
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 20. 6. 2014 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 3/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Poproči 

 

 

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

a/  Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia  OZ dňa 25.4.2014. 
 

b/  Výrok audítora za rok 2013. 
 

c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Poproč za rok 2013. 
 

d/ Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s. „Zásobovanie pitnou vodou a 

odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva”. 
 

e/  Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s. „ „Poproč- pitná voda, výtlačné 

potrubie z Jasova do Poproča“. 
 

f/  Informáciu starostu obce o rekonštrukcii miestnych komunikácií, konkrétne Lipovej ulice, 

Požiarnej ulice a časti Kultúrnej ulice. 
 

g/ Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VSE, a.s.“Úprava TS č. 7 VN a NN v obci 

Poproč“. 
 

h/  Informáciu starostu obce o projekte „Bowlingová dráha“.  
 

i/  Informáciu starostu obce o spoločnom verejnom obstarávaní na zber, vývoz a likvidáciu 

komunálneho a separovaného odpadu. 
 

j/ Informáciu starostu obce o konaní Valného zhromaždenia Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti dňa 19.6.2014. 
 

k/  Informáciu starostu obce o akcii „Dni regiónu Rudohorie“, ktorá sa bude konať v dňoch 

20. – 22. 6.2014 v Nováčanoch. 
 

l/ Informáciu starostu obce o zasadnutí Bezpečnostnej rady okresu Košice – okolie, ktoré sa 

bude konať dňa 24.6.2014 v obci Poproč. 
 

m/ Informáciu starostu obce o zabezpečení spoločného verejného obstarávania na dodávku 

elektrickej energie a na dodávku plynu. 
 

n/ Informáciu starostu obce  o ponuke ÚPSVaR Košice k aplikácii § 10 zákona č. 417/2013 

Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov súvisiacej so 

zabezpečením realizácie pracovnej činnosti a splnením zákonných predpokladov na 

poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. 
 

o/ Interpelácie poslancov: Ing. Viliama Komoru 
 

p/ Podnety a návrhy od občanov: p. Juraja Péčiho. 

 

 



2. S c h v a ľ u j e    
 

a/   Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie obce – bez výhrad. 
 

b/  Prevod prebytku hospodárenia v roku 2013 vo výške 83.518,14 €   do rezervného fondu. 
 

c/  V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie r. 2014  - 2018 

na plný úväzok.  
 

d/ V súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov počet poslancov v novom volebnom období r. 2014 – 2018 a to v počte deväť. 
 

e/ Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok r. 2014.  
 

f/ Prevod majetku obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  konkrétne pozemok 

nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na LV č. 1190, p.č. 279, časť 4024 

– neknihovaná,  vo výmere 119 m
2
, kde je uvedená parcela vedená ako časť parcely reg. 

„CKN“ č. 279 - záhrada 
 
a to podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov za cenu 436,73 € v zmysle znaleckého posudku zo dňa 

6.4.2014, vypracovaného znalcom Ing. Matejom Stykom. 
 

g/ Žiadosť spoločnosti ENVIRONCENTRUM s.r.o., so sídlom Rastislavova 58, Košice 

o súhlas k realizácii vrtných prác a k umiestneniu trvalo zabudovaných 

hydrogeologických monitorovacích vrtov na parcelách č. 2405/9, 1524/1 a 2527 k.ú. 

Poproč. Zapísaných na liste vlastníctva č. 1190, ktorých vlastníkom je obec. 
 

h/ Žiadosť p. Zdeny Gajdovej, bytom Poproč, Slnečná 3, p. Jána Petráš, bytom Poproč, 

Jarná 17, p. Ivety Koščovej, bytom Košice, Klimkovičova 20 zo dňa 14.6.2014 o prevod 

platnosti Dohody o užívaní pozemku za rodinným domom na ulici Mieru 118 zo dňa 

27.7.1994 na budúcich nových vlastníkov tejto nehnuteľnosti p. Mariana Magdu a p. 

Jarmilu Magdovú, obaja bytom Košice, Jenisejská 61. 
 

i/  Rekonštrukciu vykurovacieho systému v materskej škole ZŠsMŠ Poproč v rozpätí 

celkových nákladov od 15.000,00 do 22.000,00 € bez DPH. 
 

j/ Žiadosť p. Ľudmily Benkovej, bytom Poproč, Lesná 3 a p. Ladislava Gracika, bytom 

Moldava n/Bodvou, Hviezdoslavova 22 zo dňa 12.6.2014 o náhradu za obmedzenie 

užívania pozemku p.č. 1932, k.ú. Poproč, konkrétne odpustenie platenia dane 

z nehnuteľnosti za daný pozemok a údržbu tohto pozemku (kosenie v letnom období) do 

doby zmeny okolností vplývajúcich na obmedzenie  užívania. 
 

k/ Žiadosť Urbariátu obce Poproč, pozem. spoločenstvo, so sídlom Kostolná 30, Poproč zo 

dňa 19.6.2014 o doplnenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov a to 

o nebytový priestor vo výmere 45,57 m
2 

 nachádzajúci sa oproti priestoru, ktorý súčasne 

spoločenstvo užíva ako svoju kanceláriu.  
 

l/ Preplatenie nákupu bowlingovej dráhy p. Jurajovi Péčimu, bytom Košice, Palárikova 5 

vo výške 14.420,00 € vzájomným započítaním z nájomného. 

 

3. P o v e r u j e  
 

a/ Starostu obce k podpísaniu zmluvy s p. Helenou Kotulákovou, bytom Poproč, Lipová 7 

o prevode majetku obce Poproč, konkrétne  o prevode pozemku nachádzajúceho sa v obci 



Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na LV č. 1190, p.č. 279, časť 4024 – neknihovaná,  vo 

výmere 119 m
2
, kde je uvedená parcela vedená ako časť parcely reg. „CKN“ č. 279 – 

záhrada. 
 

b/ Starostu obce k podpísaniu príkaznej zmluvy k zabezpečeniu spoločného verejného 

obstarávania na dodávku elektrickej energie. 
 

c/ Starostu obce k podpísaniu príkaznej zmluvy k zabezpečeniu spoločného verejného 

obstarávania na dodávku plynu. 
 

d/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského,  prípravou zmeny rozpočtu obce v súvislosti 

s rekonštrukciou vykurovacieho systému v materskej škole ZŠsMŠ Poproč v rozpätí 

celkových nákladov od 15.000,00 do 22.000,00 € bez DPH. 
 

e/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, skolaudovať priestory bowlingovej dráhy 

v termíne do  25.7.2014. 

 

 

4. Z a m i e t a   

 
a/ Žiadosť Ing. Petry Mrukviovej, bytom Košice, Maurerova 11 zo dňa 20.6.2014 

o povolenie vykonávať fitnes cvičenie JUMPING počas letných prázdnin v Kultúrnom 

dome v Poproči.  

 

 

 

 


