
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 18.4.2016 na Obecnom úrade v Poproči 

 

 

 

 
P r í t o m n í: 

 

Starosta obce:                               Ing. Štefan Jaklovský    

 

 

Hlavný kontrolór obce Poproč:      Ing. Jaroslav Hospodár  

 

 

 

 

Poslanci OZ: 

 

 

PhDr. Zita   Baníková  

                        

Mgr.  Zuzana  Bradová  

            

Ing.  Branislav  Hanko  - ospravedlnený, v zamestnaní  

 

 Jozef   Harčarik 

 

 Martin  Jasaň  

     

Ing. Viliam  Komora 

 

 Peter   Mudroň - -ospravedlnený, v zamestnaní  

   

Mgr. Dajána  Špegárová  

 

Bc.  Iveta   Vincová  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

Ď a l e j   p r í t o m n í: 

 

- ostatní prítomní (podľa prezenčnej listiny)  



K bodu programu č. 1a: 

 
Otvorenie, voľba návrhovej komisie. 

 

  Rokovanie otvoril a viedol Ing. Štefan Jaklovský – starosta obce. Starosta obce privítal 

všetkých prítomných na tomto plánovanom zasadnutí OZ, konštatoval, že obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné, taktiež konštatoval, že z dnešného rokovania bude 

vyhotovená aj zvuková nahrávka, ktorá bude súčasťou zápisnice. 

 

Následne predložil návrh programu  dnešného   riadneho  zasadnutia   OZ: 

1. Otvorenie 

a) schválenie programu rokovania,                                                       

b) voľba návrhovej komisie,                                                                 

c) určenie overovateľov zápisnice,                                                          

d) určenie zapisovateľa.                                                                           

2. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ. 

3. Návrh Organizačného zabezpečenia ZŠsMŠ Poproč v školskom roku 2016/2017.  

4. Žiadosť spoločnosti Alternet s.r.o. Košice o vyjadrenie k stavbe: „Telekomunikačná sieť 

Poproč“.  

5. Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.                  

a) Projekt spoločnosti VVS, a.s. Košice „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie 

obcí mikroregiónu Bodva“.   

b) Kuchyňa v KD.  

c) Kniha „POPROČ“ 

6. Rôzne.  

a) Dohoda o náhrade za obmedzenie nehnuteľnosti : Slovak Telekom, a.s. – Obec 

Poproč. 

b) Žiadosť o získanie pozemku do vlastníctva – Lopraisova Ľubica , Nová 60, Poproč 

c) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Kotulákova Helena, Lipová 7, Poproč 

d) Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – Gabriela Lešková, Požiarna 41, 

Poproč 

e) Žiadosť – Helena Komorová, Letná 5, Poproč 

f) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku – Michaela 

Vargová, Lucia Baňa 

g) Informácia o zmluve o uzavretí budúcej zmluvy : VSD – Obec Poproč (ul. 

Západná) 

h) Oprava strechy v KD – rozpočet na 28 721,53 EUR 

i) Výzva na dotáciu z OP KŽP Zberný dvor – štúdia ČOV 

j) Informácia o príprave Dňa obce v rámci „Festivalu Rudohoria“ 9-11.09.2016 

k) Pozvánka do Mindszentu na 20.08.2016 

l) Návrh odmeny pre hlavného kontrolóra obce. 

7. Interpelácie poslancov. 

8. Podnety a návrhy od občanov. 

9. Závery z rokovania OZ. 

10. Záver.    

 

 PhDr. Zita Baníková navrhla doplniť program rokovania a to v bode č. 6. Rôzne - 

 prerokovanie platu starostu. 

Starosta dal hlasovať o doplnení programu: 

 



Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   zdržal sa hlasovania           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

 Konštatoval, že tento bod bude zaradený do programu rokovania, následne dal 

hlasovať o celom programe rokovania:  

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   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 bodu programu č. 1b: 

     
Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení: 

Bc. Iveta Vincová, Mgr. Zuzana Bradová, p. Jozef Harčarik. 

