
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 19.6.2017 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 - neospravedlnený, odcestovaný 

 

 Martin  Jasaň  

     

Ing. Viliam  Komora 

 

 Peter   Mudroň - príchod o 18.15 hod. 

     

Mgr. Dajána  Špegárová  

 

Bc.  Iveta   Vincová - ospravedlnená, vážne rodinné dôvody  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

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. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Obce Poproč k 31.12.2016. 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu Obce Poproč za rok 

2016. 

5. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2016. 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017.   

7. Informácia o vyhlásenej výzve na voľbu členov do Rady školy pri ZŠsMŠ v Poproči. 

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

 

a) Projekt „Obnova telocvične ZŠ Poproč, rekonštrukcia a modernizácia“ 

b) Projekt „Požiarna zbrojnica Poproč – prístavba, nadstavba“. 

c) Projekt „Ulica Slnečná“ 

d) Projekt „Chodník, ulica Mieru“ 

e) Projekt spol. VVS, a.s., Košice „BODVA“ – ťahanie žúmp, pripojenie obecných 

budov. 

f) Projekt „Modernizácia učební v ZŠsMŠ Poproč“ 

9. Rôzne.  

a) Projekt spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava „Základňová stanica a rádioreléový bod 

Poproč“      -    žiadosť o zastavenie stavebných prác ZS a RR bod na p.č. C 2313/7 

- Petícia za zrušenie stavebného povolenia pre stavbu „Základňová 

stanica a rádioreléový bod Poproč“ 

b) Žiadosť p. Ľudmily Jankovovej, Severná 22, Moldava nad Bodvou o  odkúpenie 

pozemku - parc. č. 4027/8 vo výmere 92 m2 . 

c) Žiadosť Ing. Jána Mihóka a manželky RNDr. Boženy Mihókovej, obaja bytom 

Poproč, Oľšavská 31 o odkúpenie pozemku p.č. 1512/2 vo výmere 116 m2 . 

d) Žiadosť prenajímateľa - Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica  o odstránenie 

nedostatkov BOZP v objekte Pošty Poproč. 

e) Informácia o VZ spoločnosti VVS, a.s. Košice - dňa 15.06.2017. 

f) Informácia o príprave Osláv Dňa obce – dňa 09.09.2017.  

g) Pozvánka do Mátramindszentu na 30.06. – 02.07.2017.  

10. Interpelácie poslancov. 

11. Podnety a návrhy od občanov. 

12. Závery z rokovania OZ. 

13. Záver.    

 

Vyzval prítomných poslancov na doplnenie programu. Ing. Komora navrhol v bode  č. 

9 – Rôzne doplniť bod – Kauza monografia. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať: 



 

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 

 

Starosta konštatoval, že navrhované doplnenie programu bolo schválené. Následne dal 

hlasovať o celom programe 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 

 

Starosta konštatoval, že program dnešného rokovania OZ bol schválený. 

 

K bodu programu č. 1b: 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Zuzana Bradová, p. Martin Jasaň, Ing. 

Branislav Hanko. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať:  

 

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 

 

Starosta konštatoval, že návrhová komisia bola zvolená podľa návrhu. 

 

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  PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dajána Špegárová, následne  starosta vyzval prítomných na 

doplnenie overovateľov z radov poslancov,  nikto z prítomných poslancov overovateľov 

nedoplnil. 

 

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

Starosta obce konštatoval, že posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 

konalo dňa 24.4.2017.  

Spracovaný písomný materiál dostali poslanci k naštudovaniu domov. Uznesenia prijaté 

na tomto plánovanom zasadnutí  v polohe schválené – všetky splnené. 

