
Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč,

konaného dňa 26.3.2018 na Obecnom úrade v PoproČi

Prítomní:

v

Starosta obce: Ing. Stefan Jaklovský

Hlavný kontrolór obce Poproč: Ing. Jaroslav Hospodár

Poslanci OZ:

PhDr. Zita Baníková

Mgr. Zuzana Bradová

Ing. Branislav Hanko

Jozef Harčarik ospravedlnený

Martin Jasaň

Ing. Viliam Komora

Peter Mudroň ospravedlnený, pracovné povinnosti

Mgr. Dajána Špegárová

Bc. Iveta Vincová

v

Ďalej prítomní:

- ostatní prítomm (podľa prezenčnej listiny)



K bodu programu c. la:
Otvorenie, voľba návrhovej komisie.

v

Rokovanie otvoril a viedol Ing. Stefan Jaklovský - starosta obce. Starosta obce privítal
všetkých prítomných na tomto plánovanom zasadnutí OZ, konštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné, taktiež konštatoval, že zdnešného 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) voľbanávrhovejkomisie,
c) určenie overovateľov zápisnice,
d) určeníe zapisovateľa.

2. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o organizovaní miestneho referenda.
4. Program hospodárskeho asociálneho rozvoja Obce Poproč na roky 2016 - 2022 -

Aktualizácia č. 2.

5. Infonnácia riaditeľstva ZŠsMŠ, Školská 3, Poproc o organizacnom zabezpecení
ZSsMS v školskom roku 2018/2019.

6. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017.
v

7. Ziadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 oposkytnutie dotácie zrozpočtu
obce.

8. Informácia o investičných akciáchv obci - aktuálny stav.
y

a) Projekt: "Obnova telocvične ZS Poproč, rekonštrukcia a modemizácia"
b) Projekt: "Požiama zbrojnica - prístavba, nadstavba"
c) Projekt: "Chodník, ulicaMieru"
d) Projekt: "Kamerový systém v obci Poproč - 5. etapa"
e) Projekt: "PÍtná voda - ulica Lesná, Horská, Oľšavská"
f) Projekt: "Zbemý dvor na obecných sluzbách"
g) Projekt: "Trhovisko"

v v

h) Projekt "Zateplenie materskej školy pri ZŠsMŠ Poproč"
9. Rôzne.

a) Informácia starostu obce o projekte spol. Slovak Telekom a.s., Bratislava:
"Základňová stanica a rádioreléový bod Poproč X"

b) Žiadosť o vypracovame zmien adoplnkov ÚP Obce Poproč voblasti
telekomunikácií

f

c) Dodatok Č. 9 k Zmluve o zriadení SOÚ (stavebného úradu)
d) Informácia o príprave Dňa obce - S.septembra 201 8
e) Informácia o pnprave "Festivalu Rudohorie" -_16. júna 2018 v Malej Ide

v y

f) Informácia o pnprave osláv 60. výročia ZŠsMS Poproč
g) Žiadosť ZŠsMŠ Poproč o spolufinancovanie exkurzie žiakov do Osvienčimu

v v

h) Informácia o zápise do 1. ročníka ZSsMS Poproč pre Šk. rok 2018/2019
i) Informácia ozápise detí do materskej školy pri ZŠsMŠ Poproč pre šk. rok

2018/2019
v

j) Ziadosť o odkúpenie obecného pozemku Kováčová Aima, Obchodná 8
v_

k) Ziadosť o odkúpenie obecného pozemku Ľubomír Katušák, Dmzstevná 40
1) Ziadosť o odkúpenie obecného pozemku Eva Idčanová, Lipová 2

v

m) Ziadosť o odkúpenie obecného pozemku Harčariková Mária, Obchodná 62
v_

n) Ziadosť o odkúpenie obecného pozemku Peter Petráš, Alžbetina 36, Košice
o) Ziadosť o odkúpenie obecného pozemku Jaroslav Sopko, Wunnova 2, Košice



v_

p) Ziadosť o odkúpenie pozemku Zdeno Kissimonyi, Hlboká 5, Tmava
v_

q) Ziadosť o finančnú podporu pre ZO JDS v Poproči
V.

r) Ziadosť o fmančnú podporu pre OZ "Idem natrvalo domov"
v_

s) Ziadosť spol. ENERPRO s.r.o., Košice o súhlas ako vlastníka pozemkov pre účely
územného a stavebného konania pre stavbu: "Poproč vymiestnenie trafostanice
TSIO, úprava NN ul. Západná"

t) Informácia - list audítorky vedeniu obce Poproč
u) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2018
v) Návrh 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2018

10. Interpelácie poslancov.
11. Podnety a návrhy od občanov.
12. Závery z rokovania OZ.
13. Záver.

Vyzval prítomných poslancov na doplnenie programu. Nikto z prítomných poslancov
nepredložil návrh na doplneme programu rokovania, starosta dal hlasovať o programe podľa
predloženého návrhu:

za 7 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,
w

prítomnf poslanci Mgr. Spegárová, Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 proti

* o
zdržalsa o

Starosta konštatoval, že program dneŠného rokovania OZ bol schválený.

K bodu programu  . Ib:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Bc. Iveta Vincová, Mgr. Zuzana Bradová, p.

Martin Jasaň.
Hlasovanie:

za 7 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,
y

prítomní poslanci Mgr. Spegárová, Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 protí

> o
zdržalsa o

Starosta konštatoval, že návrhová komisia bola zvolená podľa návrhu.

K bodu programu č. lc a Id:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Starosta obce určil za zapisovateľku p. Evu Benkovú. Za overovateľov zápisnice boli
určení PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dajána Spegárová.

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

Starosta obce konštatoval, že ostatné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalodňa 11.12.2017.

Spracovaný písomný materiál dostali poslanci k naštudovaniu domov. Uznesenia prijaté na
tomto plánovanom zasadnutí v polohe "schválené" boli splnené.
Uznesenie prijaté v polohe "poveruje ";

starostu obce, rokovať so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bratislava omožnosti
alternatívneho riesenia projektu "Základňová stanica a rádioréleový bod Poproč",
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Financovanie jednotlivých aktivít bude realizované z vlastných a tiež z fondov EÚ, ak
obec nebude v žiadostiach o dotácie úspešná, aktivita sa nezrealizuje.
Starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaruje:
Program hospodárskeho asociáhieho rozvoja Obce Poproč na roky 2016 - 2022 -
Aktualizácia č. 2 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:
za 6 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomní poslanci Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 proti

* o
zdržalsa Mgr. Špegárová

Návrh Program hospodárskeho asociálneho rozvoja Obce Poproč na roky 2016 - 2022 -
Aktualizácia č. 2 tvoríprilohu tejto zápisnice.

K bodu programu Č. 5:
Informácia riaditeľstva ZŠsMŠ, Školská 3, Poproč o organizačnom zabezpečení ZŠsMŠ
v školskom roku 201 8/2019.

v v

V tomto bode programu riaditeľka ZSsMS PoproČ, RNDr. Božena Mihóková
v v

oboznámila prítomných poslancov s návrhom organizačného zabezpečenia ZŠsMŠ Poproč
v školskom roku 2018/2019.

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných sa
nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
.V v ť

informáciu RNDr. Boženy_Mihokovej, riaďteľky ZSsMS, Skolská 3, PoproĎ o
organizačnom zabezpečení ZŠsMS v školskom roku 2018/2019.

v v l<

Písomne spracovaný material ^ Informácia riaäiteľstva ZSsMS, Skolská 3, PoproČ o
organizačnom zabezpečení ZŠsMŠ v Školskom roku 2018/2019 tvoríprílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 6:
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrohiej činnosti za rok 2017.

Vtomto bode programu hlavný kontrolór obce predniesol prítomným Správu
okontrohiej činnosti za rok 2017. Konštatoval, že vykonal všetky kontroly schválené
obecným zastupiteľstvom na 1. a 2. polrok r. 2017, konkrétne:

kontrolu zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku 2016,
kontrolu hospodámosti, efektívnosti aúČelnosti pri vynakladaní rozpočtových
prostriedkov v 2. polroku r. 2016 za nákup tovarov a služieb,
kontrolu včasnosti povinného zverejňovania dokladov,
kontrolu dôvodov zmšenia verejného obstarávania na zákazku: "Extemý projektový
manažment pre projekt zníženia spotreby energie pri prevádzke verejných budov
v obci Poproč",
kontrolu vedenia evidencie a riešenia priestupkov v roku 2016 a 1. polroku r. 2017,
kontrolu riešenia sťažností v roku 2016 a 1. polroku r. 2017,
kontrolu zverejňovania zmlúv uzavretých obcou v roku 2016,
kontrolu inventarizácie peňažných prostriedkov,
Vzávere hlavný kontrolór obce konštatoval, že vo vykonaných kontrolách neboli

zistené nedostatky.



Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. V diskusii vystúpil Ing.
Komora so svojím príspevkom k Správe hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za
rok 2017. V závere svojho príspevku predniesol návrh na uznesenie: OZ schval'uje v zmysle
Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce PoproČ, časť III., § 9, ods. 2 bude
obecné zastupiteľstvo rozhodovať o každom uznesení "berie na vedomie" hlasovaním. Po
rozsiahlej diskusii poslancov k predmetnému návrhu uznesenia, dal starosta o danom návrhu
hlasovať:
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, časť III., § 9,
ods. 2 bude obecné zastupiteľstvo rozhodovať o každom uznesení "berie na vedomie"
hlasovaním.

Hlasovanie:
za 3 Ing. Komora, Ing. Hanko, p. Jasaň

prítomní poslanci PhDr. Baníková, Mgr. Špegárová, Mgr. Bradová, Bc. Vincová*

protí 4
na hlasovaní: 7

zdržalsa o

Starosta konŠtatoval, že uznesenie nebolo schválené.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Správu hlavného kontrolóra obce o kontrokiej činnosti za rok 2017.

