
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 18.6.2018 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 3/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Poproči 

 

 

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

a/  Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich  zasadnutí OZ dňa 26.3.2018 a 25.4.2018. 
 

b/ Výrok audítora za rok 2017. 
 

c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu Obce Poproč za rok 2017. 

d/ Informáciu starostu obce o príprave osláv „Dňa obce Poproč“ - 08.09.2018. 
 

e/  Informáciu RNDr. Boženy Mihókovej, riaditeľky ZŠ s MŠ Poproč o príprave osláv 60. 

výročia otvorenia budovy Základnej školy na Školskej ulici č. 3. 

 

f/    Informáciu starostu obce o Výzve na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľnosti  

       zapísanej  na LV č. 128, k.ú. Poproč, parcela CKN č. 2531. 
 

g/ Interpelácie poslancov: Ing. Viliam Komora, p. Martin Jasaň. 
 

h/ Podnety a návrhy od občanov: Mgr. et Mgr. Piotr Sieniawski, Mária Timková, Dana 

Sakáčová. 

 

 

 

2. S c h v a ľ u j e    
 

a/ Program rokovania plánovaného zasadnutia OZ dňa 18.6.2018 podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová - za takéto znenie uznesenia 

Ing.          Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

           Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

           Martin              Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

       Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

       Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 
 
 

 

 
 

 

b/ Návrhovú komisiu v zložení poslancov:  Ing. Viliam Komora, PhDr. Zita Baníková, Ing. 

Branislav Hanko. 

 



Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová - za takéto znenie uznesenia 

Ing.          Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

           Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

           Martin              Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

       Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

       Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

c/   Žiadosť spoločnosti ENVIRONCENTRUM s.r.o., Košice o súhlas k realizácii sanačných    

      prác Poproč - Petrova dolina. 

 

       Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová - za takéto znenie uznesenia 

Ing.          Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

           Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

           Martin              Jasaň  - zdržal sa hlasovania 

       Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

       Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 
 

d/   Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová - za takéto znenie uznesenia 

Ing.          Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

           Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

           Martin              Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

       Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

       Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 
 

e/ Komunitný plán sociálnych služieb Obce Poproč na roky 2018 – 2022 podľa predloženého 

návrhu.  

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová - za takéto znenie uznesenia 

Ing.          Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

           Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

           Martin              Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

       Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

       Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 
 

f/ Záverečný účet obce Poproč a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 – bez výhrad. 

 



Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová - za takéto znenie uznesenia 

Ing.          Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

           Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

           Martin              Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

       Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

       Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 
 

g/  Potvrdenie financovania schodku rozpočtu v čiastke 111 055,74 € z prostriedkov zostatku 

finančných operácií vo výške 192 048,69 €. Zvyšok zostatku finančných operácií v čiastke 

80.992,95 € (ako nepoužité prostriedky rezervného fondu v roku 2017) vrátiť späť do 

rezervného fondu.  

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová - za takéto znenie uznesenia 

Ing.          Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

           Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

           Martin              Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

       Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

       Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 
 

h/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018 podľa predloženého 

návrhu.  

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová - za takéto znenie uznesenia 

Ing.          Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

           Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

           Martin              Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

       Ing.  Viliam  Komora - zdržal sa hlasovania 

       Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

i/     Kúpu nového obecného traktora. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová - za takéto znenie uznesenia 

Ing.          Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

           Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

           Martin              Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

       Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

       Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

 

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

zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí p. Zdenovi Kissimonyimu, bytom Trnava, Hlboká 



č. 5969/5,  konkrétne pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na 

LV č. 1190, parc. reg. E č. 4002/104 vo výmere 22 m2 za cenu 365,00 €  v zmysle 

znaleckého posudku zo dňa 3.5.2018, vypracovaného znalcom Ing. Petrom Daňkom. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová - za takéto znenie uznesenia 

Ing.          Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

           Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

           Martin              Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

       Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

       Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 
 

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

zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí p. Jozefovi Žembovi, bytom Poproč, Nová 10,  

konkrétne pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na LV č. 2459, 

parc. č. 350/1 vo výmere 4/27 z 975 m2 za cenu 2 100,00 €  v zmysle znaleckého posudku 

zo dňa 17.06.2018, vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom Vincom. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová - za takéto znenie uznesenia 

Ing.          Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

           Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

           Martin              Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

       Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

       Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

 

l/  Návrh na zrušenie nájomnej zmluvy č. 4/2017 zo dňa 26.5.2017 na prenájom nebytových    

      priestorov  nachádzajúcich  sa  v MKS  –  kinosála  a  premietacia  miestnosť,    uzavretej  

      s pánom  Erikom Kuzmom. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová - za takéto znenie uznesenia 

Ing.          Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

           Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

           Martin              Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

       Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

       Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

 

3. U r č u j e     
 



a/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 

rozsah výkonu funkcie starostu Obce Poproč takto : plný pracovný úväzok. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová - za takéto znenie uznesenia 

Ing.          Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

           Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

           Martin              Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

       Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

       Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

 
 

b/ V súlade s § 11 ods. 3 zákona  Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022  

počet poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Poproč a to  9 poslancov. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová - za takéto znenie uznesenia 

Ing.          Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

           Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

           Martin              Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

       Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

       Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

 

 

B. Obecné zastupiteľstvo obce Poproč   sa    u z n á š a   na:  

 

a/ Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

Obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za sociálne služby. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová - za takéto znenie uznesenia 

Ing.          Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

           Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

           Martin              Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

       Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

       Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

 