 

K bodu programu č. 1c a 1d: 
 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Starosta obce určil za zapisovateľku p. Evu Benkovú. Za overovateľov zápisnice boli 

určení  PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dajána Špegárová. 

 

K bodu programu č. 2: 
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ.  

             

Starosta obce konštatoval, že posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 

konalo dňa 22.2.2016.  

Uznesenia prijaté na tomto plánovanom zasadnutí  v polohe schválené – všetky 

splnené. Trvá uznesenie č. č. A.8/3.b./2015 zo dňa 26.10.2015, ktorým OZ poverilo  

starostu obce zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zabezpečením 

inžinierskej činnosti za účelom vydania vodoprávneho  povolenia stavby „Poproč – rozšírenie 

verejnej kanalizácie, Potočná ulica“. Uznesenie prijaté v polohe ukladá:  

- Komisii školstva a sociálnych vecí vypracovať návrh riešenia na zabezpečenie 

minimálneho počtu detí na prevádzku v materskej škole počas prázdnin – komisia zasadala 

dňa 21.3.2016, záver: počet detí pre prevádzku MŠ v počas školských prázdnin sa stanoví na 

20 detí, ak počet nahlásených detí klesne pod 10, nasledujúci pracovný deň sa škôlka zavrie. 

Dňa 29.2.2016 sa konalo neplánované zasadnutie OZ, uznesenia prijaté na tomto 

neplánovanom zasadnutí  sú všetky splnené. 

 

 

                    



Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí  OZ dňa 22.2.2016 a dňa 

29.2.2016. 

 

Písomne spracovaný materiál -  kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí  OZ 

dňa 22.2.2016 a dňa 29.2.2016  tvorí  prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 3: 
Návrh Organizačného zabezpečenia ZŠsMŠ Poproč v školskom roku 2016/2017.  

 

V tomto bode programu riaditeľka ZŠsMŠ Poproč, RNDr. Božena Mihóková oboznámila 

prítomných poslancov s návrhom organizačného zabezpečenia ZŠsMŠ Poproč v školskom 

roku 2016/2017. 

 Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných sa 

nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu riaditeľky ZŠsMŠ Poproč, RNDr. Boženy Mihókovej, o návrhu 

organizačného zabezpečenia ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 v školskom roku 2016/2017. 

 

Návrh Organizačného zabezpečenia ZŠsMŠ Poproč v školskom roku 2016/2017 tvorí prílohu 

tejto zápisnice.  

 

K bodu programu č. 4: 
Žiadosť spoločnosti Alternet s.r.o. Košice o vyjadrenie k stavbe: „Telekomunikačná sieť 

Poproč“.  

 

 V tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom žiadosť 

spoločnosti Alternet s.r.o. Košice o vyjadrenie k stavbe: „Telekomunikačná sieť Poproč“. 

Predmetom žiadosti je uloženie telekomunikačnej optickej siete pre poskytovanie 

vysokorýchlostného internetu do zeme. 

 V diskusii sa poslanci zhodli nerozhodovať na dnešnom zasadnutí OZ o tejto žiadosti, 

ale  prerokovať túto žiadosť na zasadnutí Komisie životného prostredia a projektového 

plánovania, ktorá následne doporučí návrh riešenia tejto žiadosti. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- žiadosť spoločnosti Alternet s.r.o., Košice o vyjadrenie k stavbe: „Telekomunikačná 

sieť Poproč“. 

 

Návrh na uznesenie: 

 



Obecné zastupiteľstvo  ukladá: 

 

- Komisii životného prostredia a projektového plánovania prerokovať na svojom 

zasadnutí žiadosť spoločnosti Alternet s.r.o., Košice o vyjadrenie k stavbe: 

„Telekomunikačná sieť Poproč“ a doporučiť návrh riešenia danej žiadosti OZ na 

najbližšom zasadnutí OZ. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   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 

 

Žiadosť spoločnosti Alternet s.r.o. Košice o vyjadrenie k stavbe: „Telekomunikačná sieť 

Poproč“ tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 5: 
Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.                  