Správa hÍavného kontrolóra obce o kontrolnej Činností za rok 2017 a písomny príspevok Ing.
Viliama Komoru k Správe hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017 tvoria

prílohu tejto zápisnice.

Kboduprogramuč.7:
v_

Ziadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
Starosta predniesol prítomným na prerokovanie žiadosť Domova dôchodcov Poproč i

Obchodná 73 oposkytnutie dotácie zrozpočtu obce vo výške 3.450,38   na odchodné
a odstupné z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnankyne zariadenia, ktorá
vzhľadom na zdravotný stav, podľa lekárskeho posudku, stratila spôsobilosť vykonávať
doterajšiu prácu opatrovateľky.

Starosta konštatoval, že táto žiadosť bola prerokovam na zasadnutí Finmičnej komisie
aj Komisie školstva a sociálnych vecí pri OZ, obe komisie doporučujú túto žiadosť schváliť.

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných sa
nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce na rok 2018 vo výške 3.450,38  .

Hlasovanie:
za 7 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomní poslanci Mgr. Spegárová, Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 protí

. o
zdržalsa o

v_

Ziadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 oposkytnutie dotácie zrozpočtu obce
tvoríprílohu tejto zápisnice.



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

y

Profekt: "Obnova telocvične ZS Poproč. rekonstrukcia a modernizácia "
v v

starosta informoval prítomných o žiadosti ZSsMS Poproč o zmenu rozpočtu
navýŠenie FP na rekonštrukciu palubovky a na zabezpečenie ovládateľnosti okien z podlahy
vtelocvični základnej školy. Nedostatky telocvične škola chcela odstrániť už

v y

v predchádzajúcich rokoch ato zapojením sa do výziev MSVVaŠ SR oposkytnutie
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
aŠportovej výchovy, avšak dvakrát neúspešne. Vo februári bola Regionálnym úradom

v v

verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vykonaná kontrola, na základe ktorej ZŠsMŠ
obdržala výzvu na odstránenie vyššie uvedených nedostatkov. Požiadavka o navýšenie
fmančných prostriedkov na rok 2018 na výmenu palubovky podľa spracovanej projektovej
dokumentácie predstavuje sumu 83.490,00  , predpokladaná hodnota nákladov podľa
spracovanej projektovej dokumentácie na výmenu okien a na zabezpečenie ich ovládateľnosti
z podlahy je 25.926,91  , túto výmenu je možné vykonať aj v roku 2019. Táto žiadosť bola
prerokovaná na zasadnutí FinanČnej komisie pri OZ, vzhľadom nato, že telocvičňa je
využívaná na pravidelný vyučovací proces ako aj na záujmovú činnosť športových krúžkov,
využívajú Ju športové kluby pôsobiace vobci aje využívaná 6 dní vtýždni, komisia
dopomčuje pre rok 2018 schváliť navýšenie FP na výmenu palubovky ato formou
poskytnutia dotácie zo strany zriaďovateľa z vlastných prostriedkov rozpočtu obce a výmenu
okien ponechať na rok 2019.

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

Poslanec - Ing. Komora opustil rokovaciu miestnosť pred hlasovaním v čase od 18.10 - 18.15
hod.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
žiadosť ZŠsMŠ, Školská 3, Poproc ozmenu rozpoctu - navýšenie financných
prostriedkov na rekonštrukciu palubovky vo výške 83.500,00   ato formou
poskytnutia dotácie zo strany zriaďovateľa zvlastných prostriedkov rozpočtu obce

v v v

vroku 2018. Verejné obstarávanie danej zákazky zabezpečí ZŠsMŠ, Školská 3,
Poproč.

Hlasovanie:
za 6 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Mgr. Špegárová,

prítomní poslanci Bc. Vincová
na hlasovaní: 6 protí

* o
zdržalsa o

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
v

informáciu starostu obce o projekte: "Obnova telocvične ZS Poproč, rekonštrukcia,
modemizácia"

kŕ y.

Písomná žiadosť ZSsMS Poproč ozmenu rozpočtu - navýsenie FP na rekonstrukciu
V. t<

palubovky a na zabezpečenie ovládateľnosti okien zpodlahy v telocvični ZŠsMS tvorí prílohu
/ * .

tejto zápisnice.



Profekt: " Požiarna zbroinica - prístavba. nadstavba"
starosta infonnoval prítomných, že práce pokraČujú podľa harmonogramu, taktiež

informoval prítomných, že obec nebola úspešná pri podaní žiadosti o poskytnutie FP vo výške
30.000,00   z MV SR na zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby,
rekonštmkcie a modenúzácie stavieb a opravy budov hasičských zbrojníc, taktiež informoval,
že už sa pripravuje druhá žiadosť o poskytnutie dotácie.
Navrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
v

informáciu starostu obce o projekte: "Obnova telocvične ZŠ Poproč, rekonštrukcia,
modemizácia".

Proiekt: "Chodník, ulicaMieru"
starosía informoval prítomných, že stavenisko uz bol odovzdané dodávateľovi, termín

ukončenia prác je koniec júna 2018, realizácia tejto stavby má byt' fmancovaxiá z úveru, preto
je potrebné schváliť čerpanie úveru, Finančná komisia pri OZ prejednala návrh uznesenia pre
banku a doporučuje OZ schváliť čerpanie úveru vo výške 146.521,38  .
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
podľapríslusných ustoovení zákona č. 369/1990 Zb. oobecnom zriadení v platnom
znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu Obce Poproč prijatie Municipálneho úveru
- Klasik (ďalej len "úver") vo výške 146.521,38 EUR slovom
Jednostoštyridsaťšesťtisícpäťstodvadsaťj edeneuratridsaťosemcentov poskytnutého zo

v_

strany Primabanka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 ŽÍlina, Slovenská
republika, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej vObchodnom
registri Okresného súdu vŽiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len "banka")
za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že vprípade ak bude na základe
každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec
vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úvem väčší objem
finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená
uhradiť rozdiel medzi pôvodnou anovou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného
kalendámeho roka. Vprípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou anovou
výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver
zmenený na termínovaný úver, ato za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve.

Obecné zastupiteľstvo vPopročÍ zároveň schvaľuje prijatie úveru poskytnutého
bankou za podmienok v zmysle bankou predloženej Indikatívnej ponuky fmancovania
pre Obec Poproč zo dňa 01.12.2017.

Hlasovarúe:

za 6 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, hig. Hanko, p. Jasaň, Mgr. Spegárová,
prítomní poslanci Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 protí

> o
zdržalsa Ing. Komora

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
informáciu starostu obce o projekte: "Chodník, ulica Mieru"



V závere Ing. Komora konštatoval, že sa zdržal hlasovania, pretože chodník bude realizovať
spol. Inžinierske stavby Košice, a.s., ktorá realizovala aj Slnečnú ulicu atá nie je urobená
kvalitne.

Profekt: " Kamerovv svstém v obci Povroč - 5. etava "

starosta informoval, že obci bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na tento
projekt vo výške 11.000,00  , spolufínancovanie obce je vo výške 5%, bolo ukoncené
verejné obstarávanie na dodávateľa, začínajú sa realizovať práce.
p. Martin Jasaň - konštatoval, že podl'a zverejneného výkazu na web stránke obce pribudnú
len dve nové monitorované miesta, všetko ostatné je rekonštmkcia už existujúcich kanúer,
takŕiež upozomil na to, že miesta, ktoré sú monitorované nie sú riadne označené, preto
predniesol návrh na uznesenie - označiť verejné priestranstvá, že sú monitorované
kamerovým systémom. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
označiť verejné priestranstvá, že sú monitorované kamerovým systémom.

Termín: v rámcÍ rekonštrukcie KS
Zodpovedný: obecný úrad

Hlasovanie:
za 7 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, hig. Komora,

prítomní poslanci Mgr. Špegárová, Bc. Vincová
na hlasovanf: 7 proti

* o
zdržalsa o

Starosta konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
mformáciu starostu obce o projekte: "Kamerový systém v obci Poproč - 5. etapa"

Profekt: " Pitná voda - ulica Lesná, Horská, Oľsavská"

starosta informoval prítomných, že dňa 23.3.2018 rokoval so zástupcami spol. VVS,
a.s.. Rozpočet pre rozšíreníe vodovodu na ulici Oľšavskej aHorskej predstavuje sumu cca
250.000,00   z toho zemné práce s materiálom a úpravou do pôvodného stavu, ktoré by mala
hradiť obec, sú vyčíslené na sumu cca 150.000,00  . Pre rozšírenie vodovodu na Lesnej ulici
sú rozpočtované náklady vo výške cca 107.000,00  , ztoho suma za zemné práce, ktoré by
mala hradiť obec predstavuje čiastku cca 10.000,00  . Starosta informoval, že vtejto veci
bude ďalej rokovať so spol. WS a.s..

Starosta obce otvoril dískusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných sa
nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
infonnáciu starostu obce o projekte: "Pitná voda - ulica Lesná, Horská, Oľšavská".

Proiekt: "Zbernv dvor na obecnych službách "

starosta informoval prítomných, že sa spracováva žiadosť o poskytnutie fínančných
prostriedkov zeurofondov, tennín pre podanie žiadosti je koniec apríla 2018, súčasťou
predmetnej žiadosti je už ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa. Spolufinancovanie
obce je vo výške 5% + neoprávnené výdavky. Následne starosta predniesol návrh na



uznesenie, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí Finančnej komisie pri OZ , ktorá doporučuje
toto uznesenie schváliť.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaruje:
predloženie Žiadosti o nenávratný fínančný príspevok na realizáciu projektu s názvom:
"Zbemý dvor - Poproč" v rámci výzvy s kódom: OPKZP-POl-SCl 11-2017-33.
Obecné zastupiteľstvo schval'uje výšku spolufinancovania z celkových oprávnených
výdavkov projektu v čiastke: 14 612,95 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie neoprávnených výdavkov projektu
v predpokladanej čiastke: 12 454,92 EUR.

