Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa 20.6.2008

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 5/2008
Obecné zastupiteľstvo v Poproči
1. B e r i e n a

vedomie

a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 18. 4. 2008 - uznesenie č. 3/2008.
b/ Správu starostky obce Poproč o plnení úloh a zámerov obce Poproč za
I. polrok r. 2008.
c/ Správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách.
d/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 2. úpravy rozpočtu obce
Poproč na rok 2008 a jeho odporúčanie schváliť 2. úpravu rozpočtu obce
Poproč na rok 2008.
e/ Informáciu starostky obce Poproč o organizovaní aktivačnej činnosti formou
dobrovoľníckej služby.
f/ Informáciu riaditeľky Základnej školy s materskou školou Poproč o novom
školskom zákone a z neho vyplývajúcich úloh pre ZŠ s MŠ Poproč.
g/ Informáciu starostky obce o spomienkovom stretnutí pri príležitosti osláv
64. výročia SNP.
h/ Informáciu starostky obce k oslavám Dňa obce a 50. výročia otvorenia
novej budovy Základnej školy v Poproči.
ch/Informácie starostky obce týkajúce sa:
- rokovania Rady ZMOS-u
- zasadnutia Valnej hromady Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s.
- činnosti MAS Rudohorie (miestna akčná skupina Rudohorie)
- organizačných zmien na Obecnom úrade Poproč od 1.7.2008

2. S c h v a ľ u j e

a/ Návrh na vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre územné
konanie na riešenie exteriérových prvkov a objektov obce Poproč v rámci
ROP – centrum obce Poproč.
b/ Návrh na digitálne zameranie kultúrneho domu, na spracovanie projektovej
dokumentácie na úpravu priestorov pre prípravu jedál na prízemí kultúrneho
domu
a vypracovanie projektu interiérových a exteriérových
architektonických úprav budovy kultúrneho domu.
c/ 2. úpravu rozpočtu obce Poproč na rok 2008.
d/ Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v správe Obce Poproč.
e/ Jednorazové ceny za prenájom viacúčelového ihriska na rok 2008 – viď.
príloha zápisnice.
f/ Návrh programu osláv SNP v roku 2008.
g/ Návrh programu osláv Dňa obce a organizačno – technické zabezpečenie
osláv v roku 2008.
h/ Odpredaj pozemku parc. č. 1880 vedenou na LV č. 1190 o výmere
253 m2 kat. územie Poproč pre p. Barnu Františka a manželku Máriu
rod. Dryjovú, bytom Poproč, ul. Poľná 9 s p o d m i e n k o u, že náklady
spojené s vyhotovením geometrického plánu, spracovaním kúpnej zmluvy
a uhradením správnych poplatkov za vklad do katastra nehnuteľností
budú znášať kupujúci tohto pozemku. Obecné zastupiteľstvo obce
Poproč zároveň schvaľuje kúpnu cenu za m2 vo výške 1 Sk/m2.
ch/Odpredaj pozemkov parc. č. 1503/2 a parc. č 1510 vedenými na LV č.1190
o výmere 77 m2 a 302 m2 kat. územie Poproč pre p. Petráša Petra,
bytom Košice, ul. Ostravská 26 s p o d m i e n k o u, že náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu, spracovaním kúpnej zmluvy
a uhradením správnych poplatkov za vklad do katastra nehnuteľností
bude znášať kupujúci týchto pozemkov. Obecné zastupiteľstvo obce
Poproč zároveň schvaľuje kúpnu cenu za m2 vo výške 1 Sk/m2.

i/ Odpredaj pozemku parc. č. 1435 vedenou na LV č. 1190 o výmere
73 m2 kat. územie Poproč pre p. Hanka Štefana a manželku Ivetu
rod. Komorovú, bytom Poproč, Oľšavská 7
s p o d m i e n k o u, že
náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, spracovaním
kúpnej zmluvy a uhradením správnych poplatkov za vklad do katastra
nehnuteľností budú znášať kupujúci tohto pozemku. Obecné zastupiteľstvo
obce Poproč zároveň schvaľuje kúpnu cenu za m2 vo výške 1 Sk/m2.
j/ Odpredaj pozemku parc. č. 1841 vedenou na LV č. 1190 o výmere
226 m2 kat. územie Poproč pre p. Jána Jaklovského a manželku Helenu
rod. Hanigovskú, bytom Poproč, Poľná 16 s p o d m i e n k o u, že
náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, spracovaním
kúpnej zmluvy a uhradením správnych poplatkov za vklad do katastra
nehnuteľností budú znášať kupujúci tohto pozemku. Obecné zastupiteľstvo
obce Poproč zároveň schvaľuje kúpnu cenu za m2 vo výške 1 Sk/m2.
k/ Odpredaj pozemku parc. č. 1516 vedenou na LV č. 1190 o výmere
380 m2 kat. územie Poproč pre p. Mgr. Viliama Komoru
a spoluvlastníkov deti Janu, Miroslavu a Viliama bytom Poproč, Oľšavská 33
s p o d m i e n k o u, že náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu, spracovaním kúpnej zmluvy a uhradením správnych poplatkov
za vklad do katastra nehnuteľností budú znášať kupujúci tohto pozemku.
Obecné zastupiteľstvo obce Poproč zároveň schvaľuje kúpnu cenu za m2
vo výške 1 Sk/m2.
l/ Odpredaj pozemku parc. č. 1868/2 vedenou na LV č. 1190 o výmere
198 m2 kat. územie Poproč pre p. Štefana Hiľovského a manželku Eriku
rod. Petrášovú, bytom Poproč, Slnečná 21 s p o d m i e n k o u, že náklady
spojené s vyhotovením geometrického plánu, spracovaním kúpnej zmluvy
a uhradením správnych poplatkov za vklad do katastra nehnuteľností
budú znášať kupujúci tohto pozemku. Obecné zastupiteľstvo obce
Poproč zároveň schvaľuje kúpnu cenu za m2 vo výške 1 Sk/m2.
m/ Odpredaj pozemku parc. č. 1867 vedenou na LV č. 1190 o výmere
205 m2 kat. územie Poproč pre p. Karola Hiľovského,
bytom Poproč, Poľná 11
s p o d m i e n k o u, že náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu, spracovaním kúpnej zmluvy
a uhradením správnych poplatkov za vklad do katastra nehnuteľností
budú znášať kupujúci tohto pozemku. Obecné zastupiteľstvo obce
Poproč zároveň schvaľuje kúpnu cenu za m2 vo výške 1 Sk/m2.