 

„Projekt spoločnosti VVS, a.s. Košice „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí 

mikroregiónu Bodva““ 

- starosta obce informoval prítomných, že na podnet obce sa dňa 8.4.2016 uskutočnil 

stavebný dohľad na stavbu „Poproč - kanalizácia – rozšírenie“ , starosta prečítal prítomným 

zápisnicu z vykonaného dohľadu so záverom, že nebolo zistené porušenie podmienok 

stavebného povolenia, príslušných technických noriem a súvisiacej platnej legislatívy. 

Súčasne starosta informoval, že zhotoviteľ stavby sa zaviazal v lehote do siedmych dní 

poskytnúť obci doklady, ktorými je upravený postup pri spätnej úprave miestnych 

komunikácií dotknutých výstavbou verejnej kanalizácie. 

 Následne starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných 

sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o aktuálnom stave investičnej akcie spoločnosti VVS a.s. 

Košice v obci Poproč „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí 

v mikroregióne Bodva“ a list Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Hroncova 13, Košice ako odpoveď na vykonanie štátneho 

stavebného dohľadu na  stavbu “Poproč – kanalizácia – rozšírenie“, zo dňa 11.4.2016. 

 

List Okresného úradu Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 

Košice ako odpoveď na vykonanie štátneho stavebného dohľadu na  stavbu “Poproč – 

kanalizácia – rozšírenie“, zo dňa 11.4.2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Kuchyňa v KD“ 



- starosta informoval prítomných, že tohto času prebieha inštalácia kuchynského 

zariadenia, inštalácia by  mala byť ukončená v piatok 22.4.2016. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o projekte obce „Kuchyňa v kultúrnom dome“. 

 

 

Kniha „POPROČ“ 

- starosta informoval prítomných, že dňa 31.3.2016 sa konalo pracovné stretnutie 

poslancov a spracovateľov ku knihe „Poproč“. Zápisnicu dostali poslanci domov. Následne 

starosta otvoril diskusiu poslancov. 

Ing. Komora – konštatoval, že kniha má  mať výpovednú hodnotu a má byť pravdivá, vydanie 

knihy bolo schválené bez parametrov ako má kniha vyzerať, podmienky verejného 

obstarávania neboli schválené na zasadnutí OZ, rád by si pozrel zápisnicu z verejného 

obstarávania, v zmluve o dielo sa vydavateľstvo zaväzuje zhotoviť knižnú publikáciu,  prvú 

monografiu tvorili naši občania, zhotoviteľom bol Mgr. Juraj Šlosárik a kolektív, aj 

aktualizované vydanie monografie by mali tvoriť naši občania, ktorí tu žijú, p. Orosová nevie 

objektívne zhodnotiť našu históriu, ako koordinátorka bola určená Mgr. Nina Molnárová 

a preto sú texty v knihe aké sú, nesúhlasí s honorárom pre autorov textov, predtým to robili 

občania zadarmo, taktiež jazykové korektúry si vieme urobiť, máme schopných pedagógov, 

použili sa veci zo starej knihy, bez súhlasu autorov, nekoordinovala sa činnosť 

z predchádzajúcim kolektívom autorov,  maketa publikácie mala byť dodaná do 31.12. 2015, 

termín nebol dodržaný, už odvtedy sa mohlo pracovať na odstránení nedostatkov, nakoľko 

zmluva dopúšťa aj možné dodatky k zmluve navrhuje dodatkom upraviť termín vydania 

publikácie na 26.8.2016, určiť serióznu komisiu pre každú kapitolu, ktorá bude tvoriť texty, 

nielen pripomienkovať texty, v tejto súvislosti by bolo vhodné upraviť Bod. 3 zápisnice a to 

termín odovzdania opravených textov najneskôr do 31.5.2016. 