Hlasovanie:
za 7 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomní poslanci Mgr.Špegárová,Bc.Vincová
na hlasovaní: 7 proti o

zdržalsa o

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
informáciu starostu obce o projekte: "Zbemý dvor na obecných službách".

Proiekt: " Trhovisko "
starosta informoval, že štúdia bola prerokovaná na zasadnutiach komisií, t.č. sa

spracováva projektová dokumentácia, trhovisko je plánované v areáli bývalej materskej školy
pod kostolom, predpokladané náklady sú vo výške 40.000,00  , financovanie projektu
prostredníctvom MAS Rudohorie, o.z..
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na veäomie:
informáciu starostu obce o projekte: "Trhovisko".

y_ y_

Proíekt "Zateplenie materskei skoly yri ZSsMSPovroč"
starosta informoval, že výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu sa uzatvára

30.3.2018, obec podala už v poradí tretiu žiadosť.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na veäomie:
v v

infonnáciu starostu obce o projekte: "Zateplenie materskej školy pri ZSsMS Poproč"

K bodu programu č. 9:
Rôzne.

Informácia starostu obce oyrojekte svol. Slovak Telekom a.s., Bratislava: "ZákladňQvá
stanica a rádioreléovv boäPoproč"

starosta informoval prítomných, že v zmysle poverovacíeho uznesenia zo dňa
11.12.2017 rokoval so spol. Slovak Telekom a.s. o altematívnom riešení na pokrytie
signálom mobilných sietí v obci. Následne prečítal prítomným stanovisko spoločnosti :

"po äetailnom technickom preverení alternativnych možností nestožiarových riešení,
musíme konstatovaf, že ani vystavbou dvoch nových zákiadňových staníc na strechách
budov v obci nebude možné äosiahnúť úroveň pokrytia mobilnym signálom porovnateľnú
súrovňou dosiahnutou zjedného stožiara. Ztohto dôvodu sme sa rozhodli nerealizovať
nestožiarové riesenie na dokrytie obce. Zároven sme sa rozhodli, Že minimálne v roku



2018 nebudeme realizovať právoplatne povolený stožiar na Polnej ulici. O nasom Ďalšom
postupe vpredmetnej veci v nasledujúcich rokoch sa budeme rozhodovať najskôr
začiatkom roka 2019, onáslednom rozhodnutí budeme obec Poproč informovať
následne."

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných sa
nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
informáciu starostu obce oprojekte spol. Slovak Telekom a.s., Bratislava:
"Základňová stanica a rádioreléový bod Poproč".

E-mailová informácia odspol. Slovak Telekom a.s. tvoríprilohu tejto zápisnice.
kŕ T_

Ziadosťo vvpracovanie zmien a doplnkov ÚP Obce Popročv oblasti telekomumkácií
v

starosta preČítal prítomným žiadosť Ing. arch. Mariany Šimkovej o vypracovanie
zmien a doplnkov ÚP Obce Poproč v oblasti telekomunikácií. Následne informoval, že danú
žiadosť prerokovali na svojom zasadnutí Komisia životného prostredia aprojektového
plánovania ako aj Finančná komisia, obe komisie nedoporučujú danú žiadosť schváliť,
z dôvodu, že II. zmena územného plánu obceje plánovaná v roku 2019.

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných sa
nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaruje:
<

nerealizovanie zmien a doplnkov Územného plánu Obce Poproč voblasti
telekomunikácii podľa žiadosti Ing. arch. Mariany Šimkovej zo dňa 27.12.2018.

Hlasovanie:
za 5 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Jasaň,, Mgr. Špegárová, Bc. Vmcová

prftomní poslanci proti o
na hlasovaní: 7 zdržal sa 2 Ing. Komora, Ing. Hanko

v_ v

Ziadosť Ing. arch. Mariany Šimkovej, bytom Poproč, Jarná 23 o vypracovanie zmien
a doplnkov ÚP Obce Poproč v oblasti telekomunikácií tvoríprílohu tejto zápisnice.

/

Dodatok č. 9k Zmluve o zriadení SOÚ (stavebného úradu)
starosta predniesol na prerokovanie návrh Dodatku č. 9 kZmluve ozriadení

spoločného obecného úradu (stavebného úradu). Dodatok č. 9 upravuje mzdu zamestnanca
v zmysle zákona od 1.1.2018.

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných sa
nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaruje:
Dodatok Č. 9 k Zmluve o zriadení SpoloČného obecného úradu (stavebného úradu)
podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:
za 7 PhDr.^Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomní poslanci Mgr. Spegárová, Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 proti o

zdržalsa o

r_

Dodatok č. 9k Zmluve o zriadení SOÚ (stavebného úradu) ŕvorípríhhu tejto zápisnice.



Informácia o yríprave Dna obce - S.septembra 2018

starosta informoval prítomných o podpísaní zmluvy s "hviezdou večera" a to skupinou
Peter BiČ Projekt v cene 3.600,00  .

Starosta obce (rtvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných sa
nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľsťvo berie na veäomie:
informáciu starostu obce o príprave osláv Dňa obce Poproč dňa S.septembra 2018.

Informácia o vrwrave .. Festivalu Rudohorie " - 16. iúna 2018 v Malef läe
starosta informoval prítomných, že dňa 16. Júna 2018 sa v obci Malá Ida bude konať

"Festival Rudohoria", obec Poproč bude na tomto podujatí reprezentovať Spevácka skupina
Fortuna a miestoi remeselníci. V hlavnom programe festivalu vystúpi Michal Hudák, Čarovné
ostrohy a Maíia Comer.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
informáciu starostu obce o príprave "Festivalu Rudohorie" dňa 16. júna 2018 v Malej
Ide.

Informácia o prmrave osláv 60. vvročia ZŠsMŠPovroč
v v

starosta prečítal prítomným žiadosť ZSsMS Poproč o finanČnú podporu na prípravu
arealizáciu 60. výročia otvorenia budovy Základnej školy na Školskg ulici. Ňásledne
požiadal p. riaditeľku, RNDr. Boženu Mihókovú, oupresnenie infonnácií. P. Riaditeľka
infonnovala, že na pripomenutie 60. výročia plánujú viacero sprievodných podujatí
v mesiacoch máj ajún 2018, taktiež plánujú spracovať a vydať písonmú publikáciu - Ročenku
1958 - 2018, ktorá bude obsahovať okrem základných faktografických údajov, fotografie
aautentické spomienky účastníkov vzdelávania v 60 ročnej histórii školy, plánovaný je aj
spolocenský večer v predvečer osláv Dňa obce. Príspevok požadujú na tlač Ročenky, presné
náklady budú známe po uskutočnení verejného obstarávania ana občerstvenie na
spoločenský večer vo výške 1.000,00  . Následne starosta predniesol návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
žiadosť ZŠsMŠ, Školská 3, Poproc o financnú podporu na prípravu a realizáciu osláv
60. výrocia otvorenia budovy Základnej školy na Školskej ulici Ď. 3 vo výške 1.500,00
 , zálohovo, poskytautie ďalšej časti dotácie sa schváli po uskutočnení verejného
obstarávania na tlač Ročenky 1958 - 2018.

Hlasovanie:
za 7 PhDr Baniková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomní poslanci Mgr. Špegárová, Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 proti o

zdržalsa o

v_ y ť

Ziadosť ZSsMS PoproČ ofinančnú podporu na prípravu a realizáciu osláv 60. výročia
otvorenia budovy Záklaänej školy na Skolskef ulici Č. 3 tvoríprílohu tejto zápisnice.

v_ ť y_

Žiadosť ZSsMS Poproč o Stfolufinancovame exkurzie žiakov do Osvienčimu
staiosta preéítal pritomným žiadosť ZŠsMŠ Poproc ofinancnú prispevok na

uskutočnenie výchovno-vzdelávacej exkurzie žiakov 2. stupňa do Osvienčimu. Následne



požiadal p. riaditeľku, RNDr. Boženu Mihókovú, o upresnenie informácií. P. riaditeľka
konštatovala, že vposledných rokoch pretrváva užiakov záujem o exkurziu, stále to však
stroskotalo na fínančnom vykrytí zo strany rodičov. Keďže témy extrémizmu, diskriminácie,
xenofóbie a akejkoľvek netolerancie sú vysoko aktuáhie aj v súčasnej dobe, škola sa rozhoďla
požiadať zriaďovateľa o finančný príspevok na uhradu dopravy autobusom, predbežne
vyčíslené náklady na dopravu spol. Eurobus a.s. Košice sú vo výške 1.129,00   + náklady na
parkovné a stojné. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Komisie školstva a sociálnych vecí
pri OZ, ktorá doporučuje danú žiadosť schváliť.

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných sa
nevyjadril.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

žiadosť ZŠsMŠ, Školská 3, Poproč o spolufinancovanie výchovno- vzdelávacej
exkurzie do OsvÍenčimu pre žiakov 2. stupňa základnej školy vo výške 1.200,00  .