V súvislosti s uznesením č.  A.2/4.a./2017, ktorým OZ poverilo: 

- starostu obce zrealizovať verejné obstarávanie na prenajímateľa uvoľneného  

nebytového priestoru - baru nachádzajúceho sa v budove na Brezovej ulici č. 20, starosta 

predložil prítomným poslancom na schválenie výzvu na predkladanie ponúk na prenájom tohto 



priestoru. Konštatoval, že sa jedná o reštauračné a pohostinské priestory, skladové priestory 

a ostatné priestory pozostávajúce zo sociálneho zariadenia a chodby spolu v celkovej výmere 

88,10 m2 , predpokladaná cena za prenájom je 1.450,00 bez DPH za rok, cena  neobsahuje 

prevádzkové náklady, doba prenájmu je desať rokov, ponuky je potrebné predkladať v listinnej 

forme. Kritériom na vyhodnotenie je najvyššia ponuková cena s DPH. Starosta taktiež 

konštatoval, že táto výzva bola prerokovaná na zasadnutí finančnej komisie dňa 14.5.2017 bez 

pripomienok, otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto sa nevyjadril, následne 

dal o predloženom návrhu hlasovať: 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Konštatoval, že uznesenie bolo schválené. Starosta otvoril diskusiu poslancov 

k celkovej kontrole plnenia záverov, nikto z prítomných sa nevyjadril.            

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho  zasadnutia  OZ dňa 24.4.2017. 

 

Písomne spracovaný materiál -  kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia  OZ 

dňa 24.2.2017 a návrh výzvy na predkladanie ponúk na prenájom nebytových priestorov 

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

prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 3: 
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Obce Poproč k 31.12.2016. 

V tomto bode programu starosta obce prečítal prítomným poslancom výrok audítora  

z overovania účtovnej závierky k 31.12.2016 a to„ že účtovná závierka poskytuje pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie Obce Poproč k 31. decembru 2016 a výsledky jeho 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve“. 

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

nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- Výrok audítora za rok 2016. 

 

Výrok audítora k Záverečnému účtu obce za rok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 4: 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Poproč za rok 2016. 

Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2016 prečítal prítomným  hlavný kontrolór 

obce, Ing. Jaroslav Hospodár. Konštatoval, že účtovná závierka je v súlade so zákonom 



o účtovníctve, zákonom o obecnom zriadení a zákonom o rozpočtových pravidlách. Záverečný 

účet bol zverejnený v zmysle zákona a to 15 dní vopred, overený je audítorom. Poskytuje 

pravdivý prehľad o výsledku hospodárenia obce. Doporučil poslancom obecného zastupiteľstva 

schváliť záverečný účet obce za rok 2016 bez výhrad. 

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

nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Poproč za rok 2016. 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Poproč za rok 2016 tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 5: 
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2016. 

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2016 dostali poslanci domov k naštudovaniu 

domov, taktiež bol návrh záverečného účtu prerokovaný na zasadnutiach  komisií. Podrobne o  

záverečnom účte informovala prítomných sl. Mihaľová – referentka ekonomického úseku. 

V závere konštatovala, že prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 je 153.252,73 €.   

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

nikto z prítomných poslancov sa nevyjadril, predniesol návrhy uznesení: 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce – 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 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Návrh Záverečného  účtu obce z rok 2016, Hodnotiaca správa rozpočtu za rok 2016 

k Programovému rozpočtu obce na roky 2016-2018 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 6: 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok r. 2017. 

 



V tomto bode programu predniesol prítomným poslancom hlavný kontrolór obce návrh 

plánu svojej činnosti na II. polrok r. 2017, podľa ktorého plánuje vykonať: 

1. Kontrolu riešenia priestupkov v roku 2016 a 1. polrok 2017. 

2. Kontrolu riešenia sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. v roku 2016 a 1. polrok 

2017. 

3. Kontrolu povinného zverejňovania zmlúv uzavretých obcou v roku 2016 v súlade so 

zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

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

Komora sa dotazoval, či sa dá plán kontrol priebežne dopĺňať, ak sa niečo vyskytne. Ing. 

Hospodár, odpovedal, že je  to možné, formou uznesenia. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok r. 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 

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok r. 2017 tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 7: 
Informácia o vyhlásenej výzve na voľbu členov do Rady školy pri ZŠsMŠ v Poproči. 

