
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 14. 12. 2015 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 9/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Poproči 

 

 
Trvá uznesenie č. A.8/3.b./2015 zo dňa 26.10.2015: 

 

OZ poveruje: 

- starostu obce zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie 

a zabezpečením inžinierskej činnosti za účelom vydania vodoprávneho  povolenia 

stavby „Poproč – rozšírenie verejnej kanalizácie, Potočná ulica“.                                       

 

 

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

a/  Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho  zasadnutia  OZ dňa 26.10.2015. 
 

b/ Informáciu o aktuálnom stave investičnej akcie spoločnosti VVS a.s. Košice v obci 

Poproč „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“. 
 

c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 3. úpravy rozpočtu obce na rok 2015. 
 

d/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu  obce na rok 2016 

s výhľadom na roky 2017 – 2018. 
 

e/ Rozpočet obce Poproč na roky 2017 – 2018 – výhľadový, podľa predloženého návrhu. 
 

f/ Informáciu starostu obce o termínoch plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v roku 2016. 
 

g/ Výročnú správu obce Poproč za rok 2014. 
 

h/ Informáciu starostu obce o zriadení Integrovaného obslužného miesta občana  (IOMO) 

v obci Poproč. 
 

i/ Informáciu starostu obce o Harmonograme technicko-organizačného zabezpečenia volieb 

do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať dňa 5.marca 2016. 
 

j/ Interpelácie poslancov: Ing. Branislava Hanka. 
 

 

 

2. S c h v a ľ u j e    
 

a/  3. úpravu rozpočtu obce na rok 2015, podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           



Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 
 

b/ Výšku ceny stočného v obci Poproč na rok 2016 pre fyzické a právnické osoby vo 

výške  0,53 €   €/m
3 

.     
 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

c/ Poskytnutie dotácii z rozpočtu obce na rok  2016 pre občianske združenia na 

základe ich písomných žiadostí a to  

 

- Futbalovému klubu  OFK Slovan Poproč             vo výške   14.400,00 € 

- OZ Fortuna Poproč                                                   vo výške     2.000,00 € 

- Stolnotenisovému športovému klubu Poproč           vo výške     3.350,00 €  

- Dychovej hudbe Popročanka                                   vo výške     1.000,00 € 

- Klubu slovenských turistov Poproč                                vo výške        500,00 € 

- Dobrovoľnému hasičskému zboru Poproč   vo výške     2.300,00 € 

        

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. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 
 

d/ Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, Poproč o dotáciu z rozpočtu 

obce na rok 2016 vo výške 7.000,00 €. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 



e/ Programy, podprogramy a zámery obce Poproč na  roky 2016, 2017, 2018 podľa 

predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 
 

f/ Rozpočet obce na rok 2016 – záväzný,  podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 
 

g/ Výmenu pozemkov pre vysporiadanie  pozemkov pod miestnou kaplnkou, 

konkrétne výmenu parcely C č. 2476 vo výmere 765 m
2
, zapísanú na LV 1067, vo 

vlastníctve farnosti, na ktorej sa nachádza miestna komunikácia Školská, za parcely 

C č. 1329/1 vo výmere 44 m
2 

a parc. č. 1329/2 vo výmere 721 m
2
, spolu 765 m

2 
(podľa 

GP č. 60/2015 zo dňa 9.9.2015, vypracovaného Ivanom Popovicsom a úradne 

overeného Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor, pracovisko 

Moldava n/Bodvou, podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii 

a kartografii, pod číslom 225/2015 dňa 1.10.2015),  obe zapísané na LV 2607 vo 

vlastníctve obce Poproč, na základe žiadosti RKC – farnosť Poproč, Kostolná 47, 

Poproč, zo dňa 31.8.2015. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - zdržala sa hlasovania 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 
 

h/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016  doplnený 

o bod 4: Kontrola verejného obstarávania investičnej akcie „Stavebné úpravy 

priestorov kultúrneho domu na prípravu jedál“. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           



Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie   

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 
 

i/ Harmonogram kultúrno-spoločenských podujatí obce Poproč na rok 2016 doplnený 

v mesiaci december o akciu „Miestne vianočné trhy“. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie   

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 
 

j/ Žiadosť p. Jarmily Sklenkovej, bytom Poproč, Školská 8, zo dňa 26.11.2015, 

o dodatok k nájomnej zmluve č. 3/2012 na rozšírenie sortimentu predaja. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie   

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

 
 

k/ Žiadosť p. Petra Petríka, bytom Ružová 50, Košice, zo dňa 4.12.2015, o zníženie 

nájmu nebytových priestorov na Brezovej ulici č. 20. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie   

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

 

 

l/  Žiadosť p. Martina Jaklovského, bytom Košice, Rovníkova 9, zo dňa 14.12.2015,  

o zámenu pozemkov, konkrétne podľa GP č. 119/2015, vypracovaného Ing. M. 

Vargom, PhD., zo dňa 21.10.2015, diel 3 p.č. 1469/1, ktorej vlastníkom je p. 

Jaklovský, vo výmere 21 m
2 

za diel 1 a diel 2 p.č. 1452/1, vo výmere 21 m
2
, ktorej 

vlastníkom je obec Poproč.  

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 



    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie   

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

m/ Prenájom časti parcely na dobu 10 rokov, konkrétne 20 m
2 

z
 
parcely č.

 
 2481/2 k.ú. 

Poproč, zapísanej na LV 1190, ktorej vlastníkom je obec,  pre spoločnosť Milk – 

Agro spol. s.r.o., Čapajevova 36, Prešov, za účelom zriadenia parkovacej plochy  

k navrhovanej stavbe predajne potravín v obci Poproč na parcelách č. 2240/1 a  

2240/2, k.ú. Poproč, na základe žiadosti spoločnosti Milk – Agro spol. s.r.o., 

Čapajevova 36, Prešov, zo dňa 14.12.2015. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   zdržal sa hlasovania          

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - zdržala sa hlasovania   

 Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

 

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

a/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o miestnych daniach  a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  podľa predloženého 

návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 
 

b/  Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 6/2015 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom 

na území obce Poproč, podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 
 



c/  Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 7/2015 o určení výšky dotácie na 

prevádzku Centra voľného času, Školská 3, Poproč so sídlom na území obce Poproč, 

podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 
 

d/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 8/2015 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole 

s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorého zriaďovateľom je obec Poproč, 

podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 
 

e/ Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách 

za sociálne služby. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 
 

f/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 9/2015 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠsMŠ, ktorej zriaďovateľom je 

obec Poproč, podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 
 



g/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 5/2015 o vyhradení miest a určení 

podmienok  na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby 

do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do 

orgánov samosprávy obce Poproč podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

 


