vydania monografie „Poproč““ 

- poslanec Ing. Viliam Komora informoval prítomných o podanej žalobe vo veci ochrany 

autorských práv autorov pôvodnej publikácie, konkrétne Mgr. Heleny Hiľovskej, Ing. Jozefíny 



Hiľovskej, Mgr. Heleny Šlosárikovej, Mgr. Juraja Šlosárika a Ing. Ivety Komorovej Hiľovskej, 

ktorí na použitie textov z pôvodnej monografie neudelili súhlas. Informoval, že dňa 5.9.2016 

bola obci doručená výzva Advokátskej kancelárie Vojčík & Partners, s.r.o. na zdržanie sa 

zverejnenia knižnej publikácie o obci Poproč, starosta obce nezvolal v tejto veci zastupiteľstvo, 

napriek tomu bola dňa 10.9.2016 v rámci osláv Dňa obce Poproč, kniha pokrstená, následne 

distribuovaná do domácnosti a predávaná, jej distribúcia bola pozastavená až 23.9.2016 po 

vydaní predbežného opatrenia súdu – zákazu rozširovania knižnej publikácie, v tejto súvislosti 

požiadal o predloženie zoznamu o aktuálnom stave vydaných a predaných kníh. 

Následne prečítal a rozdal prítomným poslancom aj občanom vyjadrenie Mgr. Juraja 

Šlosárika k 2. vydaniu knihy „Poproč“ a tiež  Pripomienky Mgr. Heleny Hiľovskej k 2. vydaniu 

publikácie POPROČ. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu poslanca Ing. Viliama Komoru o aktuálnom stave právneho riešenia 2. 

vydania monografie „Poproč“. 

 

Vyjadrenie Mgr. Juraja Šlosárika k 2. vydaniu knihy „Poproč“ a  Pripomienky Mgr. Heleny 

Hiľovskej k 2. vydaniu publikácie POPROČ, Výzva Advokátskej kancelárie Vojčík & Partners, 

s.r.o. Košice zo dňa 2.9.2016 na zdržanie sa zverejnenia knižnej publikácie o obci Poproč, 

Uznesenie  Okresného súdu Košice I. zo dňa 23.9.2016 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

„Žiadosť Mgr,. Juraja Šlosárika o zverejnenie jeho vyjadrenia k 2. vydaniu monografie 

„Poproč““ 

- poslanec Ing. Viliam Komora prečítal prítomným Vyhlásenie Mgr. Juraja Šlosárika, 

zostavovateľa 1. vydania monografie „Poproč, k 2. vydaniu monografie „Poproč“ a požiadal 

o zverejnenie tohto vyhlásenia v najbližšom vydaní obecných novín, požiadal poslancov OZ 

o prijatie schvaľovacieho uznesenia týkajúceho sa zverejnenia. 

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Po rozsiahlej diskusii 

poslancov o tom či môže obecné zastupiteľstvo nariadiť redakčnej rade zverejňovanie alebo 

nezverejnenie príspevkov v obecných novinách, dal starosta hlasovať o návrhu Ing. Viliama 

Komoru. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 
Starosta konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 



Vyhlásenie Mgr. Juraja Šlosárika, zostavovateľa 1. vydania monografie „Poproč, k 2. vydaniu 

monografie „Poproč“ tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 8: 
Interpelácie poslancov. 

p. Martin Jasaň – upozornil na zle osvetlený úsek miestnej komunikácie Školská, konkrétne v 

časti od križovatky s Obchodnou ulicou smerom po základnú školu. 

Ing. Jaklovský – bude sa hľadať technické riešenie osvetlenia daného úseku. 

 

K bodu programu č. 9: 
Podnety a návrhy od občanov. 

p. Ján Štovčík zo Slnečnej ulice č. 22: 

-  upozornil na zlý úsek miestnej komunikácie pri kostole, konkrétne v mieste kde asfaltový 

koberec zo Školskej ulice prechádza do dlažby na Kostolnej ulici, výšková nerovnosť vozovky, 

riziko poškodenia motorových vozidiel, 

- dotazoval sa prečo Slnečná ulica od p. Juhára po cintorín nie je vyasfaltovaná v celku, ale 

urobili sa len vysprávky po kanalizácii, 

- upozornil na nekvalitne prevedené práce na Slnečnej ulici pri výstavbe kanalizácie,  

kanalizácia sa obsypávala len hlinou, nepodpísal prevzatie zrealizovanej kanalizačnej prípojky. 

 

K bodu programu č. 10: 
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. 11: 
Záver. 

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

účasť na tomto plánovanom zasadnutí. 

 
 

 

 