 

V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných poslancov, že dňa 

17.5.2017 bola vyhlásená výzva na voľby členov do rady školy.  Obec deleguje za zriaďovateľa 

do rady školy štyroch členov - zástupcov. Návrh zástupcov za obec Poproč je p. Oleg Brada, 

Nová 26, Mgr. Katarína Harčariková, Obchodná 62, Ing. Viliam Komora, Oľšavská 9, p. Ingrid 

Spišáková, Horská 2, Mgr. Dajána Špegárová, Obchodná 35. Starosta vyzval prítomných 

poslancov na doplnenie týchto zástupcov, doplňujúci návrh nepredložil nikto. Následne sa 

poslanci dohodli na tajnej voľbe, tajné hlasovanie vyhodnotili Ing. Hospodár, hlavný kontrolór 

obce a sl. Mihaľová, referentka ekonomického úseku, konštatovali, že p. Brada získal tri hlasy, 

Mgr.  Harčariková získala šesť hlasov, Ing. Komora získal štyri hlasy, p. Spišáková získala štyri 

hlasy, Mgr. Špegárová získala šesť hlasov.  

Starosta preniesol návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o vyhlásenej výzve na voľbu členov do Rady školy pri ZŠsMŠ 

v Poproči. 

 

Obecné zastupiteľstvo  deleguje: 

-  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 

 

Výzva na voľbu členov do Rady školy pri ZŠsMŠ v Poproči, písomný návrh delegátov za obec 

Poproč, výsledky tajného hlasovania poslancov tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 8: 
Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.      

 

„Projekt „Obnova telocvične ZŠ Poproč, rekonštrukcia a modernizácia““ 

- starosta informoval prítomných, že stavebné povolenie na tento projekt už nadobudlo 

právoplatnosť, prvá aktivita v rámci projektu – výmena palubovky v predpokladanej hodnote 

65.777,00 € bez DPH, je po dohode s p. riaditeľkou ZŠsMŠ naplánovaná na august tohto roku 

a to návrhom na zmenu rozpočtu a následne vyhlásením verejného obstarávania na realizáciu 

tejto časti projektu. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce: „Obnova telocvične ZŠ Poproč, 

rekonštrukcia a modernizácia“ 

 

„Projekt „Požiarna zbrojnica Poproč – prístavba, nadstavba““ 

- predpokladaná hodnota zákazky je 170.151,00 € s DPH, prebieha verejné obstarávanie 

cez vestník, v rámci ktorého boli záujemcovia druhy krát vyzvaní na doplnenie všeobecných 

informácií, súbežne sa čaká na výzvu ministerstva vnútra na rekonštrukciu požiarnych zbrojníc, 

cez túto výzvu je možné získať max. 30.000,00 €. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce: „Požiarna zbrojnica Poproč – prístavba, 

nadstavba“. 

 

Projekt „Ulica Slnečná“ 

- prebieha proces pre vydanie stavebného povolenia t.j. vyžiadanie všetkých potrebných  

stanovísk, rozpočtované náklady a teda predpokladaná hodnota zákazky pre verejné 

obstarávanie je 168.993,00 € s DPH. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce „Ulica Slnečná“. 

 

Projekt „Chodník, ulica Mieru“ 

- taktiež prebieha proces pre vydanie stavebného povolenia t.j. vyžiadanie všetkých 

potrebných  stanovísk, rozpočtované náklady a teda predpokladaná hodnota zákazky pre 

verejné obstarávanie je 147.761,00 € s DPH. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce: „Chodník, ulica Mieru“. 

