
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 13. 12. 2013 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 7/2013 

 

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 23.8.2013 a 15.11.2013. 
 

b/ Informáciu starostu obce o čerpaní rozpočtu obce k 31.11.2013. 
 

c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 2. úpravy rozpočtu obce na rok 2013.   
    
d/   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce Poproč na 

rok 2014 s výhľadom na roky 2015 – 2016.    
 

e/   Informáciu starostu obce o projektoch spoločnosti VVS, a.s. „Poproč - výtlačné potrubie 

z Jasova“ súvisiaceho so zásobovaním Obce Poproč pitnou vodou,  „Poproč kanalizácia 

rozšírenie“,  „Poproč - pitná voda - rozšírenie vodovodu ul. Oľšavská, Horská“. 
 

f/ Informáciu starostu obce o výsledku II. kola Volieb do orgánov samosprávnych krajov 

2013 v obci Poproč, konaných dňa 23.11.2013. 
 

g/ Výročná správu obce Poproč za rok 2012 ako súčasť Správy audítora za rok 2012. 
 

h/ Žiadosť p. Jaroslava Vincu DREVIN, Slnečná 10, Poproč o prenájom garáže 

v priestoroch budovy obecných služieb. 
  
i/ Žiadosť spoločnosti STALA s.r.o., Lesná 30, Poproč o prenájom garáže v priestoroch 

 budovy obecných služieb. 
 

j/ Žiadosť p. Evy Štovčíkovej, bytom Poproč, Východná 29, Poproč o prenájom 

nebytových priestorov za účelom zriadenia predajne kvetín, papierníctva a drogérie. 
 

k/ Žiadosť p. Marty Pločicovej, bytom Jasov, Májová 7 o pridelenie priestorov na účely 

podnikania - zriadenie prevádzky kaderníctva. 
 

l/ Informáciu      starostu    obce  o postupe spoločného verejného obstarávania v rámci 

Regionálneho združenia miest a obcí Rudohoria na zber, vývoz a likvidáciu komunálneho 

a separovaného odpadu. 
 

m/  Informáciu starostu obce o organizovaní 5. ročníka Putovného festivalu Údolia Bodvy 

a Rudohoria dňa 14.9.2014 v obci Poproč. 
 

n/ Interpelácie poslancov: Ing. Viliam Komoru, Ing. Branislava Hanka, Mgr. Dajány 

Špegárovej.  
 

o/ Podnety a návrhy od občanov: p. Mareka Bradu. 
 

 

 

 



 

2.   S c h v a ľ u j e  

 

a/ 2. úpravu rozpočtu obce na rok 2013.          
 

b/    Programy, podprogramy a zámery obce Poproč na  roky 2014, 2015, 2016. 

                                 

c/ Rozpočet obce na rok 2014 – záväzný. 
 

d/  Rozpočet obce Poproč na roky 2015 – 2016 – výhľadový. 
 

e/  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014. 
 

f/ Harmonogram kultúrno-spoločenských akcii v obci Poproč na rok 2014. 
 

g/  Harmonogram riadnych (plánovaných) zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Poproč v 

 roku 2014. 
 

h/  Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč na roky 

2009 – 2013 o jeden rok – do konca roku 2014. 

 

i/ Prenájom nebytových  priestorov na podnikateľskú činnosť pre p. Evu Štovčíkovú, 

Východná 29, Poproč. Konkrétne priestory nachádzajúce sa  v budove Cukrárne, 

nachádzajúcej sa na ulici Kostolnej orientačné číslo 46, súpisné číslo 761, katastrálne 

územie Poproč zapísanej na liste vlastníctva 1190, parcela č. 1641/1, v    celkovej    

výmere   30,74  m
2
 na dobu piatich rokov. 

 

j/  Prenájom nebytových  priestorov na podnikateľskú činnosť pre p. Martu Pločicovú, 

Májová 7, Jasov, konkrétne priestory nachádzajúce sa  v budove Zdravotného strediska 

v Poproči, nachádzajúcej sa na ulici Východnej,  súpisné číslo 323, orientačné číslo 23, 

katastrálne územie Poproč, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1190, parcela číslo 2151 v 

celkovej výmere 22,01m
2
 vrátane  hygienického zariadenia na dobu piatich rokov. 

 

k/  Predĺženie platnosti zmluvy č. 1/2013 o nájme nebytového priestoru uzatvorenej podľa 

ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Z. z. v znení 

neskorších právnych predpisov a § 43, § 663 až § 720 Občianskeho zákonníka medzi 

Obcou Poproč a Jaroslavom  Vincom DREVIN, Slnečná 10, 044 24  Poproč na dobu 

piatich rokov. 
 

l/  Predĺženie platnosti zmluvy č. 2/2013 o nájme nebytového priestoru uzatvorenej podľa 

ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Z. z. v znení 

neskorších právnych predpisov a § 43, § 663 až § 720 Občianskeho zákonníka medzi 

Obcou Poproč a spoločnosťou STALA s.r.o., Lesná 30, Poproč na dobu piatich rokov. 
 

m/ V súlade s § 18c ods. 5) zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení odmenu hlavnému 

kontrolórovi obce vo výške 10 % z priznaného ročného platu za  kvalitné  plnenie úloh 

v r. 2013. 
 

n/ Zámer vybudovať v priestoroch jestvujúcej kolkárne na Brezovej ulici č . 20 bowlingovú 

dvojdráhu. 
 

o/ Zmenu nájomcu nebytových priestorov nachádzajúcich sa  v budove Miestneho 

kultúrneho strediska, na adrese Kultúrna 1, pozostávajúci zo spoločenskej miestnosti a 

skladových  priestorov, v celkovej výmere  128,5 m
2 

, slúžiacich ako bar     zo súčasného 



nájomcu – Ivana Vincová, Slnečná 10, Poproč na TOOGA s.r.o. zastúpená konateľom 

Viktorom Juhásom, Obchodná 16, Poproč na dobu piatich rokov. 

 

 

3. P o v e r u j e  

 
a/  Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, preveriť podmienky poskytovania príspevku na 

podporu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v  zmysle § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. 

o službách zamestnanosti v súvislosti so žiadosťou p. Mareka Bradu o prijatie do 

pracovného pomeru. 

 

 

 

 


