
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 22.8.2016 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 5/2016 

 

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 dňa 20.6.2016. 
 

b/ Informáciu starostu obce o  uzneseniach  prijatých na sneme Regionálneho združenia 

miest a obcí Rudohorie vo veci členského príspevku. 
 

c/  Informáciu starostu obce o o uzneseniach  prijatých na valnom zhromaždení občianskeho 

združenia MAS Rudohorie vo veci členského príspevku.  
 

d/ Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce k 30.6.2016. 
 

e/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. zmeny rozpočtu obce pre rok 2016. 
 

f/ Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2016. 
 

g/ Informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s., Košice „Zásobovanie pitnou 

vodou a odkanalizovanie obcí mikroregiónu Bodva“. 
 

h/ Informáciu starostu obce o opravách miestnych komunikácií. 
 

i/ Informáciu starostu obce o projekte obce “Zberný dvor v areáli ČOV“. 
 

j/ Informáciu starostu obce o projekte „Poproč – rozšírenie verejnej kanalizácie, Potočná 

ulica“.      
 

k/  Informáciu starostu obce o projekte „Poproč – rozšírenie verejného vodovodu na ulici 

Lesnej“. 
 

l/     Informáciu starostu obce o projekte „Prístavba požiarnej zbrojnice“.     
 

m/  Informáciu riaditeľky ZŠsMŠ Poproč o  personálnom  a organizačnom zabezpečení 

nového školského roka 2016/2017 v ZŠ s MŠ Poproč. 
 

n/ Informáciu starostu obce o  príprave osláv Dňa obce Poproč a Festivalu Rudohorie v roku 

2016, ktoré sa budú konať dňa 10.9.2016. 
 

o/ Informáciu starostu obce  o príprave osláv 72. výročia SNP, ktoré sa budú konať dňa 

28.8.2016. 
 

p/ Informáciu starostu obce o zrušení akcie v Mindzsente dňa 20.8.2016. 
 

r/ Interpelácie poslancov: Ing. Branislava Hanka, p. Martina Jasaňa. 

 

                            

 

 

 



 
 

2. S c h v a ľ u j e    

 
a/ Žiadosť obyvateľov Družstevnej ulice o  opravu časti miestnej komunikácie 

Družstevná, čísla domov 32-35, ešte v roku 2016 v rámci opravy miestnych 

komunikácií Družstevná, Kostolná a súbehu ulíc Lesná, Športová, Mieru, Kostolná 

(pri SAD zastávke na „Brodze“). 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 
 

b/ 1. úpravu rozpočtu obce na rok 2016 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           

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 
 

c/  Predloženú Koncepciu rozvoja Základnej školy s materskou školou, Školská 3, 

Poproč na obdobie 2016-2018.  

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 
 

d/  Predložený Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školou, 

Školská 3, Poproč na školský rok 2016-2018.  

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

 
 

e/ Predložený Výchovný plán Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč 

na školský rok 2016-2018.  

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

 
 



f/ Zámer predaja majetku obce Poproč konkrétne parcelu č. 1512/1 vo výmere 124 m
2
 

a parcelu č. 1512/2 vo výmere 134 m
2
 zapísané na LV č. 1190 a to v zmysle § 9a, ods. 

8. písm. e, zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

 

3. V y h l a s u j e  

 
a/  Osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného majetku - parcelu č. 1512/1 vo výmere 124 

m
2
 a parcelu č. 1512/2 vo výmere 134 m

2
,
 
zapísané na LV č. 1190, z dôvodu že na 

tento pozemok neexistuje priamy prístup, prístup je možný iba cez pozemok 

žiadateľov o odkúpenie – Ing. Jána Mihóka a manželky RNDr. Boženy Mihókovej, 

bytom Poproč, Oľšavská 31. 

Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce v období od 24.8.2016  do 

8.9.2016. 

 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

 
 