 

Projekt spol. VVS, a.s., Košice „BODVA“  

- starosta informoval prítomných, že pre napojenie obecných budov na verejnú 

kanalizáciu – budovy komunitného centra, budovy obecných služieb, budovy domu smútku, 

budovy cukrárne je potrebné k žiadosti o pripojenie doložiť projektovú dokumentáciu – t.č. sa 

PD spracováva,  zatiaľ nezrealizované prípojky sú k budove zdravotného strediska, budove 



pošty a budove na Kostolnej ulici č. 30. Ďalej starosta informoval prítomných, že obec by už 

nemala občanom čistiť obecným traktorom a  cisternou žumpy, nakoľko dopadové vody sú už 

odvádzané do čističky v Moldave nad Bodvou, nie do obecnej čističky, tá je už mimo 

prevádzky.  Dňa 20.6.2017 prebehne na obecnom úrade rokovanie s námestníkom spol. VVS, 

a.s. Košice ohľadom nezrealizovaných prípojok pre občanov na Kostolnej ulici, v úseku kde 

prebehol projekt revitalizácie centrálnej zóny a jednej nezrealizovanej kanalizačnej prípojky 

pre  rodinný dom na Družstevnej ulici, súbežne  starosta konštatoval, že chce rokovať aj 

o možnosti ťahania žúmp obecným traktorom pre občanov bývajúcich na uliciach kde nie je 

zrealizovaná  verejná kanalizácia,   avšak predbežne VVS, a.s. trvá na odvážaní týchto 

odpadových vôd do čističky v Moldave. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- 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. 

 

Projekt „Modernizácia učební v ZŠsMŠ Poproč“ 

- starosta informoval, že žiadosť k tomuto projektu je potrebné doplniť o uznesenia OZ, 

ktoré prečítal, otvoril diskusiu poslancov, nikto z prítomných sa nevyjadril, preto dal 

o návrhoch hlasovať.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- 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“. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  konštatuje: 

- že 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. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

K bodu programu č. 9: 
Rôzne.  

 

Poslanec p. Peter Mudroň – príchod na rokovanie, čas 18:15 hod. 

 

 

„Projekt spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava „Základňová stanica a rádioreléový bod 

Poproč“ „      

- starosta obce informoval prítomných, že dňa  16.5.2017 obec obdržala žiadosť  občanov 

- Ing. Ľudmily Grácovej, Poľná 25, Poproč, Ing. Marcely Kozelovej, Letná 3, Poproč, Ing. Petra 

Murgaša Slnečná 66, Poproč o zastavenie stavebných prác na stavbe „Základňová stanica 

a rádioreléový bod Poproč“, spol. Slovak Telekom, a.s. Bratislava. V liste sa okrem iného 

uvádza, že obci bude v tejto veci doručená aj petícia, dňa 5.6.2017 obec obdržala petíciu 

občanov za zrušenie stavebného povolenia pre danú stavbu. Tieto podnety boli odoslané JUDr. 

Jozefovi Sotolářovi na vypracovanie odborné právneho stanoviska k danej veci, v ktorom sa 

uvádza, že stavebné povolenie pre danú stavbu je právoplatné a teda vykonateľné, zrušiť 

stavebné povolenie na základe petície občanov nie je právne možné, predmetné podanie možno 

vyhodnotiť ako podnet na preskúmanie tohto rozhodnutia stavebného úradu mimo odvolacieho 

konania. Dňa 12.6.2017 obec postúpila kompletnú spisovú dokumentáciu na preskúmanie 

okresnému úradu, dnes 19.6.2017 obec obdržala od okresného úradu list, v ktorom sa uvádza, 

že danú petíciu možno poňať ako  podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho 

konania, ďalším opravným prostriedkom je žaloba na súde alebo podanie podnetu na príslušnú 

prokuratúru na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia stavebného úradu. OZ by malo uznesením 

rozhodnúť o postupe riešenia, obec nemôže zrušiť  právoplatné stavebné povolenie, to môže 

zrušiť v mimoriadnom prípade nadriadený orgán. 

 Následne starosta informoval, že dňa  22.5.2017  obec obdržala žiadosť Ing. Mareka 

Jasaňa, Slnečná 42, Poproč o zvolanie stretnutia so zástupcami spol. Slovak Telekom, a.s. 