n/ Odpredaj pozemkov parc. č. 399/1 a parc. č 400/1 vedenými na LV č.1190
o výmere 182 m2 a 640 m2 kat. územie Poproč pre p. Bradu Viliama,
bytom Košice, ul. Miškovecká 19 s p o d m i e n k o u, že náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu, spracovaním kúpnej zmluvy
a uhradením správnych poplatkov za vklad do katastra nehnuteľností
bude znášať kupujúci týchto pozemkov. Obecné zastupiteľstvo obce
Poproč zároveň schvaľuje kúpnu cenu za m2 vo výške 200 Sk/m2.
o/ Účasť predstaviteľov obce Poproč na slávnostiach obcí MINDSZENT v dňoch
26. – 28. júna 2009 (počet zúčastnených max. 45 ľudí).
p/ Na základe žiadosti p. Zlatice Štovčikovej, bytom Poproč, ul. Nová 49
o úpravu odvodného kanálu vypracovať koncepciu riešenia odvádzania
dažďových vôd v obci, nakoľko tento problém je potrebné riešiť v obci
komplexne.
3. U k l a d á
a/ Prednostke Obecného úradu Poproč vo veci žiadosti RNDr. Anny Štovčíkovej,
bytom Poproč, ul. Obchodná 44, o odkúpenie pozemkov parc.č. 779 katastrálne
územie Poproč o výmere 302 m2 a parc. č. 778/1 katastrálne územie
Poproč o výmere 379 m2 zvolať stretnutie všetkých spoluvlastníkov
a oboznámiť ich s právnymi náležitosťami tejto žiadosti.
Z: prednostka OcÚ Poproč
T: do najbližšieho zasadnutia OZ
b/ Prednostke Obecného úradu Poproč vypracovať pokyny pre správcu
viacúčelového ihriska pre nakladanie s hotovosťou pri výbere vstupného za
použitie viacúčelového ihriska.
Z: prednostka OcÚ Poproč
T: do najbližšieho zasadnutia OZ
c/ Prednostke Obecného úradu Poproč na základe žiadosti p. Zlatice Štovčikovej,
ul. Nová 49 zabezpečiť vyčistenie odvodného kanála nad pozemkom p.
Štovčikovej.
Z: prednostka OcÚ Poproč
T: do 15.7.2008
d/ Komisii životného prostredia a projektového plánovania zistiť skutkový
stav vo veci požiadavky p. Šestáka Štefana, ul. Lesná 10.
Z: komisia ŽP a PP
T: do 15.7.2008

4. P o v e r u j e

a/ Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú, starostku obce Poproč, na zastupovanie Obce
Poproč v konaní o vydržaní a na podpísanie Notárskej zápisnice o vydržaní
majetku v prospech Obce Poproč – parcela č. 1328/1 a 1328/2 (areál Obecných
služieb).

5. R u š í

a/ Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Poproč č. A.1/2.o./2007 – dlhodobý
prenájom pozemku (lokalita v centre obce – bývalý stánok PNS) na
podnikateľské účely vo výmere 100 m2 pre p. Juhára Slavomíra po dobu
10 rokov za cenu 2 000.- Sk/rok.
b/ Zverenie majetku obce – parcela č. 3/1 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 349 m2, parcela č. 3/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
1 319 m2, parcela č. 3/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 217 m2
v kat. území Poproč a budova ZŠ č. súp. 753 postavená na parcele č. 3/1
v správe rozpočtovej organizácie obce Základnej školy s materskou školou
Poproč, Školská 3, Poproč.
6. Z a m i e t a

a/ Žiadosť COOP Jednota Nitra, SD, závod Trebišov, Kukučínova 184/1,
Trebišov o odkúpenie pozemku parcela č. 3/2 o výmere 1 319 m2 (pozemok
pri bývalej materskej škole pod kostolom) pre realizáciu výstavby obchodného
zariadenia, nakoľko táto žiadosť nie je v súlade s plánom rozvoja centra obce
Poproč.

7. K o n š t a t u j e, ž e
a/ Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč bude o odpredaji parcely č. 1104
kat. územie Poproč o výmere 140 m2 pre p. Máriu Evu Petrášovú, bytom
Poproč, ul. Obchodná 55 rozhodovať až po predložení aktuálneho listu
vlastníctva menovanej (podľa rozsudku Okresného súdu Košice – okolie,
ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 28. 5. 2008) a to na základe podanej
žiadosti.

b/ Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč bude vo veci žiadosti RNDr. Anny
Štovčíkovej, bytom Poproč, ul. Obchodná 44, o odkúpenie pozemkov
parc. č. 779 katastrálne územie Poproč o výmere 302 m2 a parc. č. 778/1
katastrálne územie Poproč o výmere 379 m2 rozhodovať až po predložení
súhlasných prehlásení od všetkých spoluvlastníkov.

