
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 7. 12. 2012 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 8/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Poproči 

 
 

Trvá uznesenie č. A.6/4.a/2012, prijaté dňa 17.8.2012 a to:  

 

P o v e r u j e  
 

- starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, aby spracoval všetky potrebné právne, 

ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie odpredaja časti parc. č. 

2514 zapísanej na LV č. 1190 k. ú. Poproč. 

 

 

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

 

a/   Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí  OZ dňa 17.8.2012 a 14.9.2012. 
 

b/  Informáciu starostu obce o čerpaní rozpočtu obce ku dňu 30.10.2012.  
 

c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 3. úpravy rozpočtu obce na rok 2012.                         
 

d/  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce Poproč na r. 

2013 s výhľadom na r. 2014 – 2015.    

 

e/ Informáciu starostu obce o zriadení vecného bremena podľa zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská 

distribučná, a.s., Mlynská 31,  Košice, IČO: 36599361, s obsahom oprávnení na výkon 

povolenej činnosti podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov 

a zariadení a v rozsahu Geometrického plánu č. 302/2012 a Geometrického plánu č. 

303/2012, vyhotoveného fy. Geodetic spol. s.r.o., IČO: 31691501, na parc. KN_C č.2504, 

v k.ú. Poproč, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, vlastníkom ktorej je Obec Poproč. 
 

f/ Informáciu starostu obce o zriadení vecného bremena podľa zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská 

distribučná, a.s., Mlynská 31,  Košice, IČO: 36599361, s obsahom oprávnení na výkon 

povolenej činnosti podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov 

a zariadení a v rozsahu Geometrického plánu č. 305/2012, vyhotoveného fy. Geodetic 

spol. s.r.o., IČO: 31691501, na parc. KN_C č.2504, 2505, v k.ú. Poproč, zapísaných na 

liste vlastníctva č. 1190,  vlastníkom ktorých  je Obec Poproč. 
 

g/   Informáciu starostu obce o sťažnosti obyvateľov Obchodnej ulice na prevádzku nočného  

baru TIGRE na Kultúrnej ulici č. 1 a informáciu o možnostiach a spôsobe riešenia tejto 

sťažnosti. 



 

h/ Informáciu starostu obce o podmienkach uzatvorenia Poistnej zmluvy č. 11-410215 pre 

poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb s UNION 

poisťovňou a.s., Bajkalská 29/A, Bratislava  prostredníctvom Prvej Komunálnej 

Finančnej a.s., uzatvorenú v zmysle Občianskeho zákonníka a Rámcovej dohody č. RD-

04/2012. 
 

i/ Informáciu starostu obce o pozvánke maďarskej obce Pér na stretnutie v dňoch 28. – 30. 

júna 2013. 
 

j/ Interpelácie poslancov: Ing. Viliama Komoru, Ing. Branislava Hanka. 

k/ Podnety a návrhy od občanov: p. Karola Hiľovského, Ing. Františka Petráša. 

 

2.     S c h v a ľ u j e 

 

 

a/  3. úpravu rozpočtu obce Poproč na rok 2012. 
 

b/  Výšku ceny stočného v obci Poproč na rok 2013 pre fyzické a právnické osoby vo výške  

0,53 €/m
3 

.                                            
 

c/ Poskytnutie dotácii z rozpočtu obce na rok  2013 pre občianske združenia na základe ich 

písomných žiadostí a to  

 

- Futbalovému klubu  OFK Slovan Poproč                   vo výške   12.400,00, € 

- OZ Fortuna Poproč                                                     vo výške      1.000,00 € 

- Stolnotenisovému športovému klubu Poproč            vo výške      2.240,00 € 

- Dychovej hudbe Popročanka                                      vo výške      4.000,00 € 

- Klubu slovenských turistov Poproč                                vo výške         300,00 € 

- Dobrovoľnému hasičskému zboru Poproč   vo výške      3.000,00 € 

        

s    p o d m i e n k o u, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude týmto 

združeniam poskytnutá dotácia v plnej výške, ale dotácie budú poskytnuté len v takej 

výške ako to rozpočet obce umožní. 