Bratislava ohľadom premiestnenia danej stavby do inej lokality. Stretnutie sa konalo dňa 

29.5.2017 na obecnom úrade, záver z rokovania je, že obec bude v spolupráci so spol. Slovak 

Telekom, a.s. hľadať novú vhodnú lokalitu pre umiestnenie stožiara a to v lehote cca dvoch 

týždňov, ak sa nová vyhovujúca lokalita nenájde, spoločnosť bude realizovať dielo podľa 

stavebného povolenia. Následne starosta informoval prítomných, že dnes telefonicky 

kontaktoval spol. ST  v danej veci, zamestnanci spol. ST sa pre pracovnú zaneprázdnenosť 

návrhu novej lokality ešte nevenovali.  

Následne starosta otvoril diskusiu poslancov a prítomných občanov k predmetnému 

bodu. Po rozsiahlej diskusii, v ktorej Ing. Kozelová navrhla zvážiť možnosť odstúpenia od 

zmluvy o vecnom bremene na základe nespokojnosti občanov,  taktiež apelovala na poslancov 

ako by sa im páčilo mať tridsaťmetrový stožiar pred rodinným domom a konštatovala, že takáto 

stavba bude mať v neposlednom rade vplyv na cenu nehnuteľností v obci.  

Ing. Grácová informovala, že v iných krajinách je ochranná zóna pre takéto stavby  500 metrov, 

tu bola schválená táto stavba na Poľnej ulici päť metrov od jej domu, informovala, že takéto 

žiarenie bude mať vplyv na zdravie všetkých obyvateľov, nielen tých, ktorí bývajú 

v bezprostrednej blízkosti stavby,  vymenovala možné zdravotné problémy spôsobené takýmto 

žiarením. 

Ing. Martin Štovčík sa zaujímal ako stavebný úrad posudzoval architektonické a urbanistické 

riešenie tejto stavby, nakoľko je navrhnutý do zastavanej časti obce, prečo občania neboli 



o tejto stavbe informovaní formou obecných novín, ale len vyvesením v zákonnej lehote na 

úradnej tabuli a web stránke obce, 

V závere diskusie sa poslanci zhodli na  postúpení  podnetu na príslušný okresný úrad  

na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a súbežne na postupe hľadať novú 

vhodnú lokalitu pre stožiar v spolupráci spol. Slovak Telekom. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- 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. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje: 

- 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 

 

Žiadosť 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, Žiadosť 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, sprievodný list k 

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, odborné právne stanovisko JUDr. Sotolářa zo 

dňa 12.6.2017, list Okresného úradu Košice, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 

19.6.2017 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

„Žiadosť p. Ľudmily Jankovovej, Severná 22, Moldava nad Bodvou o  odkúpenie pozemku - 

parc. č. 4027/8 vo výmere 92 m2 „ 

- starosta opätovne predniesol prítomným žiadosť p. Ľudmily Jankovovej o odkúpenie 

pozemku parc. č. 4027/8 vo výmere 92 m2 , konštatoval, že na zasadnutí OZ dňa 24.4.2017 OZ 

schválilo zámer prevodu tohto majetku obce priamym predajom, tento zámer priameho predaja 

bol zverejnený na web stránke obce v zákonnej lehote 15 dní. Cena za tento pozemok bola 

znalcom Ing. Jurajom Miškovičom stanovená na 160,00 € za 92 m2 .  

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

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

Žiadosť p. Ľudmily Jankovovej, Severná 22, Moldava nad Bodvou o  odkúpenie pozemku - parc. 

č. 4027/8 vo výmere 92 m2, časť Znaleckého posudku č. 66/2017 vypracovaného znalcom Ing. 

Jurajom Miškovičom tvoria prílohu tejto zápisnice. 

  

 

„Žiadosť Ing. Jána Mihóka a manželky RNDr. Boženy Mihókovej, obaja bytom Poproč, 

Oľšavská 31 o odkúpenie pozemku p.č. 1512/2 vo výmere 116 m2 „ 

- starosta opätovne predniesol prítomným žiadosť Ing. Jána Mihóka a manželky RNDr. 

