
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 19. 6. 2017 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 3/2017 

 

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 24.4.2017. 
 

b/ Výrok audítora za rok 2016. 
 

c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu Obce Poproč za rok 

2016. 
 

d/ Informáciu starostu obce o vyhlásenej výzve na voľbu členov do Rady školy pri ZŠsMŠ 

v Poproči. 
 

e/ Informáciu starostu obce o projekte obce: „Obnova telocvične ZŠ Poproč, rekonštrukcia 

a modernizácia“ 
 

f/ Informáciu starostu obce o projekte obce: „Požiarna zbrojnica Poproč – prístavba, 

nadstavba“. 
 

g/ Informáciu starostu obce o projekte obce „Ulica Slnečná“. 
 

h/ Informáciu starostu obce o projekte obce: „Chodník, ulica Mieru“. 
 

i/ Informáciu starostu obce o projekte spol. VVS, a.s., Košice „Zásobovanie pitnou vodou 

a odkanalizovanie obcí mikroregiónu Bodva“, konkrétne o pripojení obecných budov na 

verejnú kanalizáciu a podmienkach zvozu žumpových vôd pre občanov obecným 

traktorom. 
 

j/ Žiadosť starostu obce Poproč, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP): 

a) kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, 

b) názov ŽoNFP: „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“. 
 

k/  V súvislosti s projektom spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava „Základňová stanica 

a rádioreléový bod Poproč“ informácie starostu obce  : 

a) o podanej žiadosti o zastavenie stavebných prác na danej stavbe zo dňa 15.5.2017, 

podanej obyvateľmi Ing. Ľudmilou Grácovou, Poľná 25, Poproč, Ing. Marcelou 

Kozelovou, Letná 3, Poproč, Ing. Petrom Murgašom, Slnečná 66, Poproč 

b) o podanej žiadosti o zvolanie stretnutia so zástupcami spol. Slovak Telekom, a.s. 

Bratislava ohľadom premiestnenia danej stavby do inej lokality zo dňa 22.5.2017, 

podanej občanom Ing. Markom Jasaňom, Slnečná 42, Poproč 

c) o podanej petícii za zrušenie  stavebného povolenia pre danú stavbu, podanej dňa 

5.6.2017 petičným výborom: Ing. Ľudmila Grácová, Poľná 25, Poproč, Ing. Marcela 

Kozelová, Letná 3, Poproč, Ing. Peter Murgaš, Slnečná 66, Poproč. 

 

 

 



 

 
 

l/ Žiadosť spol. Slovenská pošta a.s, Banská Bystrica zo dňa 24.5.2017 o odstránenie 

nedostatkov BOZP v objekte Pošty Poproč. 
 

m/  Informáciu starostu obce  o valnej hromade Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s., Košice konanej dňa 15.6.2017. 
 

n/  Informáciu starostu obce o príprave osláv „Dňa obce Poproč“ - 09.09.2017 
 

o/ Informáciu starostu obce o pozvaní na stretnutie do Mátramindszentu v dňoch 30.06. – 

02.07.2017. 
 

p/ Informáciu poslanca Ing. Viliama Komoru o kauze monografia. 
 

r/  Interpelácie poslancov:  Ing. Branislava Hanka, Ing. Viliama Komoru. 
 

s/ Podnety a návrhy od občanov: príspevok p. Kataríny Pečiovej o novovzniknutej Základnej 

organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v našej obci. 

 

 

2. S c h v a ľ u j e    
 

a/   Na návrh poslanca Ing. Viliama Komoru doplnenie programu – bod 9. Rôzne - Kauza 

monografia. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   zdržala sa hlasovania 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - zdržala sa hlasovania 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

Mgr.   Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

 

 

b/  Program rokovania plánovaného zasadnutia OZ dňa 19.6.2017 s doplneným bodom -

Kauza monografia. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   zdržala sa hlasovania 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - zdržala sa hlasovania 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

Mgr.   Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

 

c/ Návrhovú komisiu v zložení poslancov:  Mgr. Zuzana Bradová, p. Martin Jasaň, Ing. 