Hlasovanie:
za 7 PhDr.^Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomní poslanci Mgr. Spegárová, Bc. Vincoyá
na hlasovaní: 7 proti o

zdržalsa o

v y v

Ziadosť ZSsMS Poproč ofinančnú podporu na uskutočnenie vzdelávacej exkurzie do
Osviencimupre žiakov 2. stupňa ZS tvoriprílohu tejto zápisnice.

w. w

Informácia o závise do 1. ročníka ZSsMS PoproČ yre šk. rok 2018/2019
v v

starosta predniesol prítomným informáciu o zápise do 1. ročníka ZŠsMŠ Poproč.
Vzmysle platného VZN obce Poproč č. 9/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, sa zápis uskutoční v čase od 1. apríla
dox30-aprí^prislus o.ka!endáIDeho :jokaiv.roku2018sazapis uskutočm dňa 5- apnla
v čase od 13.00 do 17.00 hod. v budove ZSsMS, Školská 3, Poproč.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
v

termín zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy, Školská 3, PoproČ pre šk. rok
2018/2019 a to dňa 5. apríla 2018 v čase od 13.00 do 17.00 hodiny v budove ZŠsMŠ,
Skolská3,Poproč.

Hlasovanie:
za 7 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomní poslanci Mgr. Špegárová, Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 protí

* o
zdržalsa o

w_

Písomná informácia o zápise detí do 1. ročníka ZŠ tvoríprílohu tejto zápisnice.

y_ ^

Informácia o závise detí do materskei skolv pri ZSsMŠ PoproČ yre šk. rok 2018/2019
starosta informoval prítomných, že následne po zápise detí do 1. ročníka základnej
školy sa koná zápis detí do materskej školy, vroku 2018 je tento zápis do MŠ
stanovený na 3. mája 2018 v budove materskej školy.

Návrhnauznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
informáciu RNDr.BozenyMihókovej, riaditellcy ZŠsMŠ, Školská 3, Poproc o zápise
detí do materskej školy pri ZŠsMŠ Poproé pre šk. rok 2018/2019



Písomná informácia o zápise detí äo materskej skoly tvoríprílohu tejto zápisnice.
w

Ziaäosťo odkúpenie obecného pozemku KováČová Anna, Obchodná8
starosta opätovne predniesol prítomným na prerokovanie žiadosť p. Anny Kováčovej,

bytom Poproč, Obchodná 8 o odkúpenie pozemku zapísaného na LV č. 1190, 603, parc.č.
3119/101, konkrétne 1/15 z danej parcely t.j. 20,47 m2- zastavané plochy a nádvoria, záhrady
(omá pôda). Konštatoval, že zámer predaja tohto majetku schválilo OZ na svojom zasadnutí
dňa 23.10.2017, následne bol tento zámer predaja zverejnený na úradnej tabuli. Cena za daný
pozemok bola znalcom stanovená na 50,00  . Starosta otvoril diskusiu poslancov
k predmetnému bodu. Nikto z prítomných poslancov sa nevyjadril.
Návrh na uzneseme:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno b)
zákona č. 138/1991 Zb. omajetku obcí p. Anne Kováčovej, bytom Poproč,
Obchodná 8, konkrétne pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný
naLVč. 1190,603, parc.č. 3119/101, konkrétne 1/15 zdanej parcely t.j. 20,47 m2-
zastavané plochy anádvoria, záhrady (omá pôda) za cenu 50,00   vzmysle
znaleckého posudku zo dňa 4.1.2018, vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom
Vincom.

Hlasovanie:
za 7 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

pritomní poslanci Mgr. Špegárová, Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 proti o

zdržalsa o

v_

Ziadosfp. Anny Kováčovej o odkúpenie pozemku a časť znaleckého posudku č. 2/2018 zo dna
4.1.2018 vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom Vincom tvoria prílohu tejto zápisnice.
v

Žiadosťo oäkúpenie obecného vozemku Ľubomír Katušák. Družstevná 40
starosta opätovne predniesol prítomným na prerokovanie žiadosť p. Ľubomíra

Katušáka, bytom Poproč, Družstevná 40 o odkúpenie pozemku zapísaného na LV č. 1190,
3050, 3061, parc.č. 178/2 vo výmere 89 m2 - zastavané plochy anádvoria. Konštatoval, že
zámer predaja tohto majetku schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa 11.12.2017, následne bol
tento zámer predaja zverejnený na úradnej tabuli. Cena za daný pozemok bola znalcom
stanovená na 112,14  . Starosta otvoril diskusiu poslancov kpredmetnému bodu. Nikto
z prítomných poslancov sa nevyjadril.
Návrhna uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvďuje:
prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno b)
zákona č. 138/1991 Zb. omajetku obcí p. Ľubomírovi Katušákovi, bytom Poproč,
Družstevná 40, konkrétne pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. Poproč,
zapísaný na LV č. 1190, 3050, 3061, parc.Č. 178/2 vo yýmere 89 m2 - zastavané
plochy anádvoria, za cenu 112,14   vzmysle znaleckého posudku zo dňa 17.1.2018,
vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom Vincom.

Hlasovanie:
za 7 PhDr Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomm' poslanci Mgr. Spegárová, Bc. Vmcová
na hlasovaní: 7 ^rotí

* o
zdräalsa o



^

Ziadosťp. ĽubomÍra Katusáka o odkúpenie pozemht a Časť znaleckého posudku č. 9/2018 zo
dha 17.1.2018 vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom Vincom tvoria prílohu tejto

r_ > *

zapismce.

v_

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Eva Idčanová. Lipová 2
starosta opätovne predniesol prítomným na prerokovame žiadosť p. Evy IdčánoveJ,

bytom Poproč, Lipová 2 a spoluvlastníkov o odkúpenie pozemku zapísaného na LV č. 1190,
3050, 3061, parc.č. 177/2 vo výmere 64 m2 - zastavané plochy anádvoria. KonŠtatoval, že
zámer predaja tohto majetku schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa 11.12.2017, následne bol
tento zámer predaja zverejnený na úradnej tabuli. Cena za daný pozemok bola znalcom
stanovená na 180,64  . Starosta otvoril diskusiu poslancov kpredmetnému bodu. Nikto
z pritomných poslancov 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. omajetku obcí p. Eve Idčánovej, bytom Poproč, Lipová 2
a spoluvlastníkom Romanovi Idčáaovi, Jaroslavovi Idčánovi a Eve Benkovej,
konkrétne pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na LV Č.
1190, 3050, 3061, parc.č. 177/2 vo výmere 64 m2 - zastavané plochy anádvoria, za
cenu 80,64   v zmysle znaleckého posudku zo dňa 17.1.2018, vypracovaného znalcom
Ing. Ľubomírom Vincom.

Hlasovanie:
za 7 PhDr.^Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomní poslanci Mgr. Spegárová, Bc. Vincoyá
na hlasovaní: 7 proti

*

o

zdržalsa o

w

Ziadosťp. Evy Idčánovej a spoluvlastníkov o odkúpenie pozemku a časf znaleckého posudku
Č. 9/2018 zo dna 17.1.2018 vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom Vincom tvoria prílohu
tejto zápisnice.

v_

Ziadosťo odkúpenie obecného pozemku Harčariková Mária. Obchoäná 62
starosta opätovne predniesol prítomným na prerokovanie žiadosť p. Márie

Harčarikovej, bytom Poproč, Obchodná 62 o odlcúpenie časti pozemkov a pozemkov
zapísaných na LV č. 1190, 2678, 3077, 2173, parc. č. :

730/13, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 0,22 m2, podiel obce 35/3360,
730/4, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 0,05 m2, podiel obce 35/3360,
730/1, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmeral,5 m2, podiel obce 35/3360,
730/11, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 1,3 1 m2, podiel obce 35/3360,
730/12, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 0,02 m2, podiel obce 35/3360,
730/10, zastav.plochyanádvoria,zďirady,výmera 0,15 m2, podíel obce 35/3360,
722/2, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 2,55 m2, podiel obce 35/3360,
730/16, zastav.plochyanádvoria,záhrady,výmera 10 m2, podiel obce 1/1,
730/6, zastav.plochyanádvoria,záhrady,výmera 17m2,podielobce 1/1,
730/17, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 16 m2, podiel obce 1/1,

KonŠtatoval, že zámer predaja tohto majetku schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa
11.12.2017, následneboltentozámerpredajazverejnenýnaúradnej tabuli. Cena za dané Časti
pozemkov a pozemky bola znalcom stanovená na 69,00  . Starosta otvoril diskusiu poslancov
k predmetnému bodu. Nikto z prítomných poslancov 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 p. Márii Harčarikovej, bytom Poproč, Obchodná
62, konkrétne pozemky nachádzajúce sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísané na LV č.
1190,2678,3077, 2173, parc. č.:
730/13, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 0,22 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podielu 0,31  
730/4, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 0,05 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podielu 0,07  
730/1, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmeral,5 m2, podiel obce 35/3360, hodnotapodielu2,13 
730/11, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 1,31 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podielu 1,86  
730/12, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 0,02 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podiefu 0,03  
730/10, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 0,15 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podielu 0>21  
722/2, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 2,55 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podielu 3,62  
730/16, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 10 m2, podiel obce 1/1, hodnota podielu 14,20  
730/6, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 17 m2, podiel obce 1/1, hodnotapodielu 24,14  
730/17, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 16 m2, podiel obce 1/1, hodnota podielu 22,72  
spolu za cenu 69,00   vzmysle znaleckého posudku zo dňa 15.1.2018, vypracovaného
znalcom Ing. Ľubomírom Vincom.
Hlasovanie:

za 7 PhDr Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,
prítomní poslanci Mgr. Spegárová, Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 proti o

zdržalsa o

v_

Žiadosť p. Márie Harčarikovej o odkúpenie pozemku a Časť znaleckého posudku č. 6/2018
zo dna 15.1.2018 vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom Vincom tvoria prílohu tejto

r_ . .

zäpismce.

v

Ziadosťo odkúvenie obecného yozemhi Peter Petráš. Alžbetina 36, Kosice
starosta opätovne predniesol prítomným na prerokovanie žiadosť p. Petra Petráša,

bytom Košice, Alžbetina 36 o odkúpenie pozemkov zapísaných na LV č. 1190, parc.Č.
1508/2 vo výmere 151 m2, parc. č. 1505/2 vo výmere 144 m2 , parc. č. 1502/3 vo výmere 102

2m2 . Konštatoval, že zámer predaja tohto majetku schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa
11.12.2017, následne bol tento zámer predaja zverejnený na úradnej tabuli. Cena za daný
pozemok bola žiadateľom navrhnutá v sume 1,07   / m2, Čo je cena porovnateľná s cenou
vzmysle znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom Vincom zo dňa
13.6.2017 pre manželov Mihókových, bývajúcich na Oľšavskej ulici č. 31. Celková suma za
pozemky činí 424,79  . Starosta otvoril diskusiu poslancov kpredmetnému bodu. Nikto
z prítomných poslancov sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecnézastupiteľstvo schvaľuje:
prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí p. Petrovi Petrášovi, bytom Košice, Alžbetina
36, konkrétne pozemky nachádzajúce sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísané na LV c.
1190, parc.ô. 1508/2 vo výmere 151 m2 , parc. c. 1505/2 vo výmere 144 m2 , parc. í.
1502/3 vo výmere 102 m2 , cena 1,07   za m2, spolu za cenu 424,79   (cena
porovnateľná s cenou v zmysle znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing.
Ľubomírom Vincom zo dňa 13.6.2017 pre manzelov Mihókových, bývajúcich na
Oľšavskej ulici č. 31).