Boženy Mihókovej o odkúpenie pozemku parc. č. 1512/2  vo výmere 116 m2 , konštatoval, že 

zámer priameho predaja schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa 22.8.2016, tento zámer 

priameho predaja bol zverejnený na web stránke obce v zákonnej lehote 15 dní. Cena za tento 

pozemok bola znalcom Ing. Ľubomírom Vincom stanovená na 125,00 € za 116 m2 .  

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

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 



- 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 
 

Žiadosť Ing. Jána Mihóka a manželky RNDr. Boženy Mihókovej, obaja bytom Poproč, 

Oľšavská 31 o odkúpenie pozemku p.č. 1512/2 vo výmere 116 m2, časť Znaleckého posudku č. 

97/2017 vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom Vincom tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

„Žiadosť prenajímateľa - Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica  o odstránenie nedostatkov 

BOZP v objekte Pošty Poproč“ 

- starosta predniesol na prerokovanie prítomným žiadosť Slovenskej pošty, a.s. Banská 

Bystrica o odstránenie nedostatkov BOZP v budove Pošty Poproč, konkrétne sa jedná 

o odvodnenie zadnej časti budovy, výmenu  šiestich kusov okien, výmenu jedného kusu 

vchodových dverí. 

Túto žiadosť prerokovala na svojom zasadnutí dňa 14.6.2017 Finančná komisia, ktorá 

doporučuje OZ zobrať túto žiadosť na vedomie s tým, že bude spracovaný rozpočet na 

odstránenie týchto nedostatkov a následne  OZ túto žiadosť opätovne prerokuje. 

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

nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- žiadosť spol. Slovenská pošta a.s, Banská Bystrica zo dňa 24.5.2017 o odstránenie 

nedostatkov BOZP v objekte Pošty Poproč. 

 

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

BOZP v objekte Pošty Poproč tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Informácia o VZ spoločnosti VVS, a.s. Košice - dňa 15.06.2017“ 

- starosta informoval prítomných, že dňa 15.6.2017 sa konalo valné zhromaždenie 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, starosta poskytol poslancom 

k nahliadnutiu výročnú správu, informoval, že cena vodného a stočného pre tento rok sa 

upravovať nebude. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce  o valnej hromade Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s., Košice konanej dňa 15.6.2017. 



 

„Informácia o príprave Osláv Dňa obce – dňa 09.09.2017“ 

- starosta informoval prítomných, že účinkujúci sú už zazmluvnený a to Marián 

Čekovský a band a skupina Traky. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o príprave osláv „Dňa obce Poproč“ - 09.09.2017. 

 

„Pozvánka na stretnutie do Mátramindszentu na 30.06. – 02.07.2017“ 

-  starosta informoval prítomných, že tohto stretnutia sa v tomto roku zúčastní spevácka 

skupina Fortuna, starosta a tlmočník, poslanci OZ boli oslovení, neprejavili záujem o účasť na 

stretnutí. Doprava sa bude riešiť pravdepodobne individuálne autami, nakoľko autobus pri 

takomto nízkom počte účastníkov je cenovo nevýhodný. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o pozvaní na stretnutie do Mátramindszentu v dňoch 30.06. – 

02.07.2017. 

 

„Doplnený bod: Kauza monografia“ 

Ing. Viliam Komora  - informoval prítomných, že dňa 25.5.2017 prebehlo prvé súdne 

pojednávanie, za obec sa tohto pojednávania zúčastnil iba právny zástupca,  prečítal vyjadrenia 

právneho zástupcu obce zaslané okresnému súdu zo dňa 16.1.2017 a 23.3.2017, konštatoval, že 

tieto vyjadrenia nie sú pravdivé. V závere informoval, že pojednávanie bolo odročené na 

7.9.2017 a dúfa, že tohto pojednávania sa zúčastní aj  starosta  obce, aby si so žalujúcou stranou 

vyjasnili určité veci z očí do očí. 

