
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 17. 1. 2011 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 1/2011 

 

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/ Informáciu starostu obce o investičnej akcii v obci: „Revitalizácia centrálnej zóny v obci 

Poproč“ - o 4. kontrolnom dni a úlohách vyplývajúcich pre obec z tohto kontrolného dňa. 

 

c/ Informáciu starostu obce o návrhu riešenia a cenovú  ponuku na zabezpečenie zvukových 

záznamov z jednotlivých zasadnutí OZ. 

 

d/ Informáciu starostu  o podanej žiadosti obce do Dexia banky Slovensko, a.s. o stanovenie 

splátkového kalendára pre splátku istiny vyplývajúcej zo Zmluvy o Dexia Komunál úvere 

č. 03/019/09 zo dňa 9.7.2009  po ukončení projektu „Modernizácia ZŠsMŠ Poproč“. 

 

e/  Informačné listy Advokátskej kancelárie SOTAC, s.r.o.: 
- Informačný list k zmene informačného zákona. 

- Informačný list k ústavnému zákonu o ochrane verejného záujmu. 

- Informačný list k zmene zákona o majetku obcí. 

f/ Informáciu starostu obce  o zmene predsedu Komisie na obnovu evidencie niektorých 

pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP). 

 

g/ Informáciu starostu obce o  liste Dobrovoľnej požiarnej ochrany, Okresný výbor Košice – 

okolie  + informáciu o založení Občianskeho združenia DHZ Poproč. 

 

h/  Informáciu starostu obce o ďakovnom liste obce Nižná Myšľa. 

 

i/  Informáciu starostu obce  o konaní sa zasadnutia RZMO Rudohorie a to dňa  25.1.2011 

v obci Jasov. 

 

j/  Informáciu starostu obce o podnete na prešetrenie – p. Vlasta Sopková – vytekanie vody 

z lesa na ulicu Lesnú. 

 

k/  Informáciu starostu obce o podpise Zmluvy o postúpení práv investora na časti stavby: 

„Poproč – kanalizácia“ súvisiacej s projektom  „Zásobovanie pitnou vodou 

a odkanalizovane obcí v mikroregióne Bodva“. 

 

l/ Informáciu starostu obce o zabezpečovaní vývozu komunálneho odpadu spoločnosťou  

AVE – V.O.D.S, odpadové hospodárstvo, a.s.  formou objednávky na I. štvrťrok 2011. 

 

m/  Informáciu starostu obce o aktualizovaní web stránky obce Poproč. 

 



n/ Smernicu o cestovných náhradách zamestnancov obce Poproč, údržbe a používaní  

motorových vozidiel platnú od 18.1.2011. 

 

 

2.  S c h v a ľ u j e 

 

a/   Výšku poplatku  za stočné pre rok 2011  vo výške  0,53 € / m
3
. 

 

b/ Žiadosť p. Petra Petríka, trvale bytom Košice, Ružová 50 o prenájom nebytových 

priestorov vo vlastníctve obce nachádzajúcich sa na parc. č. 1326, vedených pod súpisným 

č. 969 zapísaných na LV č. 1190 (bar na Brezovej ulici č. 20) a to za účelom vytvorenia 

prevádzky v zmysle žiadosti a odprezentovaného podnikateľského zámeru. 

 

c/  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011. 

 

d/  Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Poproč na r. 2011. 

 

e/  Menovaných členov jednotlivých komisií z radov občanov – odborníkov: 

Komisia finančná:  

1. JUDr. Ján Petráš, Mieru 151, Poproč 

2. Bc. Miroslav Cimerman, ml., Slnečná 47, Poproč 

3. Ing. Mariana Pavlišinová, Mieru 23, Poproč 

 

Komisia životného prostredia a projektového plánovania: 

1. Ing. Peter Murgaš, Slnečná 66, Poproč 

2. Ing. Martin Štovčík, Slnečná 45, Poproč 

3. Ing. Jana Murgašová, Slnečná 66, Poproč 

4. Ing. František Petráš, Brezová 5, Poproč 

 

Komisia kultúry a športu: 

1. Karol Hiľovský, Poľná 11, Poproč 

2. Martin Vinca, Oľšavská 5, Poproč 

3. Dana Sakáčová. Lesná 23, Poproč 

4. Ing. Hiľovská Zuzana, Kostolná 80, Poproč 

5. Mgr. Mária Mašatová, Potočná 2, Poproč 

 

Komisia školstva a sociálnych vecí: 

1. Mgr. Eva Klešíková, Slnečná 25, Poproč 

2. Martin Benko, Požiarna 10, Poproč 

3. Miroslav Cimerman, st., Slnečná  47, Poproč 

4. Mgr. Zuzana Bradová, Nová 26, Poproč 

f/  Sobášiacich:   

1. Ing. Štefan Jaklovský 

2. JUDr. Vincent Timko 

3. Ing. Ľudovít Petráš 



 

g/ Používanie   súkromného   motorového    vozidla   Kia Sportage,   evidenčné   číslo:   

KS312CP  pre služobné účely.  

h/  Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov obce platný od 1.2.2011. 

 

i/ Kronikára obce Poproč a to p. Olega Bradu, bytom Poproč, Nová 26 počnúc dňom 

18.1.2011. 

 

j/   Bezplatné užívanie viacúčelového ihriska v areáli komunitného centra pre všetky mužstvá 

OFK Slovan Poproč  a   to   v prípade   nepriaznivého  počasia (posudzuje správca), v 

rámci  tréningovej  časti - od 15.1.2011 do 20.6.2011. 

 

k/  Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce nachádzajúcich sa na parc. č. 1326, 

vedených pod súpisným č. 969 zapísaných na LV č. 1190 (bar na Brezovej ulici č. 20) pre  

p. Petra Petríka, trvale bytom Košice, Ružová 50 na dobu 10 rokov s výškou nájomného 

165,95 € / mesiac.  

 

 

 

3.  v o l í   

 
a/  Členov a náhradníkov Komisie na prešetrovanie a vybavovanie sťažnosti v zmysle zákona 

č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a to:  

Členovia: 

1. Peter Heinz 

2. PhDr. Zita Baníková 

3. Mgr. Dajána Špegárová 

Náhradníci: 

1. Bc. Iveta Vincová 

2. Ing. Ľudovít Petráš 

 

 

4.  p o v e r u j e  

 
a/ Ing. Štefana Jaklovského, starostu obce Poproč,  rokovať s Urbariátom obce Poproč o 

možnostiach riešenia problému vytekania vody z lesa na Lesnú  ulicu. 

 

 

 

5.  r u š í  

 

 a/  Uznesenie   Obecného  zastupiteľstva  obce   Poproč  č. A.8/2.k./2008,  ktorým  schvaľuje 

používanie   súkromného   motorového    vozidla   Ford  C-Max,   evidenčné   číslo:   KS-

789BS  pre služobné účely.  

 



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

 

a/  Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč  č. 1/2011 o určení miesta a času zápisu 

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

je obec Poproč. 

 

 

 

 

 

 

 
 