Hlasovanie:
za 7 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomní poslanci Mgr. Spegárová, Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 proti

* o
zdržalsa o



v

Ziaäosť p. Petra Petrása oodkúpenie pozemkov apísomný návrh ceny za odkúpenie
pozemkov zo dna 20.3.2018 tvoria prílohu tejto zápisnice..

v_

Ziaäosťo odhtpeme obecného pozemhi Jaroslav Sopko, Wurmova 2. Kosice
starosta predlozil na prerokovanie žiadosť p. Jaroslava Sopka o odkúpenie pozemkov

zapísaných na LV č. 1 190, parc. č. 1616/1 vo výmere 25 m2 a parc. č. 1619/1 vo výmere 26
2m2. Jedná sa o pozemky pred rodinným domom, ktorý žiadateľ užíva na Kostolnej ulici.

Starosta otvoril diskusiu, nikto sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. omajetku obcí,
schvaľuje zámer prevodu majetku obce priamym predajom p. Jaroslavovi Sopkovi,

bytom Košice, Wumiova 2. Jedná sa opozemky zapísanéna LV č. 1190, parc. č.
1616/1 vo výmere 25 m2 a parc. č. 1619/1 vo výmere26 m2 . Cena za pozemky bude
stanovená znaleckým posudkom.

Hlasovanie:
za 7 PhDr Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomníposlanci Mgr. Spegárová, Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 proti o

zdržalsa o

v_

Žiaäosťp. Jaroslava Sopka o odkupenie pozemkov tvorípríhhu tejto zápisnice.
^

Ziadosťo odkúvenie uozemku Zdeno Kissimonvi. Hlboká 5. Trnava
starosta predložil na prerokovanie žiadosť p. Zdena Kissimonyiho o odkúpenie

pozemku zapísaného na LV č. 1190, parc. č. č. 4002/104 vo yýmere 22 m2 . Jedná sa
o pozemok pred rodinným domom, ktorý žiadateľ užíva na Kostolnej ulici í. 92, pozemok je
súčasťou dvora priľahlého k rodinnému domu. Starosta otvoril diskusiu, nikto sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecnézastupiteľstvo schvaľuje:
v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí i

schvaľuje zámer prevodu majetku obce priamym predajom p. Zdenovi
Kissimonyimu, bytom Tmava, Hlboká 5. Jedná sa opozemok zapísaný na LV č.
1190, parc. č. 4002/104 vo výmere 22 m2 . Cena za pozemok'bude stanovená
znaleckým posudkom.

Hlasovanie:
za 7 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomní poslanci Mgr. Špegárová, Bc. Vmcová
na hlasovaní: 7 proti o

zdržal sa o

ť.

Ziadosťp. Zdena Kissimonyiho o odkupenie pozemkov tvoríprílohu tejto zápisnice.

v_

Ziaäosť o finančnú vodporu pre ZO JDS v PoproČi
starosta opätovne preložil prítomným na prerokovanie žiadosť Základnej organizácie

Jednoty dôchodcov na Slovensku o financnú podporu a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 2.800,00  . Táto žiadosť bola prerokovaná na
zasadnutí Finančnej komisie pri OZ, ktorá doporučuje danú žiadosť schváliť. Finančné
prostriedky pre túto organizáciu boli v rozpočte na rok 2018 vyčlenené a OZ v decembri 2017

.w

schválené, vo februári bolo tejto organizácii pridelené IČO, čím splnili podmienky pre



poskytnutie dotácie stanovené VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO
podnikateľom na území obce Poproč. Uznesením OZ je preto potrebné schváliť presun
finančných prostriedkov vo výške 2.800,00   zpoložky rozpočtu Príspevok na položku
Dotácia.

Starosta otvoril diskusiu, nikto sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaluje:
presun fmančných prostriedkov vo výške 2.800,00   z položky rozpoctu Príspevok na
položku Dotácia a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok
2018 vo výške 2.800,00   so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov na
Slovensku so sídlom Mieru 93, Poproč.

Hlasovaníe:
za 7 PhDr Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomní poslanci Mgr. Spegárová, Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 protí o

zdržalsa o

lŕ_

Ziadosť 20 JDS vPoproči ofinančnú podporu a uzatvorenie zmluvy oposkytnutí dotácie
tvoríprílohu tejto zápisnice.

v

Ziadosť o finančnú podporu pre OZ " Idem natrvalo domov "
starosta predniesol na prerokovanie žiadosť občianského združenia "Idem nafrvalo

domov" o fínancnú podporu. Konštatoval, že OZ v decembri podalo prvú žiadosť, nespÍňala
však náležitosti podľa VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií PO aFO -
podnikateľom na území obce Poproč. Združenie bolo vyzvané, aby v spolupráci s obecným
úradom zosúladilo žiadosť splatným VZN obce. Dňa 7.3.2018 obec obdržala opätovne
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, ktorej prílohou bola už aj zmluva o poskytnutí
fmančnej podpory z rozpoČtu obce, opätovne však nesplňala náležitosti v zmysle platného
VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO - podnikateľom na území obce
Poproč. Finančná komisia pri OZ nedoporučuje túto žiadosť schváliť.

Starosta otvoril diskusiu, nikto sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaluje:
nevyhovieť žiadosti Občianskeho zdruzenia "Idem natrvalo domov" so sídlom
Partizánska 36, Poproč o poskytnutíe finančnej podpory z rozpočtu obce na rok 2018
vovýške 1.000,00  zodňa 7.3.2018.

Hlasovanie:
za 6 PhDr. Baníková, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora, Mgr. Špegárová,

prítomní poslanci Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 proti o

zdržalsa Mgr. Bradová
kŕ

Ziadosť OZ Idem natrvalo domov" oposkytnutie finančnej podpory anávrh zmluvy
o poskytnutí flnančnej podpory pre OZ tvoria prílohu tejto zápisnice.

v_

Ziaäosť spol. ENERPRO s.r.o., Košice o súhlas ako vlastníka pozemkov pre účelv územného
astavebného konania vre stavbu: "Poproč- vvmiestneme trafostanice TSIO. úvrava NN ul
Záyadná"



starosta predniesol prítomným Žiadosť spol. ENERPRO s.r.o., Košice o súhlas ako
vlastaíka pozemkov pre účely územného astavebného konania pre stavbu: "Poproč -
vymiestnenie trafostanice TSIO, úprava NN ul. Západná" . T.č. spracováva spol. ENÉRPRO
s.r.o. projektovú dokumentáciu pre vyššie uvedenú stavbu, predmetom stavby je nahradenie
nevyhovujúcej štvorstlpovej trafostanice nachádzajúcej sa v areáli družstva novou stožiarovou
stanicou, ktorá bude umiestaená v zeleni pred oplotením dmžstva, v rámci stavby sa zároveň
zrealizuje úprava NN vedenia na Západnej ulici ato káblom vzemi, vzelenom páse na
parcelách č. 2511/2, 437, 2534/1, ktorých vlastníkomje obec.

Starosta otvoril diskusiu, nikto sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
s umiestnením NN elektrického vedenia realizovaného káblom v zemi, v zelenom páse
na parcelách č. 2511/2, 437, 2534/1, ktorých vlastníkomje Obec Poproč, pre stavbu
"PoproČ, vymiestnenie trafostanice TSIO, úprava NN ul. Západná" , ktorú bude
realizovať spol. ENERPRO s.r.o., Košice.

Hlasovanie:
za 7 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomní poslanci Mgr. Špegárová, Bc. Vincová
na hlasovanf: 7 proti o

zdržalsa o

Ziaäost' spol. ENERPRO s.r.o., Košice o súhlas ako vlastnika pozemkov pre účety územného
a stavebného konania pre stavbu: " Poproč - vymiestnenie trafostanice TSIO, úprava NN ul.
Západná" tvoríprílohu tejto zápismce.

Informácia - list audítorkv vedeniu obce Poproč V

- starosta precítal prítomným list audítorky, ktorého predmetom sú zistenia z auditu
závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci k 3 1.12.2016, tieto je potrebné
prejednať aschváliť OZ, jedná sa ouplatnenie § 61 opatrenia MF/16786/2007, konkrétne
rozpočtová organizácia DD PoproČ eviduje na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku, investírie vo výške 10.684,26  . Tieto investície sú týkajú obstarama projektovej
dokumentácie plánovanej výstavby nadstavby DD, ktorá nebola zrealizovaná, nakoľko zo
strany obce, bola uprednostnená rekonštrukcia ZŠ, preto je potrebné, aby OZ schválilo
zúčtovanie tejto zmarenej investície vyradením zmajetku zdôvodu nepokračovania vo
výstavbe.

