Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa 20. 2. 2015
A. U z n e s e n i a Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. B e r i e

na

vedomie

a/

Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 31.10.2014, 8.12.2014,
29.12.2014. 19.1.2015.

b/

Správu hlavného kontrolóra obce Poproč o kontrolnej činnosti za I. polrok 2014.

c/

Informáciu starostu obce o projekte „Poproč – kanalizácia, rozšírenie“, projekt obecný.

d/

Informáciu starostu obce o projekte „BODVA“ spoločnosti VVS, a.s..

e/

Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s. „Poproč – pitná voda, výtlačné
potrubie z Jasova“.

f/

Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s. „Poproč - pitná voda rozšírenie vodovodu ul. Oľšavská, Horská“.

g/

Informáciu starostu obce o výsledkoch hlasovania v obci Poproč v Referende 2015.

h/

Žiadosť spoločnosti M+M Potraviny s,r.o., Košice o odpredaj nehnuteľného majetku –
bývalej materskej školy pod kostolom.

i/

Informáciu starostu obce o pripravovanej investičnej akcii spoločnosti Slovak Telekom,
a.s., Bratislava na optické služby v obci Poproč.

j/

Informáciu starostu obce o štatistickom zisťovaní na hodnotenie štruktúry zamestnanosti
a nezamestnanosti v SR a v jednotlivých regiónoch.

k/

Informáciu starostu obce o ponuke vzdelávania – konzultácie pre poslancov obecných
zastupiteľstiev spoločnosťou SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1, Košice.

2. S c h v a ľ u j e
a/

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok r. 2015 podľa
predloženého návrhu, doplnený o bod č. 4 – Kontrola zverejňovania súhrnných správ o
zákazkách s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní.

b/

Menovaných členov Finančnej komisie z radov občanov – odborníkov:
1.
2.
3.
4.

Ladislava Mihaľová
Ing. Mariana Pavlišinová
Ing. Miriam Michalková
Ing. Eva Petrášová

c/

Menovaných členov Komisie životného prostredia a projektového plánovania z radov
občanov – odborníkov:
1.
2.
3.
4.
5.

d/

Menovaných členov Komisie školstva a sociálnych vecí z radov občanov – odborníkov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

e/

Ing. Róbert Ducsay
Ing. Iveta Ducsayová
Ing. Ivana Fabianová
Ing. František Petráš
Bc. Anna Benková

Eva Benková
RNDr. Božena Mihoková
Agnesa Timková
Mgr. Eva Klešíková
Mgr. Katarína Harčariková
Ivana Vincová
Ing. Mária Petrášová

Menovaných členov Komisie kultúry a športu z radov občanov – odborníkov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mgr. Nina Molnárová
Dana Sakáčová
Tomáš Kraus
Oleg Brada
Karol Hiľovský
Jana Juríková

f/

Harmonogram kultúrno–spoločenských podujatí obce Poproč na rok 2015 doplnený
o akciu – Krajské kolo súťaže dobrovoľných hasičov s dátumom konania 20.6.2015.

g/

Vyradenie osobného automobilu RENAULT 19, ŠPZ: KS 626 CE z majetku obce.

h/ Navýšenie počtu žiakov v triedach Základnej školy s materskou školou Poproč, Školská
3, podľa predloženej žiadosti zo dňa 18.2.2015.
i/

V súlade s § 9a, odsek 2,zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z 20.3.1991 zámer
prenajať majetok obce, konkrétne nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v kat. území
Poproč – parcela č. 3/1 – zastav. plochy o výmere 369 m2, parcela č. 3/2 zastav. plochy o výmere 1299 m2, parcela č. 3/3 – zastav. plochy o výmere 217
m2, ako aj na stavbu súp. č. 753 postavenú na parcele č. 3/1 – bývalá materská
škola pod kostolom a to v súlade s odsekom 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.

3. P o v e r u j e
a/ Starostu obce Poproč, Ing. Štefana Jaklovského, pripraviť podmienky verejnej súťaže
súvisiacej so zámerom prenajať majetok obce, konkrétne nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa v kat. území Poproč – parcela č. 3/1 – zastav. plochy o výmere 369 m2,
parcela č. 3/2 - zastav. plochy o výmere 1299 m2, parcela č. 3/3 – zastav. plochy
o výmere 217 m2, ako aj na stavbu súp. č. 753 postavenú na parcele č. 3/1 –

bývalá Materská škola pod kostolom a predložiť ich ku schváleniu Obecnému
zastupiteľstvu obce Poproč na najbližšom plánovanom zasadnutí OZ.
b/

Starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, preveriť možnosť prefinancovania bowlingovej
dráhy formou vzájomného zápočtu a v tejto veci zvolať neplánované mimoriadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v termíne do 30 dní.

c/

Starostu obce Poproč, Ing. Štefana Jaklovského, rokovať s Východoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s., Košice o žiadosti občanov bývajúcich na ulici Lesnej vo
veci rozšírenia verejného vodovodu a tiež o rozšírení vodovodu na ulici Oľšavskej
a Horskej.

d/

Starostu obce Poproč, Ing. Štefana Jaklovského, rokovať so spoločnosťou Slovenská
pošta, a. s., Banská Bystrica, o možnosti preberania doporučených zásielok a zásielok do
vlastných rúk určených obyvateľom obce, v sobotu na prevádzke Pošta Poproč.

4. N e s c h v a ľ u j e
a/

Plán rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2015 podľa predloženého návrhu,
konkrétne 24.4.2015, 19.6.2015, 21.8.2015, 23.10.2015, 11.12.2015.

b/

Plán rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2015 podľa predloženého návrhu,
konkrétne 27.4.2015, 22.6.2015, 24.8.2015, 26.10.2015, 14.12.2015.

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

na:

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 1/2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na
území obce Poproč.