Ing. Jaklovský – predchádzajúci spracovatelia boli oslovení, pri každej kapitole v novej 

doplnenej monografii je uvedený spracovateľ, ktorý je zodpovedný za text. Následne dal 

starosta hlasovať o návrhoch Ing. Komoru. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o príprave druhého aktualizovaného vydania knihy „Poproč“. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- doplnenie autorov kapitol v Zápisnici z pracovného stretnutia ku knihe „Poproč“ zo dňa 

31.3.2016, konkrétne: 

- kapitola História obce:    

 Mgr. Helena Hiľovská, Ing. Iveta Komorová Hiľovská, Piotr Sieniawski 

- kapitola Telesná výchova a šport:   

 Martin Timko, Ing. Viliam Komora 



- kapitola Spoločenské a záujmové organizácie: 

   Martin Jasaň, Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

- kapitola Náboženstvá: 

 Mgr. Helena Hiľovská, Mgr. Zuzana Bradová 

 a upraviť Bod. 3 zápisnice a to termín odovzdania opravených textov najneskôr do 

31.5.2016. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková -   zdržala sa hlasovania 

Mgr.  Zuzana  Bradová -   zdržala sa hlasovania 

 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 - zdržala sa hlasovania 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje: 

 

- starostu obce rokovať so spoločnosťou JES Košice s.r.o.,  so sídlom Bulharská 5  o 

dodatku k zmluve o dielo na "Zhotovenie a vydanie knižnej publikácie o Obci 

Poproč", sp.zn. Š- 476/2015, ktorý by riešil úpravu termínu dodania diela a to do 

26.8.2016 a úpravu v bode II., ods. 1., písm. a) honorár pre autorov textov a c) 

jazykové korektúry a prípadne počet strán. 

 
Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková -   proti  uzneseniu 

Mgr.  Zuzana  Bradová -   zdržala sa hlasovania 

 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 - zdržala sa hlasovania 

 
Zápisnica z pracovného stretnutia ku knihe „Poproč“ zo dňa 31.3.2016 tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 6: 
Rôzne.  

 

„Dohoda o náhrade za obmedzenie nehnuteľnosti : Slovak Telekom, a.s. – Obec Poproč“ 

- starosta obce predložil prítomným poslancom na prerokovanie návrh dohody 

o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti medzi obcou 

a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bratislava. Jedná sa o 44,5 m
2 

ornej pôdy – parc.  č. 

1015/101 a parc.č. 1015/102, na ktorých bude zriadená a prevádzkované technologické 

zariadenie verejnej telekomunikačnej siete. Starosta obce konštatoval, že na dnešnom 



zasadnutí sa rozhoduje o zámere podpísať takúto dohodu a následne sa bude rokovať so 

spoločnosť Slovak Telekom, a.s. o výške náhrady. 

Následne starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných 

sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- zámer dohodnúť sa so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bratislava o jednorázovej 

náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností zapísaných na LV č. 2720, k.ú. 

Poproč, parc. č. 1015/101 a parc.č. 1015/102, vo výmere 44,5 m
2
 podľa GP č. 7/2015 

zo dňa 7.9.2015, vyhotoveného spoločnosťou GEOP s.r.o., Ždaňa. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Mgr.  Zuzana  Bradová -   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 

 

Návrh dohody o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Žiadosť o získanie pozemku do vlastníctva – Lopraisova Ľubica , Nová 60, Poproč“ 

-   v tomto bode programu starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť p. 

Ľubice Lopraisovej o získanie pozemku do vlastníctva. Konkrétne sa jedná o pozemky pod 

rodinným domom. Následne hlavný kontrolór informoval prítomných, že túto žiadosť možno 

aplikovať § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí a to  prevod 

majetku obce priamym predajom, nakoľko sa jedná o pozemky zastavané stavbou a priľahlé 

pozemky k stavbe, ktoré tvoria  celok a sú ohodnotené znaleckým posudkom. 