Starosta oťvoril diskusiu, nikto sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecnézastupiteľstvo schvaľuje:
uplatnenie § 61 Opatrenia MF/16786/2007-31, ktoré vyplynulo zauditu účtovnej
závierky a konsolidovanej účtovnej závierky Obce Poproč za rok 20 16.

Hlasovanie:
za 7 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomní poslanci Mgr. Špegárová, Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 proti o

zdržalsa o

List audítorky Ing. Andrey Zálepovej veäeniu obce zo dna 9.11.2017 tvorí prílohu tejto
r * .

zäpismce.

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. úvravv rozyočtu obce na rok 2018
Návrh 1. úvravv rozpočtu pbce na rok 2018



vtomto bode programu vyzval starosta obce Ing. Jaroslava Hospodára, hlavného
kontrolóra obce, aby predniesol svoje stanovisko k návrhu 1. úpravy rozpočtu obce Poproč na
rok 2018. Ing. Hospodár prečítal stanovisko, v závere ktorého konštatoval, že aj po vykonaní
navrhovanej 1. úpravy rozpočtu zostane rozpočet obce vyrovnaný a doporučil OZ navrhovanú
1. úpravu rozpočtu schváliť.

V

Následne starosta požiadal ekonómku, p. Šestákovú, aby oboznámila prítomných
snavrhovanou 1. úpravou rozpoctu. P. Šestáková konštatovala, že 1. úprava zahŕňa všetky
žiadosti fmančného charakteru, ktoré boli prejednávané a schválené na dnešnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva, konkrétne:

bežné príjmy obce - zvýšenie o sumu 24.651,00  
fmančné príjmy obce - zvýšenie o sumu 11.000,00 
bežné výdavky obce - zníženie o sumu 20.000,00  
kapitálové výdavky obce - zníženie o sumu 34.000,00  
dotácia z rozpočtu obce pre RO - zvýšenie o sumu 89.561,00  , konkrétne:

poskytnutie transferu pre DD Poproč na odchodné aodstupné vo výške.

3.451,00  
poskytnutie transferu pre ZŠsMŠ Poproč spolufinancovanie osláv 60. výročia.

+ exkurzia vo výške 2.700,00  
poskytnutie transfem pre ZŠsMŠ Poproô - výmena palubovky v telocvicni ZŠ.

vo výške 70.000,00  
poskytnutie transferu pre ZŠsMŠ Poproč - výmena palubovky v telocvicni ZŠ.

vo výške 13.500,00   (dofmancovanie z BP)

Starosta otvoril diskusiu, nikto sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. úpravu rozpočtu obce na rok 2018 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:
za 7 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,

prítomní poslanci Mgr. Špegárová, Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 proti o

zdržalsa o

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. úpravy rozpoctu obce na rok 2018.

Stanovisko hlavného kontrolóra obce knávrhu 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2018 a návrh
1. úpravy rozpočtu obce na rok 2018 tvoria prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 10:
Interpelácie poslancov.

Ing. Viliam Komora - informoval o nových skutočnostiach v súdnom spore "Monografía
PoproČ - druhé vydanie" .
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. >

interpelácie poslancov: Ing. Viliama Komoru.

Písomný príspevok Ing. Viliam Komoru tvoríprílohu tejto zápisnice.



K bodu programu é. 11:
Podnety a návrhy od občanov.

v

Ing. Martin Stovčík - dotazoval sa na dôvod neschválenia žiadosti Ing. arch. Mariany
Sunkovej o zmenu územného plánu v oblasti telekomunikácií a tiež sa dotazoval na výstavbu
stožíaranaPoľnejulici.
Ing. Jaklovský:

/ f

k zmene ÚP: zfinančného hľadiska, zmena ÚP stojí cca 10.000,00  , zmena
územného plánuje riadne plánovaná v roku 2019.
k stožiam: - v roku 2018 spol. Slovak Telekom nebude realizovať stožiar na Poľnej
ulici, o ďalšom postupe týkajúcom sa výstavby stožiara sa budú rozhodovať v roku
2019, o výslednom rozhodnutí budú obec infonnovať.

Ing. FrantiŠek Petráš - reagoval na informáciu Ing. Komoru, že ulica Slnečná nie je urobená
kvalitne, konštatoval, že práce sa realizovali podľa schváleného projektu.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
v

podnety a návrhy od občanov: Ing. Martina Štovčíka, Ing. Františka Petráša.

K bodu programu č. 12:
Závery z rokovania OZ.

Vzávere rokovania predložili prítomným poslancom členovia návrhovej komisie
všetky uznesenia, ktoré boli na tomto rokovaní prijaté.

K bodu programu č. 13:
Záver.

v

V závere sa starosta obce, Ing. Stefan Jaklovský, poďakoval všetkým prítomnym za
účasť na tomto plánovanom zasadnutí, všetkým poprial príjemné prežitie veľkonočných
sviatkov.

..........*.>>..>.......>>...>.......>>.>>>..>...<...>

v

Ing. Stefan Jaklovský
starosta obce

Overovatelia zápisnice: PhDr. Zita Baníková ..>..>........**.**.>.>.>.>>..<..<.>.*....>.>

v

Mgr. Dajána Spegárová ** 999...>..*... ....... >>. .*<..>..>.......>.



^
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Vážení poslanci, vážení prítonmí, vážení občania,

musím sa vyjadriť k "Správe hlavného kontrolóra obce o kontrole čmnosti za rok 2017". Už
mnohokrát vminulosä som žiadal od hlavného kontrolóra obce okontrolu procesov
verejného obstarávania, lebo je dôvodné podozrenie, že verejné obstarávania neprebiehajú
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Aby sa týmto podozreniam predislo a aby sa
verejné obstarávanie stalo transparentným, navrhol som na obecnom zastupiteľstve dňa
12.12.2016 uznesenie, aby sa určité zákazky s nízkou hodnotou realizovali prostredníctvom
elektronického trhoviska. Tieto uznesenia boli OZ schválené. Aj keď zákon overcjnom
obstarávam takýto postup nezakazuje, p. starosta tieto uznesenia vetoval (využil tzv. "sistačné
právo".) Nedodržal však zákonom stanovené podmienky na uplatnenie sistačného práva. Na
OZ dňa 20.2.2017 som predložil návrh na uznesenie, aby sa výzvy na predkladanie ponúk
zverejňovali na web stránke obce. Tieto uznesenia boli schválené, verejné obstarávanie sa
stalo transparentnejšie. ZvýšÍla sa tak možnosť kontroly zo strany poslancov aj občanov.

Hlavný kontrolór obce Ing. Hospodár už vminulosti vykonával kontroly verejných
obstarávaní na môj podnet. Svoju nekompetentnosť vykonávať tieto kontroly potvrdil aj sám
svojim vyhlásením, že nie je odbomíkom v daaej oblasti a že si obec musí na tieto kontroly
objednať a zaplatiť kompetentnú finnu. Trocha čudné vyhlásenie kontrolóra obce, pretože zo
zákona je jeho povmnosťou riešiť aj kontroly na úseku verejného obstarávania. Svoju
odbomosť, čo sa týka verejných obstarávaní, odprezentoval Ing. Hospodár aj vo svojej
"Správe z finančnej kontroly na mieste" zo dňa 20.6.2016. Jednalo sa o zákazku "Stavebné
úpmvy kultúmeho domu na prfpravu jedál Poproč" Aj tuto kontrolu robil na môj podnet.
Upozomil som na množstvo pochybení vprocese verejného obstarávania. Moje predložené
argumenty sa samozrejme neakceptovali. Správu o kontrole zobralo obecné zastupiteľstvo na
vedomie i napriek tomu, že hlavný kontrolór v správe uvádza neexistujúce paragrafy zákona
o verejnom obstarávaní, ba dokonca cituje zákon o výbušmnách namiesto zákona o verejnom
obstarávaní.

V každej správe z kontroly hlavný kontrolór konštatuje, že nebol porušený zákon o verejnom
obstarávaní anásledne obecné zastupiteľstvo berie túto správu na vedomie. Moje
argumentácie, že tomu tak nieje sa neakceptujú. Neprijímajú sa žiadne ďalšie opatrenia hoci
ako dôkaz predkladám citácie zákona, vyjadrenia úradu pre verejné obstarávanie, vyjadrenia

r_

NKUatď.

Vážení prítomm, vážení občania,

Teraz niekoľko slov k vyššie spomínanej správe. V správe sa uvádza cit:

" Vykonal somflnančnú kontrolu a to dôvodov zrusenia verejného obstcirávania pre zákazku
Externý projektový manažment pre projekt zníženia spotreby energie pri prevádzke verejných
budov v obci Poproč. Cierom finančnej kontroly boh skontrolovať dôvoäy zrušenia VO pre
túto zákazku. Vykonanou kontrolou bol skonfrolovaný cely proces a to od zverejnenie Výzvy
na predloženie cenovej ponuky pre predmetnú zákazku" ažpo zaslanie oznámenia o zrušení
verejného obstarávame na doäanie slvzby napredmetnú zákazku.