Príspevok nebol v písomnej podobe pre poslancov a do zápisnice poskytnutý pred, počas ani 

po ukončení zasadnutia,  doslovné znenie príspevku  je zaznamenané na zvukovej nahrávke.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu poslanca Ing. Viliama Komoru o kauze monografia. 

 

K bodu programu č. 10: 
Interpelácie poslancov. 

Ing. Branislav Hanko –apeloval, aby v podobných prípadoch ako žiadosť spol. Slovak 

Telekom, a.s., prerokovávanej v bode rôzne, žiadosti týkajúcej sa výstavby v obci, bola 

poslancom predkladaná kompletná  projektová dokumentácia spolu s vyjadreniami všetkých 

orgánov k predmetnej stavbe. 

Ing. Viliam Komora – opätovne vyslovil nespokojnosť s písaním zápisníc z rokovaní OZ, 

dôvodom je, že zo zápisníc sa občania nič nedozvedia, nie sú informovaní, zápisnice by preto  

mali byť zasielané na pripomienkovanie poslancom OZ, ktorí mali na rokovaní príspevok, aby 

ho odsúhlasili, vo väčšine prípadov má príspevok on alebo poslanec p. Jasaň, opätovne 

konštatoval, že niektoré verejné obstarávania nie sú transparentné, na poslednom zasadnutí OZ 

mu neboli vysvetlené dôvody zrušenia VO pre zákazku "Externý projektový manažment pre 

projekt zníženia spotreby energie pri prevádzke verejných budov v obci Poproč". 

Taktiež už viackrát upozornil, že podľa zákona by členmi komisií pre vyhodnocovanie ponúk 

vo verejnom obstarávaní,  mali byť ľudia s odpovedajúcim vzdelaním alebo resp. odbornou 

praxou v danej oblasti, toto vyhodnocovanie ponúk by sa malo konať v popoludňajších 

hodinách, aby mali poslanci možnosť sa ho zúčastniť, ako bolo uznesením schválené, 

konštatoval tiež, že výzva na projekt rekonštrukcie požiarnej zbrojnice bola spracovaná 



zmätočne. Následne predniesol návrhy uznesení v pripomienkovaných oblastiach, starosta dal 

o návrhoch uznesení hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje: 

- 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 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  ukladá: 

-  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 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 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 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- interpelácie poslancov:  Ing. Branislava Hanka, Ing. Viliama Komoru. 

 

 

K bodu programu č. 11: 



Podnety a návrhy od občanov. 

p. Katarína Péčiová – informovala prítomných, že 26.5.2017  vznikla v obci Základná 

organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorej cieľom je zlepšenie a skvalitnenie života 

seniorov v obci, zaktívnenie života seniorov.  Organizácia má vypracovaný plán činností, 

v ktorom sú zahrnuté pravidelné stretávanie sa a to  v pondelok, v čase od 16-tej do 17-tej 

hodiny v kultúrnom dome, organizovanie rôznych  prednášok týkajúcich  sa seniorov, športové 

a turistické aktivity -  23.6.2017 sa zúčastnia Olympiády seniorov v obci Mokrance,  

absolvovanie rekreačných a liečebných pobytov, návštevy kultúrnych a spoločenských 

podujatí,  záujmové a vzdelávacie  aktivity,  taktiež by chceli by spolupracovať s inými 

organizáciami a inštitúciami v obci, aktívne sa chcú podielať aj na živote v obci  a to  rôznymi 

brigádami a výpomocou. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- podnety a návrhy od občanov: príspevok p. Kataríny Pečiovej o novovzniknutej 

Základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v našej obci. 

 

K bodu programu č. 12: 
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. 13: 
Záver.    

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

účasť na tomto plánovanom zasadnutí. 

 

 

 

 

 

......................................................    

                                               

                                    Ing. Štefan Jaklovský                                                 

                                      starosta obce                                                             

 

 

                                                                                                                                                                
 

Overovatelia zápisnice:          PhDr. Zita Baníková      ..................................................... 

 

Mgr. Dajána Špegárová .....................................................    

 

 

 

 

 

 