Následne starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných 

sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- v súlade s  § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí,  prevod 

majetku obce priamym predajom  pani Ľubici Lopraisovej, bytom ul. Nová 60, 044 24 

Poproč.  Cena pozemku je stanovená podľa znaleckého posudku č. 34/2016 znalcom 

Ing. Jurajom Miškovičom (ev. č. znalca 912363) vo výške 1,08 € za m
2
. Celková cena 

930,00 € je stanovená za pozemky vo výmere 867 m
2
.  

 Jedná sa o pozemky podľa GP č. 9,  parcely č. 3217/103, diel č. 3 – 111 m
2
, diel č. 4 – 

168 m
2
, diel č. 5 – 63 m

2
, diel č. 6 – 167 m

2
. Parcely č. 4029/5,  diel č. 7 – 6 m

2
, diel č. 



8 – 118 m
2
. Parcela č. 4030/3,  diel 10 – 88 m

2
 a parcela č. 3218/100 diel č. 11 –  146 

m
2
. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Mgr.  Zuzana  Bradová -   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      

 

Žiadosť p. Lopraisovej Ľubice, Nová 60, Poproč o získanie pozemku do vlastníctva tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Žiadosť o odkúpenie pozemku – Kotulákova Helena, Lipová 7, Poproč“ 

- v tomto bode programu starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť p. Heleny 

Kotulákovej o odkúpenie pozemku a oboznámil poslancov so všetkými  uzneseniami  OZ, 

ktoré už boli ohľadom predaja tohto pozemku prijaté a schválené v roku 2014.  K podpisu 

kúpnopredajnej zmluvy doposiaľ nedošlo a po vykonaní ROEP v obci Poproč došlo 

k prečíslovaniu daných parciel, preto je potrebné doplniť už prijaté uznesenie, aby mohol byť 

predaj zrealizovaný. 

Následne starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných 

sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- v súlade s vykonanou ROEP v obci Poproč, doplnenie uznesenia č. A.3/2.f/2014 zo 

dňa 20.6.2014 v prečíslovaní uvedených parciel takto: 

 pozemok zapísaný na LV č. 1190 parc. č. 279, časť 4024 – neknihovaná vo výmere 

119 m
2 

, ako časť parcely reg. „CKN“ č. 279 – záhrada 

 prečíslovať na pozemok zapísaný na LV č. 2607 vo výmere 119 m
2 

, ako časť parcely 

KNE č. 4024/3 zapísanej podľa Geometrického plánu č. 22/2016 zo dňa 8.3.2016 

vypracovaného geodetom Miroslavom Gladišom. 

 

Hlasovanie:  

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Mgr.  Zuzana  Bradová -   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 

 

Žiadosť p. Heleny Kotulákovej o odkúpenie pozemku, doteraz prijaté uznesenia OZ vo veci 

odkúpenia predmetného pozemku tvoria prílohu tejto zápisnice. 



 

 

 

„Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – Gabriela Lešková, Požiarna 41, Poproč“ 

- v tomto bode programu starosta prečítal prítomným poslancom žiadosť p. Gabriely 

Leškovej o odkúpenie obecných pozemkov, jedná sa taktiež o pozemky pod rodinným 

domom, preto doporučil aplikovať ten istý postup ako pri žiadosti p. Ľubice Lopraisovej. 

Starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných sa 

nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- v súlade s  § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí,  prevod 

majetku obce priamym predajom  pani  Gabriele Leškovej, bytom ul. Požiarna 42, 044 

24 Poproč.  Cena pozemku je stanovená  s využitím znaleckého posudku č. 34/2016 

znalca Ing. Juraja Miškoviča (ev. č. znalca 912363) pre porovnateľný pozemok 

ohodnotený pre pani Ľubicu Lopraisovú, bytom Nová 60, 044 24 Poproč, vo výške 

1,08 € za m2. Celková cena 43,12 € je stanovená za pozemky vo výmere 42 m2.  