Vykonanou kontrolou boli stanovené ciele splnené. Nakoľko Obec Poproč, ako verejný
obstarávateľ získala informácie, ktoré zmenili okolnosti za ktorých sa vyhlásilo VO, nemalo
zmysel vo verejnom obstarávaní pokračovať. Preto aj obec, ako verejný obstarávateľ,
v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a äoplnení
niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov predmetnú výzvu zrusila.
Konštaŕujem, že vykonanou kontrolou nebolo zisŕené porusenie citovaného § súlade s § 57
ods. 2 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávam a o zmene a doplnení mektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
O vykonanych kontrolách som obecnému zastupiteTstvu predložil správu na riadnom
zasadnutíOZdna 21,8.2017. "
V tejto správe hlavný kontrolór, okrem iného uvádza, že výzva na predloženie cenovej
ponuly bola zverejnená 6.3.2017 atermín preloženia ponuky bol 13.3.2017 do 13:00 hod.
V stanovenom termíne sa do súťaže prihlásili 3 záujemcovia. Hlavný kontrolór v správe ďalej
uvádza cit:

^odTa môjho zistenia zvyjadrenia sa statutára obce (starostu), jednalo sa oČasovú
náročnosf až nemožnosť úspešne splnif požadované predpoldady a tíež byť úspesny pri
získanÍ nenávratného flnančného príspevku s ohťadom na celkovú výšku vyčlenenych zdrojov
navšetkyprojekty".

Vážení poslanci, vážení prítomní, vážení občania,

dôvodom zmšeuia výzvy neboli "informácie, ktoré zmenili okohiosti, za ktorých sa
vyhlasovalo VO" (o aké okohiosti ide nevieme) , ani "časová tieseň" pretože výzva na
podávanie žiadostí o dotáciu bola v tom čase stále otvorená, uzávierka ďalšieho kola bola
28.8.2017. Výzva bola napokon uzatvorená až 28.2.2018 ato stým, že bola dokonca
dvojnásobne navýšená výška vyčlenených zdrojov, aby bolo možné uspokojiť maximálne
množstvo podaných žiadostf o dotáciu.
SkutoČným dôvodom zmšenia výzvy na predkladanie ponúk bolo to, že do súťaže sa chcela
zapojiť aj hig. Komorová HiFovská resp. jej fírma DC TENDER SERVICE s.r.o., pretože sa
jednalo o zákazku z oblasti, ktorej sa venuje. Pretože Jej z opisu predmetu zákazky nebolo
vôbec jasné, čo je vlastne prcdmetom zákazky (na rozdiel od troch fíriem, ktoré už v tom čase
svoje ponuky doručili obci, prihlásili sa na základe zverejnenej výzvy, alebo boli oslovení
obcou? ) požiadala Ing. Komorová Hiľovská ovysvetlenie (9.3.2017). Nanúesto vysvetlenia
jej bolo oznámené, že súťaž je zrušená (10.3.2017). V správe hlavného kontrolóra sa táto
skutočnosť nikde nespomína. Nebudem Vás zaťažovať detailmi, o  o vo výzve išlo. HFadali
sme dodávateľov na dva. činnosti, ktoré sme už v tom čase mali zazmluvnené s dvoma
spoločnosťami. Prcčo je to tak, ani to, aké budovy vobci mali byť predmetom žiadosti
o dotácíu, nevysvetlil ani starosta, ani hlavný kontrolór obce.
Záver:

Keby na môj návrh nebolo schválené uznesenie na zverejňovanie výziev na predkladanie
ponúk (20.2.2017), ako by toto verejné obstarávanie bolo dopadlo? Nikto znás by oňom
nevedel (iba kompetentní), zobecnej kasy by odišlo 20000,00 Eur + DPH (čo bola
predpokladaná hodnota zákazky). Pýtam sa preto vážení prítomní nie je dôvod mať
podozrenie, že sa vo verejnom obstarávaní manipulovalo aj predtým? Obecné zastupiteFstvo



schválilo tiež uznesenie, že vyhodnocovania ponúk sa môžu zúčastniť aj poslanci OZ (bez
práva vyhodnocovať). Od tej doby sa zúčastňujem na zasadnutiach konúsie na
vyhodnocovanie ponúk a priamo tam upozorňujem, že sa nedodržuje zákon o verejnom
obstarávaní vo viacerých bodoch. Zo všetkých spomeniem tú najdôležitejšiu skutočnosť.
y

Člemni konúsie na vyhodnocovanie ponúk majú byť osoby spatričným vzdelaním resp.
'^ o

praxou v odbore, ktoré sa výzva týka. V našom prípade to tak nikdy nebolo a ani v súčasnosti
nie je. Nekompetentoií členovia komisie nemôžu relevaatne vyhodnotiť prcdložené ponuky
vzmysle zákona overejnom obstarávaní. Dlho na tento fakt upozomujem, no žiaľ bez

r /

úspechu. Tu by snáď pomohla iba kontrola zvonku NKU, ÚVO, prípade "iné" orgány.
Možno, že raz príde aj k tomu.

Vážení prítomní, vážení občania,
ešte niekoľko slov k ďalšej kontrole vo yyššie citovanej správe cit.

"Vykonal somflnančnú kontrolu zverejňovania zmlúv uzavreíých obcou v roku 2016 v súlade
so zákonom Číslo 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Cieľom finančnej kontroly bolo skontrolovať úroven zverejňovania zmlúv nzavretých v roku
2016 v súlade s citavaným zákonom.
Vyhonanou kontrolou boli stanovené ciele splnené, nakoľko bolo zistené, že Obec PoproČ
vedie evidenciu opovinnom zverejnovanÍ zmlúv vsledovanom období 2016 vsúlade
s citovaným zákonom číslom 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Taktiez kontrolou bolo zistené, že obcou boli zverejnené všetky zmlnvy tak äodávateľské, tak
vlastné, v zákonom stanovenej lehote takže sú vsetkyplatné a účinné. "

Nesúhlasím s týmto konštatovaním Ing. Hospodára, pretože:
1. Obec nezverejäuje všetky prílohy k zmluvám, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou.
2. Obec v roku 2016, ale aj v roku 2015, nezverejňovala na svojej web stráake zmluvy

uzatvorcné v elektronickom trhovísku aj napriek upozomemam pána poslanca Jasaňa.
Tieto zmluvy nikdy nenadobudli úČinnosť a napriek tomu došlo k ich phieniu.

A na záver chcem poukázať ešte najeden fakt týkajúci sa starostu obce a Uavného kontrolóra
obce. Správa o kontrolnej Činnosti za rok 2017 mala byť predložená obecnému zastupiteľstvu
do 60 dní po uplynutí kalendámeho roka, teda najneskôr 1.3.2018 (viď. zákon oobecnom
zriadení č. 369/1990 Zb. ) Toto je len malý dôkaz ako sa u nás ctia a dodižujú zákony. Veď
pán starosta sa raz vyjadril, keď som upozonúl na porušovanie zákona overejnom
obstarávaní (na zasaánutí finančnej konúsie - projekt požiarna zbrojnica), že moje argumenty
sú len hra spísmenkami teda dodržiavanie zákonov vnašom pommaní je len hra

r
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K bodu c. 10. Interpelácia poslancov

Vážení poslanci, vážení občania,

dovoľte mi, aby som Vás opäť touto cestou poinformoval oniektorých dôležitých
skutočnostiach týkajúcich sa pána starostu, obecného úradu aj samotných poslancov obecného
zastupiteľstva. Toto je jediný spôsob, ako sa to môžete dozvedieť a urobiť si vlastný názor.
ZápÍsnice zo zasadnutia obecného zastupiteFstva nemali aani nemajú výpovednú hodnotu.
Preto na môj návrh bolo na zasadnutí obecného zastupiteľstva dôa 19.6.2017 schválené
uznesenie, že obecný úrad bude zverejňovať písonmé príspevky poslancov, ako prílohy
zápisnice. Pán starosta robí všeťko preto, aby moje príspevky neboli zverejňované. Tento
problém som vysvetlil vo svojom príspevku zo dňa 23.10. 2017 Qe zverejnený ako príloha
zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteFstva).

Na zasadnutí obecného zastupiterstva konanom dňa 11.12,2017 som predniesol svoj
príspevok o súdnom spore "Monografia Poproč - druhé vydanie". Vysvetlíl som, že mnou
predkladaný príspevok v listinnej podobe je písaný iba rukou, pretože som nevedel, Či bude
schválený mnou predložený návrh na uznesenie, čo sa nakoniec aj potvrdilo. Obecné
zastupiterstvo zmenilo znenie môjho návrfau na uznesenie (viď. zápisnica a priloha zápisnice
z rokovania obecného zastupiteľstva 20 dňa 11.12.2017). Konečnú podobu svojho príspevku
som domčil e-mailom obecnému úradu včas tak, aby mohol byť zverejnený ako príloha
kzápisnici. BohužiaT starosta obce zverejnil iba môj pôvodný prispevok písaný rukou
s neakceptovanym znením návrhu na uznesenie.

Vážení prítomní, vážení občania,

teraz Vás chcem opäť poinformovať o nových shitočnostiach v súdnom spore "Monografia
Poproč - druhé vydaoie" (žalobcovia - Obec Poproč). Spor trvá už od augusta 2016. Je marec

v_

2018 a spor nie je stále ukončený. Žalovaná strana - teda obec, zastupovaná JUDr. Sotoláŕom
záhmlieva problém, predtíadá rôzne materiály, ktoiými sa snaží spochybňovať žalobu,
uúciovala zrušenie súdneho pojednávania dňa 7.9.2017. Súdne pojednávanie určené na termín

v

1.2.2018 bolo zrušené zdôvodu praceneschopnosti sudcu. Ďalšie pojednávanie je stanovené
na 26.4.2018.

Vo svojom príspevku zo däa 11.12.2017 som uviedol, že pán starosta poskytol súdu také
materiály, ktoré veľa vysveďujú o tvorbe druhej monografie. Dnes Vám predkladám iba časť
z týchto materiálov.