Branislav Hanko. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie  

Ing. Branislav Hanko  -   zdržal sa hlasovania  

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 



   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

Mgr.   Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

 

 

d/ Výzvu na predkladanie ponúk na prenájom nebytových priestorov o vlastníctve obce 

nachádzajúcich sa v budove na Brezovej ulici č. 20 o výmere 88,10 m2  podľa 

predloženého návrhu. 

 

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 

 

e/ Záverečný účet obce Poproč a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 – bez výhrad. 

 

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 
 

f/  Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

153.252,73 €. 

 

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 
 

g/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017 podľa 

predloženého návrhu. 
 

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 
 

h/ V súvislosti s projektom „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“ : 

a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, za účelom 

realizácie projektu „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“, 

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP, 

c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, 

maximálne však do výšky 5 500,00 EUR (odhadovane celkové oprávnené výdavky 

projektu predstavujú výšku 103 385,50  EUR) a zároveň financovanie prípadných 

neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a 



predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými 

oprávnenými výdavkami projektu. 

 

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 

 
 

i/ Riešenie podanej petície za zrušenie stavebného povolenia pre stavbu „Základňová 

stanica a rádioreléový bod Poproč“ ako podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo 

odvolacieho konania na príslušnom okresnom úrade. 

 

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 

    Peter  Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr.   Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

 

j/ Prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s  § 9a, odsek 8, písmeno 

b) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí, konkrétne pozemok nachádzajúci sa v obci 

Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na LV č. 1190, parc.č. 4027/8 vo výmere 92 m2 za cenu 

160,00 €,  v zmysle znaleckého posudku zo dňa 8.5.2017, vypracovaného znalcom Ing. 

Jurajom Miškovičom, pre p. Ľudmilu Jankovovú, bytom Severná 22, Moldava nad 

Bodvou. 
 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie  

Ing. Branislav Hanko  -   zdržal sa hlasovania 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

    Peter  Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr.   Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

 
 

k/  Prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s  § 9a, odsek 8, písmeno 

b) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí, konkrétne pozemok nachádzajúci sa v obci 

Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na LV č. 1190, parc.č. 1512/2 vo výmere 116 m2 za cenu 

125,00 €,  v zmysle znaleckého posudku zo dňa 13.6.2017, vypracovaného znalcom 

Ing. Ľubomírom Vincom, pre Ing. Jána Mihóka a manželku RNDr. Boženu 

Mihókovú, obaja bytom Poproč, Oľšavská 31. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie  

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenia 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 



    Peter  Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr.   Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 
 

l/ Oznamovanie termínu otvárania obálok a vyhodnocovania ponúk, v procesoch 

verejných obstarávaní, poslancom OZ e-mailom alebo sms správou v časovom 

predstihu, min. tri dni pred konaním a bude realizované najskôr od 17.00 hod.. 

  

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   zdržala sa hlasovania  

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie  

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenia 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

    Peter  Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr.   Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

 

 

3.  K o n š t a t u j e,   ž e  

 

a/ ciele projektu „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč“ sú v súlade s platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč a s Územným plánom 

obce Poproč. 

 

 

4. D e l e g u j e   
 

 

a/   Na základe tajnej voľby, do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, 

Školská 3, Poproč, členov za obec Poproč a to: 

 Harčariková Katarína, Mgr., Obchodná 62, Poproč 

 Komora Viliam, Ing., Oľšavská 9, Poproč 

 Spišáková Ingrid, Horská 2, Poproč 

 Špegárová Dajána, Mgr., Obchodná 35, Poproč 

 

5. P o v e r u j e  

 

a/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, v spolupráci so spol. Slovak Telekom, a.s. 

Bratislava hľadať novú vhodnú lokalitu  pre umiestnenie stožiara v súvislosti 

s projektom spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava „Základňová stanica 

a rádioreléový bod 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 

    Peter  Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr.   Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 
 

b/ Hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly na dôvody zrušenia verejného 

obstarávania pre zákazku: "Externý projektový manažment pre projekt zníženia 

spotreby energie pri prevádzke verejných budov v obci Poproč". 



 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   zdržala sa hlasovania 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - zdržala sa hlasovania 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr.   Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

 

 

6. U k l a d á 

 

a/ obecnému úradu zverejňovať písomné príspevky poslancov ako prílohu zápisnice. 

 

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 

    Peter  Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr.   Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

 

 

 

 

 

 

 

 