 Jedná sa o pozemok na parcele č. 2119/8 o výmere 28 m2 a na parcele č. 2119/5 

o výmere 14 m2 identifikovaných podľa geometrického plánu č. 11/2016 

a evidovaného na LV 2607  s parcelným číslom KN– E 4002/109.   

  

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Mgr.  Zuzana  Bradová -   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 

 

Žiadosť p. Gabriely Leškovej, bytom Poproč, Požiarna 41 o odkúpenie obecných pozemkov 

tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

„Žiadosť – Helena Komorová, Letná 5, Poproč“ 

- v tomto bode programu starosta prečítal prítomným poslancom žiadosť p. Heleny 

Komorovej o dlhodobý prenájom alebo odkúpenie obecného pozemku, konkrétne svahu 

nachádzajúceho sa za jej rodinným domom na ulici Letnej tzv. zelený pás pri miestnej 

komunikácií. Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že p. Komorová o odkúpenie 

resp. dlhodobý prenájom žiadala aj v roku 2014, vtedy bola jej žiadosť OZ zamietnutá 

(uznesenie OZ obce Poproč č. A.4/ 4.a./2014 zo dňa 22.8.2014) z dôvodu všeobecnej zásady 

nepredávať tzv. zelené pásy pri miestnych komunikáciách nakoľko tieto plochy sú použiteľné 

pre uloženie inžinierskych sietí resp. rozšírenie miestnej komunikácie. 



Starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, v diskusii sa poslanci opäť 

zhodli neschváliť danú žiadosť z dôvodu všeobecnej zásady nepredávať „zelené pásy“ pri 

miestnych komunikáciách. 

 

Mgr. Bradová pred hlasovaním opustila rokovaciu miestnosť na cca 5 minút. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- žiadosť Heleny Komorovej, bytom Letná 5, Poproč, zo dňa 1.4.2016, o odkúpenie 

alebo dlhodobý prenájom obecného pozemku.  

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

 Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   zdržal sa hlasovania   

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

 

„Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku – Michaela Vargová, 

Lucia Baňa“ 

- v tomto bode programu starosta prečítal prítomným poslancom žiadosť p. Michaely 

Vargovej, bytom Lucia Baňa č. 53 o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v zdravotnom stredisku. V týchto priestoroch by chcela poskytovať kozmetické služby.  

Následne starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných 

sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Poproč, konkrétne nebytové priestory 

nachádzajúce sa v budove na ulici Východnej, orientačné číslo 23, súpisné číslo 323, 

katastrálne územie Poproč, zapísanej na liste vlastníctva 1190, parcela č. 2151, v 

celkovej výmere 37,16 m
2 

. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Mgr.  Zuzana  Bradová -   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 

 



Žiadosť p. Michaely Vargovej, bytom Lucia Baňa č. 53 o prenájom nebytových priestorov 

v zdravotnom stredisku tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Informácia o zmluve o uzavretí budúcej zmluvy : VSD – Obec Poproč (ul. Západná)“ 

- starosta informoval prítomných o uzavretí zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy 

o zriadení vecného bremena, medzi obcou Poproč a Východoslovenskou distribučnou, a.s., 

Košice,  ktorou sa zriadi vecné bremeno na parc. č. 2511/2, reg. C – zastavané plochy 

a nádvoria, zapísanej na LV č. 1190. Obsahom vecného bremena bude povinnosť obce strpieť 

umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva. Starosta informoval, že sa 

jedná o Západnú ulicu,  na ktorej chcú realizovať výstavbu rodinného domu manželia 

Moskaľoví a z dôvodu pripojenia sa na elektrickú sieť je potrebné uzavrieť túto zmluvu. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o uzavretí zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena, medzi obcou Poproč a Východoslovenskou distribučnou, a.s., 

Košice,  ktorou sa zriadi vecné bremeno na parc. č. 2511/2, reg. C – zastavané plochy 

a nádvoria, zapísanej na LV č. 1190. Obsahom vecného bremena bude povinnosť obce 

strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na 

príslušnom pozemku tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie 

vecného bremena. 