Vážení prítomní, vážení obČania,

vo svojich prfspevkoch na túto tému som v minulosti veľakrát poukazoval, že by tu nemalo
v

Ísť o spor žalobcovia - Obec Poproč, ale žalobcovia - starosta obce Ing. Štefan Jaklovský.
Nakoniec to on sám potvrdil svojim vyhlásením na zasadnutí OZ 20.6.2016 cit.: "beriem na
seba právnu aj flnančnú zodpovednosť vprípade súäneho sporu". SvojÍm konarum to však
pán starosta nepotvrdzuje, súduych pojednávam sa nezáčastňuje a právne zastupovanie platí
obec.



Teraz Vám vážení prítomm, vážení občania predkladám niekoľko faktov ze-mailovej
komunikácie medzi Mgr. Ninou Mohiárovou MKS, obcou - starosta obce a Mgr. Piotrom
Siemawskim.

E-mail 20 dňa 27.4.2016 od MKS pre Mer. Sieniawski cit:

"Na obecnom zastupiteľstve dna 18.4.2016 poslanci schválili návrh poslcmca OZ Viliama
Komoru doplniť autorov kapitol konkrétne História obce: Mgr. Helena Hiľovská , Ing. Iveta
Komorová Hiľovská aupraviť termín odovzdania opravených textov do 31.5.2016. Ztoho
vyplýva, (keďže to je iniciatíva Ing. Komoru), že sa majú s Vami spojif spomínané osoby

kŕ

a spoločne máte upraviť históriu. Žiadna zmena však nemôze prejsť bez Vášho súhlasu, keďže
práve Vás starosta na začiatkupoveril, ako vedúceho kapitoly."

Podotýkam, že v tom čase starosta obce tvrdil, že oslovil všetkých autorov prvej monografie
Poproč - teda evidentne klamal.

Zároveň upozorňuiem na skutocnosť, ze uznesenie QZ o doplnení autorov textov nebolo

nikdv splncné, Čo možno kvatífikovať ako poruŠcnie právomoci vereiného činiteľa!! !

E-mail zo dňa 5.5.2016 od Mer. SÍeniawski nrc starostu obce cit:

"Dobrýäeň,
Prosím Vás, kto vyhotovuje zápisnice zo zasaänutí OZ? Nie že by som trpel jesitnosťou, avšak
keď sa pani poslankyne a páni poslanci oháňajú svojimi - dokonca i bakalárskymi titulmi, tak
ja som ukončil dve vysokoškolské stúdia v ävoch rôznych odboroch a som magistrom.
Je mí osobne veľmi fúto, že posÍankyne aposlanci schválili, aby do textu zasahovala bývalá
pani starostkcL Prečo nikto nespochybnil jej kompetentnosť aodbornú kvalifikáciu na
napísanie takéhoto textu? Má azda bývalá pani starostka státnu skúsku z histórie?! Svoje
historické cítenie uz naplno prejavila, keď umiestnila " baňu " po rímskokatolícky kostol, i keď
nechala zdevastovať výchoänú stranu äomu kultúry infantilnymi čmáranicami. To chce snáď
v tej kapitole pochváliť samu seba? Obcania predsa už dvakrát po sebe vo voľbách vyjadrili
svoju " spokojnosť". To, aby takáto osoba posuäzovala alebo po mne prerábala text, mi žiat
príde ako veťkú desradácia môfho celého snaženia."

E-mail zo dňa 7.5.2016 od starosta obce pre Mer. Sieniawski cit:

"AhojPiotr,
odpovedám na Tvoj e-maiL

y_

Co sa týka zasadnutia OZ:
Zrokovania sa robí itznesenie, ktore podpisujem ja aďalej sa robí poärobnejšia zápisnica,

<;
ktorúpíše mnou určená zapisovateľä (pracovníčka OU) aoverujúju ävaja určení poslanci.
Okrem toho sa robí aj zvuková nahrávka, ktorá je súčasťou zápisnice. Túto chybu dám
opraviťtak, že bude doplneny títul k tvojmu menu.
Čo sa týka knihy - doplnenie históríe obce a uznesenia zastupiteTstva, ktomu môžempovedaf
iba toľko: .



Aj ja sa s tym nestotozňujem, ale bohnziaľ som povinný dodržať Rokovací poriadok OZ a aj
respektovať uznesenia, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonom "

v

Čiže vážení prítomní, vážení občania čo vmvíte na toto vyjadreme - nieČo úžasné pán starosta
musí bohužiaľ dodržiavať zákony.

CÍt. ďalei v vvššie uvedeného e-mailu:

"Pre mna si stále zodpovednou osobou za túto kapitolu a len s tvojim súhlasom bude kapitola
doplnená alebo pozmenená po doručení prípadnych pripomienok alebo doplnkov. Ja svoje
rozhodnutie nememm a nezmením,u Osobne súhlasím so všetkými tvojimi argumentmi proti
byvalej starostke a naozaj jej ide iba o to, aby sa vychválila za pomoci svojho manžela.
Určené termíny v uznesení sú konečné a budú dodržané. RokovaÍ som vz aj so zmluvným

partnerom tak, ako chcel poslanec Komora a schválili poslcmcf. Dohodli sme sa, že sa nič
meniť v zmlicve nebude a urobíme všetko preto, aby kniha bola v äohodnutom termíne
vytlacená.<s

Pán starosta však na zasadnutí OZ predložil vyjadrenie spoločnosti Carpaťhian - TG Košice
s.r.o., že zákon overcjnom obstarávaní neumožňuje prijímať dodatky kzmluve odielo.
Zákon to však umožňuje. Prcdložil som mu dôkaz, ktorý však neakceptoval, pretože ako som
vyšŠie uviedol zmluvné strany sa už predtým dohodli, že sa nič meniť nebude. Pán starosta
opäť klamal poslancom.

Cituiem ďalei z e-mailu :

"Vprílohe posielam pre celkový obraz siŕuácie v OZ vsetky uznesema. O všefkom rozhoduje
tt

poslanec Komora so svojimi spriciznenými kolegami. Osobne som trestaný a/ievieza čo.
Spozäravom
Ing. Jaklovsky"

*..

VáŽení prítomm, vážení občania,

urobte si vlastaý názor na túto e-mailovú komunikáciu. Takýchto e-mailov svedčiacich
o spôsobe tvorby druhej Monografie Popročje ešte niekoľko. O tom však neskôr. Súdny spor
stále trvá, žiaľ už skoro dva roky.

A teraz chcem touto cestou Mgr. Sieniawskému odkázať nasledovné:
1. Ing. Komorová Hiľovská chcela v kapitole História v prvom rade odstrániť účelové

klamstvá a dezmformácie týkajúce sa obdobia, kedy vykonávala funkciu starostky
obce, ktoiých autorom bol Mgr. Sieniawski avdmhej rade zhodnotiť svoju prácu
v danom období. Ona sa nechcela chváliť, za ňu hovorí jej práca. Keby nebola
starosťka v danom období mali by sme staru rozpadnutú školu, mali by sme anedsko
vcentre obce (nerealizoval by sa projekt " RevÍtalizácia centráhiej zóny vobci
Poproč"), nemali by sme multiíunkčné ihrisko, detské Íhrisko akomunitné centrum
v športovom areáli, nemali by sme multifúnkčné ihnsko v areáli základnej školy atď.
O výsledkochjej práce svedčí dokument z roku 2010 "POPROČ 2002 - 2010" ako aj



materiál, ktorý poskytía prc druhú monografiu. Túto skutočnosť Vy - pán starosta
a Vaši priaznivci nechcete akceptovať.

2. Všetko, čo sa v našej obci urobilo v 50. a 60. rokoch minulého storočia je zásluha
našich predkov - predovšetkým baníkov. Baňa pod kostolomje prejavom úcty k týmto
ľuďom. Nepostavila ju pani bývalá starosťka Ing. Komorová Hiľovská, ale naši
občania zo sponzorských peňazí po schválení obecným zastupiteľstvom. Expozícia
vyzerala za jej starostovania trochu inak. Bol tam banský vozík zo železaou rudou,
banský nakladač abanská klopačka (okrem našej je na Slovensku iba jedna ato
v Banskej Štiavnici). Naša klopačka však zmizla, pýtam sa, kde je teraz? Baňa žial'
vyzCTá teraz nedôstojne.

3. Čo sSmŕantilných čmáraníc na budove kultúmeho domu - pán Mr. Sieniawski máte
dve vysoké školy, tak by ste mohli vedieť, čo je projekt "MURAL GLOBAL". Je to
celosvetový nástenný projekt rcalizovaný pod patronátom UNESCO (bol založený
v roku 1998). U nás sa realizoval v roku 2003. Bol to prvý takýto projekt realizovaný
na Slovensku. Podotýkam, že najeho realizáciu získala obec dotáciu.

4. Baňa pod kostolom a maFby na kultúmom dome sú uvádzané na našej web stránke
obce, ako aj vo všeťkých rcklamných materiáloch, na intemete aj v rcgionálnych
publľkáciách ako hlavný dôvod, prečo navstíviť Obec Poproč.

Aešte niekoľko slov kvyjaáreniu Mgr. Sieniawskeho cit: "veM degradácia môjho
celého snaženia". Upozorňujem na fakt, že prvá monografia sa tvorila dva roky. Druhá
monografia cca 4 mesiace (ľahSie sa opisuje, ako tvorí však?)

Vážený pán Mgr. Siemawski, ešte ste sa nikdy nezúčastnil rokovania obecného
zastupiteľstva, ani ste sa nepodieľal na projektoch smerujúcich k rozvoju obce, no tvárite

.V

sa, akoby ste mali maximáhiy prehl'ad o tom, čo sa v obci dialo a deje. Ziaľ Vy tomu aj
verite. Touto cestou Vás pozývam ako obcana na zasadnutia OZ, kde by ste mohli aspoň
s časti vniknúť do skutočných problémov obce.

v
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