
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 18. 4. 2011 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 3/2011 

 

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. 
 

b/  Informácie starostu obce o čerpaní rozpočtu obce ku dňu 31.3.2011. 
 

c/ Informácie starostu obce o stave nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach 

a miestnom poplatku k 31.12.2010. 
 

d/  Informácie starostu obce týkajúce sa projektu „Revitalizácia centrálnej zóny v obci 

Poproč“ – o 8. kontrolnom dni a úlohách vyplývajúcich pre obec z tohto kontrolného dňa. 
 

e/  Informácie starostu obce týkajúce sa odkanalizovania našej obce a zásobovania našej obce 

pitnou vodou spoločnosťou VVS, a.s. 
 

f/  Informácie starostu obce týkajúce sa vysprávok miestnych komunikácií.  
 

g/ Informácie starostu obce týkajúce sa vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 

vrámci implementácie ISRÚ Miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE o.z. pre opatrenie 

2.1.3.1. Obnova a rozvoj obcí. 
 

h/ Informácie starostu obce týkajúce sa § 50i – Príspevok na podporu regionálnej a miestnej 

zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. 
 

i/ Návrh organizačného zabezpečenia a personálneho obsadenia ZŠsMŠ Poproč v šk. r. 

2011/2012. 
 

j/ Pozvánku na oslavy 90. výročia založenia DHZ Poproč. 
 

k/  Informácie starostu obce týkajúce sa Sčítania obyvateľov, domov a bytov v r. 2011. 
 

l/  Informácie starostu obce z pracovného rokovania - príprava Valného zhromaždenia 

akcionárov spoločnosti VVS, a.s., konaného dňa 9.3.2011 v Košiciach. 
 

m/ Informácie starostu obce týkajúce sa kontroly Inšpektorátu práce v Košiciach v subjekte 

Obec Poproč. 
 

n/  Informácie starostu obce týkajúce poskytnutia nájomného miesta spoločnosti BelasaNET 

s.r.o. Moldava nad Bodvou pre retrans internetovej konektivity prostredníctvom ISP 

Belasa NET s.r.o.  
 

o/ Informácie starostu obce zo zasadnutia rady ZMOS. 
 

p/  Informácie starostu obce týkajúce sa novely Zákona  o právnom postavení a a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest. 



r/ Informácie starostu obce týkajúce sa výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 

2011: Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2011/01 zverejnenej Úradom vlády 

SR – Sekcia ľudských práv a rovnakého  zaobchádzania.  
 

s/    Pozvánku maďarskej obce Mindszent na „XII. Deň Mindszenta“. 
 

t/  Interpelácie poslancov: Ing. Hanka, Ing. Komoru, Mgr. Vincovej, Mgr. Špegárovej. 
 

v/ Podnety a návrhy od občanov: p. Františka Petráša, p. Mareka Filčáka. 

 

 

2.  S c h v a ľ u j e 

 

 

a/ Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „Pre vzájomnosť od Poproča až po 

Moldavu nad Bodvou“ vrámci výzvy Úradu vlády SR - Sekcia ľudských práv a rovnakého  

zaobchádzania.  
 

b/ Spolufinancovanie projektu „Pre vzájomnosť od Poproč až po Moldavu nad Bodvou“ 

vrámci výzvy Úradu vlády SR - Sekcia ľudských práv a rovnakého  zaobchádzania vo 

výške 5% z celkového rozpočtu projektu, max. vo výške 550,00 €. 
 

c/ Vypracovanie projektu úpravy verejného priestranstva v obci Poproč na parc. č. 2522 

podľa predloženého návrhu. 
 

d/ Účasť zástupcov obce Poproč na oslavách „XII. Dňa Mindszenta“ v maďarskom meste 

Mindszent na základe pozvánky, v závislosti od obsahu programu. 

  

e/ Uhradenie alikvotnej časti cestovných nákladov spoločnosti Eurobus, a.s. Košice 

súvisiacich s dopravou občanov našej obce na pohreb zosnulého p. farára Antona Mazána 

do jeho rodnej obce, Nitrianskeho Rudna, s tým, že každý zúčastnený (okrem 

miništrantov) si uhradí sám 10,00 €  a zvyšnú časť cestovných nákladov uhradí obec 

Poproč. 
 

f/ Podpísanie zmluvy so spoločnosťou EuroKonzult n.o. o poskytovaní poradenských 

služieb s termínom úhrady za poskytnuté služby do 30.9.2011. 
 

 

3.  p o v e r u j  e 

 
 

a/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce Poproč,  zistením presného programu osláv „XII. 

Dňa Mindszenta“. 
 

b/  Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce Poproč,  rokovať so spoločnosťou EuroKonzult, 

n.o., so sídlom Hellova 2, Košice o podmienkach platenie úhrady za  poskytované 

poradenské služby t.j. možnosť platenia mesačne resp. štvrťročne. 
 

c/  Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce Poproč, prezistiť  termín otvorenia baru na 

Brezovej ul. č. 20 u prenajímateľa p. Petríka. 
 

d/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce Poproč prezistiť možnosti zriadenia kaplnky 

v areáli Domova dôchodcov Poproč na Obchodnej ulici č. 73. 
 



e/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce Poproč prezistiť záujem spoločnosti Kalvia, s.r.o. 

o kúpu nehnuteľnosti   nachádzajúcich sa v kat. území  Poproč –  parcela    č.  3/1 – 

zastav.  plochy   o   výmere  369 m,
2
 parcela č. 3/2  – zastav.   plochy  o   výmere 1299 m

2
,    

parcela   č . 3/3 –  zastav.  plochy  o   výmere   217  m
2
,  parcela   č.  4/1 – záhrady  o  

 výmere 325 m
2
  a parcela č. 4/2 –  záhrady  o výmere 396 m

2
, ako aj odpredaj budovy 

súp. č. 753 postavenej na parcele  č. 3/1 – bývalá  Materská  škola pod   kostolom, ktoré 

boli tejto spoločnosti uznesením č. A.8/2.l./2008 schválené na odpredaj. 

 

 

 

 

 

B. Obecné zastupiteľstvo v Poproči sa   u z n á š a     na: 
 

a/  Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 3/2011 – Prevádzkový poriadok pre 

pohrebisko na území obce Poproč. 

 

 
 

 

 

 