 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so spol. VSD, a.s. tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Oprava strechy v KD“ 

- v tomto bode programu starosta informoval prítomných o havarijnom stave strechy 

v kultúrnom dome, vykonané boli už dve čiastočné opravy, strecha naďalej zateká vo veľkej 

sále, stav je však taký, že je potrebné opraviť celú strechu, podľa predbežne spracovaného 

rozpočtu by oprava celej strechy stála 28 721,53 EUR. T. č. nie je zverejnená žiadna výzva na 

dotáciu, z ktorej by sa oprava dala financovať, taktiež nie je vysporiadaný pozemok 

kultúrnym domom, na jeho vysporiadaní  sa pracuje. 

Následne starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, v diskusii sa 

poslanci zhodli, že je potrebné riešiť tento havarijný stav. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  doporučuje: 

 

- starostovi obce riešiť opravu havarijného stavu strechy kultúrneho domu 

v predpokladanej výške 28.721,53 € podľa predbežného rozpočtu na opravu. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Mgr.  Zuzana  Bradová -   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 

 

 Informatívny rozpočet na opravu strechy v kultúrnom dome tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Výzva na dotáciu z OP KŽP Zberný dvor – štúdia ČOV“ 

- starosta informoval prítomných o zverejnenej výzve operačného programu – Kvalita 

životného prostredia, z ktorej by bolo možné financovať výstavbu zberného dvora v obci. 

Výzva je opakujúca sa a to v dvojmesačných intervaloch, rieši kompletný rad odpadov, podľa 

predbežných informácií by bolo vhodné využiť na zberný dvor priestor pri čističke 

odpadových vôd, nakoľko v areáli obecných služieb na Oľšavskej ulici nie je priestor na 

umiestnenie bioodpadu. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o výzve na poskytnutie dotácie z Operačného programu – 

Kvalita životného prostredia. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  doporučuje: 

 

- starostovi obce zaoberať sa  spracovávaním štúdie na projekt „Zberný dvor Poproč“ 

s umiestnením v areáli terajšej ČOV,  v súvislosti s vyhlásenou výzvou na poskytnutie 

dotácie z Operačného programu – Kvalita životného prostredia. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Mgr.  Zuzana  Bradová -   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 

 

 

„Informácia o príprave Dňa obce v rámci „Festivalu Rudohoria“  

- starosta odovzdal slovo vedúcej MKS, Mgr. Nine Molnárovej, ktorá informovala 

prítomných, že oslavy dňa obce sa budú konať 10. septembra v rámci „Festivalu Rudohorie“, 

bude to nultý ročník festivalu, začne 9. septembra v obci Jasov, slávnostným otvorením 

zrekonštruovaného kultúrneho domu, 10. septembra budú oslavy pokračovať v obci Poproč, 

kostra osláv zostáva zachovaná tak ako po minulé roky, pribudnú však rôzne sprievodné akcie 

v popoludňajších hodinách, 11. septembra bude festival pokračovať v obci Vyšný Klátov a to 



otvorením turistického chodníka v súvislosti s padnutým meteoritom.   Spracovaná bola 

žiadosť o poskytnutie dotácie z Košického samosprávneho kraja, taktiež každá obec a mesto 

regiónu Rudohorie prispejú sumou 300,00 €. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o príprave osláv Dňa obce v roku 2016 v rámci „Festivalu 

Rudohoria“ v dňoch 9. - 11. septembra 2016.  
 

