Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa 24. 8. 2015
A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. B e r i e
a/

na

vedomie

Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 22.6.2015, 12.8.2015
a kontrolu plnenia uznesenia č. A.4/3.b./2015 zo dňa 11.5.2015.

b/ Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce k 30.6.2015.
c/

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2015.

d/

Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2015.

e/

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

f/

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

g/

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

h/

Informáciu starostu obce o projekte „Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu na
prípravu jedál“.

i/

Informáciu starostu obce o príprave osláv Dňa obce Poproč v roku 2015, ktoré sa budú
konať dňa 12.9.2015.

j/

Informáciu starostu obce o príprave osláv 71. výročia SNP, ktoré sa budú konať dňa
28.8.2015.

k/

Informáciu riaditeľky ZŠsMŠ Poproč o personálnom
nového školského roka 2015/2016 v ZŠ s MŠ Poproč.

l/

Informáciu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košicach o nevhodnosti
požívania vody z prameňov „Kavarcová“ a „Kamenná studňa pri chate Údoľ“ ako pitnej
vody.

a organizačnom zabezpečení

m/ Interpelácie poslancov: p. Martina Jasaňa, Mgr. Dajány Špegárovej.
n/

Podnety a návrhy od občanov: Ing. Fratniška Petráša, Ing. Miriam Michalkovej.

2. S c h v a ľ u j e
a/

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 1000,00 € pre Domov dôchodcov Poproč,
Obchodná 73, Poproč, na základe žiadosti zo dňa 24.7.2015.

b/ 2. zmenu rozpočtu obce na rok 2015 podľa predloženého návrhu.
c/

Záväzný poriadok vybavovania petícií obcou Poproč.

d/

Zámer predaja majetku obce Poproč konkrétne, diel 1 – 99 m2 od parc.č. 816/1-pozmeno
knižná teraz 3217/100 – E a diel 2 – 218 m2 od parc. č. 816/1 – pozmeno knižná teraz
3217/100 – E, zapísané na LV č. 1190, vyčlenené GP č- 3/2014, v zmysle § 9a, ods. 8.
písm. e, zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa.

e/

Doplnenie Zásad prenájmu nebytových priestorov, objektov vo vlastníctve Obce Poproč
a o výške minimálnych sadzieb za ich prenájom, konkrétne Čl. 4 – Minimálne sadzby za
nájmy o bod: f) bowlingová dráha za cenu 15,00 €/ m2 / rok.

f/

Podmienky prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove na Brezovej
ulici v obci Poproči, orientačné číslo 20, súpisné číslo 969, katastrálne územie Poproč/
zapísanej na liste vlastníctva obce Poproč 1190, parcela č. 1326, ktorej výlučným
vlastníkom je Obec Poproč. Nebytové priestory pozostávajú zo šiestich častí, v zložení:
bowlingová dráha, konzumná časť, predajná časť, manipulačná časť, príručný sklad,
sklad obalov a šatňa. Celková výmera nebytových priestorov je 267,3 m2 v cene 4 264,60
EUR s DPH / rok.

g/

Žiadosť p. Ľubomíra Hrehu a manželky Márie, bytom Košice, Zupkova 2, zo dňa
19.8.2015 o zámenu časti pozemku.

h/

Žiadosť nájomcu p. Juraja Péčiho, bytom Košice, Palárikova 5 o úhradu investícií
nájomcu do predmetu nájmu, ktorou je nehnuteľnosť – budova nachádzajúca sa na v obci
Poproč na Brezovej ulici č. 20, súpisné číslo 969, konkrétne náklady súvisiace
s estetizáciou priestorov bowlingovej dráhy preukázaných obci účtovnými dokladmi.
Obec uhradí preukázané investície do predmetu nájmu nájomcovi, konkrétne položky,
ktoré sú pevne zabudované, na základe zmluvy o úhrade investícií do predmetu nájmu, do
15 dní od účinnosti uvedenej zmluvy. Úhradu ostatných hnuteľných položiek obec
akceptovať nebude.

i/

Na návrh starostu obce udelenie čestného občianstva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Štatútu obce Poproč, Ing.
Márii Kylianovej, za mimoriadny prínos v oblasti rozvoja a zveľaďovania obce.

3. V y h l a s u j e
a/ Osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného majetku – diel 1 – 99 m2 od parc.č. 816/1pozmeno knižná teraz 3217/100 – E a diel 2 – 218 m2 od parc. č. 816/1 – pozmeno knižná
teraz 3217/100 – E, zapísané na LV č. 1190, vyčlenené GP č- 3/2014 z dôvodu
odstránenia krívd z minulosti. Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce
v období od 26.8.2015 do 10.9.2015.

4. N e s c h v a ľ u j e
a/ Umiestnenie stavby „Telekomunikačný stožiar Alternet – Poproč“ v k.ú. Poproč, na parc.
č. 2309/1 z dôvodu rozporu umiestnenia stavby s platným Územným plánom obce
Poproč.

5. U k l a d á
a/ Finančnej komisii, v súvislosti so žiadosťou p. Juraja Péčiho, bytom Košice, Palárikov 5
o úhradu investícií do predmetu nájmu, prerozdeliť a vyčísliť náklady súvisiace
s estetizáciou priestorov bowlingovej dráhy preukázaných obci účtovnými dokladmi, na
položky pevne zabudované a položky hnuteľné a to v termíne do najbližšieho
plánovaného zasadnutia OZ.
.

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

na:

Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za
sociálne služby.