 

d/  Programy, podprogramy a zámery obce Poproč na  roky 2013, 2014, 2015. 
 

e/ Rozpočet obce na rok 2013 – záväzný. 
 

f/  Rozpočet obce Poproč na roky 2014 – 2015 – výhľadový. 
 

g/ Harmonogram kultúrno-spoločenských akcii v obci Poproč na rok 2013. 
 

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

 roku 2013.   
 

i/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013. 
 

j/ Predaj majetku obce Poproč - pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, 

zapísaný na LV č. 1190, parcela č. 2504/4, vo výmere 6 m
2 

 a to v zmysle § 9a) odst. 8 

písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Poproč  a s majetkom štátu, ktorý 



obec  užíva,  v kúpnej cene 48,00 € pre: Východoslovenská distribučná , a.s., Mlynská 

31, Košice. 
 

k/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠsMŠ Poproč 

za školský rok 2011/2012.   

 

3.  P o v e r u j e  

 
a/  Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, k podpísaniu kúpnej zmluvy s 

Východoslovenskou distribučnou , a.s., Mlynská 31, Košice,  predmetom, ktorej je  

predaj majetku obce Poproč - pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, 

zapísaný na LV č. 1190, parcela č. 2504/4, vo výmere 6 m
2  

, v kúpnej cene 48,00 €. 
 

b/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, k podpísaniu zmluvy o zriadení vecného 

bremena podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 251/2012 Z.z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prospech oprávneného 

z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,  Košice, IČO: 

36599361, s obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zákona č. 251/2012 

Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie 

pozemky a do cudzích objektov a zariadení a v rozsahu Geometrického plánu č. 302/2012 

a Geometrického plánu č. 303/2012, vyhotoveného fy. Geodetic spol. s.r.o., IČO: 

31691501, na parc. KN_C č.2504, v k.ú. Poproč, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190, 

vlastníkom ktorej je Obec Poproč. 
 

c/  Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, k podpísaniu zmluvy o zriadení vecného 

bremena podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 251/2012 Z.z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prospech oprávneného 

z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,  Košice, IČO: 

36599361, s obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zákona č. 251/2012 

Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie 

pozemky a do cudzích objektov a zariadení a v rozsahu Geometrického plánu č. 

305/2012, vyhotoveného fy. Geodetic spol. s.r.o., IČO: 31691501, na parc. KN_C č.2504, 

2505, v k.ú. Poproč, zapísaných na liste vlastníctva č. 1190,  vlastníkom ktorých  je Obec 

Poproč. 
 

d/ Poslancov Obecného zastupiteľstva obce Poproč, p. Ing. Branislava Hanka a p. Petra 

Heinza, na vykonanie troch kontrol dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Poproč č. 8/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní 

služieb, v prevádzke Bar Tigre, Kultúrna č. 1, v termíne od 15.12.2012 do 15.1.2013. 
 

e/ Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, odkonzultovať s UNION poisťovňou a.s., 

prostredníctvom Prvej Komunálnej Finančnej a.s., údaje uvedené v návrhu Poistnej 

zmluvy č. 11-410215 pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu 

právnických osôb  a to účastníkov zmluvy, konkrétne údaje uvedené v časti „poistený“. 

 

 

4.  D o p o r u č u j e  
 

a) Uzatvorenie Poistnej zmluvy č. 11-410215 pre poistenie majetku a poistenie 

zodpovednosti za škodu právnických osôb s UNION poisťovňou a.s. prostredníctvom 



Prvej Komunálnej Finančnej a.s., uzatvorenú v zmysle Občianskeho zákonníka Rámcovej 

dohody č. RD-04/2012. 

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

a/  Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poproč. 
 

b/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 3/2012 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom 

je obec Poproč. 
 

c/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 4/2012 o výške príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole. 
 

d/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 5/2012 o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého 

zriaďovateľom je obec Poproč. 
 

e/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 6/2012 o určení dotácie na prevádzku 

a mzdy  na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 

Poproč. 
 

f/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 7/2012 o výške príspevkov zákonného 

zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady 

v školskej jedálni. 
 

g/ Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za 

sociálne služby. 
 

h/ Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 6/2008 o trvalo 

udržateľnom nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

 