 

 

„Pozvánka do Mindszentu na 20.08.2016“ 

- starosta informoval prítomných, že obec aj tohto roku obdržala pozvánku do 

maďarskej obce Mindszent a to dňa 20.8.2016, zatiaľ bez presného programu. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o pozvánke do Mindszentu dňa 20.8.2016. 

 

 

„Návrh odmeny pre hlavného kontrolóra obce“ 

- v tomto bode programu starosta obce odovzdal slovo predsedníčke Finančnej komisie 

PhDr. Zite Baníkovej, ktorá informovala prítomných, že jedným z bodov rokovanie na 

zasadnutí FK dňa 30.3.2016 bolo aj poskytnutie odmeny hlavnému kontrolórovi, návrh FK je 

poskytnutie odmeny vo výške 10 % z mesačného platu. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- v zmysle § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp poskytnutie 

odmeny hlavnému kontrolórovi obce a to od 1.5.2016 mesačne vo výške 10 % 

z mesačného platu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   zdržala sa hlasovania 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   zdržal sa hlasovania    

Mgr. Dajána  Špegárová - zdržala sa hlasovania 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

 

Doplnený bod programu na návrh PhDr. Zity Baníkovej: 

„Prerokovanie platu starostu obce – návrh na navýšenie.“ 



- v tomto bode programu taktiež starosta odovzdal slovo PhDr. Zite Baníkovej, 

predsedníčke Finančnej komisie, ktorá navrhla navýšiť plat starostu obce a to mesačne vo 

výške 20 % , konštatovala, že tento návrh bol tiež prerokovaný na zasadnutí FK dňa 

30.3.2016. 

V diskusii poslancov vystúpil Ing. Komora, ktorý nesúhlasil s týmto návrhom, 

nakoľko 1. obec šetrí, 2. Starosta doposiaľ neurobil žiadny projekt pre rozvoj obce, 3. 

porušuje zákon o verejnom obstarávaní, 4. doposiaľ nezosúladil vnútorné normy obce so 

zákonom, 5. p. starosta bude onedlho v dôchodkovom veku, môže si požiadať o dôchodok 

a šetriť rozpočet obce základným platom. 

Starosta dal o návrhu PhDr. Baníkovej hlasovať: 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

 Jozef  Harčarik  -   proti uzneseniu 

 Martin  Jasaň          -   proti uzneseniu           

Ing. Viliam  Komora -   proti uzneseniu     

Mgr. Dajána  Špegárová - zdržala sa hlasovania 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Konštatoval, že uznesenie nebolo schválené. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  neschvaľuje: 

 

- návrh PhDr. Zity Baníkovej navýšiť plat starostu obce mesačne vo výške 20 % 

v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest vznp. 

 

 

K bodu programu č. 7: 
Interpelácie poslancov. 

p. Martin Jasaň – dotazoval sa v akom štádiu je projektová dokumentácia na rekonštrukciu 

požiarnej zbrojnice. 

p. starosta – projekt je spracovaný, vybavuje sa stavebné povolenie, čaká sa na zápis 

pozemkov pod zbrojnicou na list vlastníctva po vydržaní, v júni bude možnosť zahrnúť 

to do PHSR, následne do rozpočtu, je potrebné rozhodnúť čo sa do rozpočtu zahrnie – 

opravy miestnych komunikácií, oprava strechy v kultúrnom dome, zbrojnica?  

 

K bodu programu č. 8: 
Podnety a návrhy od občanov. 

V tomto bode programu sa nikto nevyjadril. 

 

K bodu programu č. 9: 
Závery z rokovania OZ. 

V závere rokovania predložili prítomným poslancom členovia návrhovej komisie 

všetky uznesenia, ktoré boli na tomto rokovaní prijaté. 

 



K bodu programu č. 10: 
Záver.    

V závere  sa starosta obce, Ing. Štefan Jaklovský, poďakoval všetkým prítomným za 

účasť na tomto plánovanom zasadnutí. 

 

 

 

 

 

 


