Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč,
konaného dňa 22.8.2016 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

Jozef

Harčarik

Martin

Jasaň

Viliam
Peter

-

ospravedlnená, zdravotné dôvody

Komora

-

ospravedlnený, odcestovaný

Mudroň

-

neospravedlnený

Mgr. Dajána

Špegárová

-

Bc.

Vincová

-

Ing.

Iveta

Ď a l e j p r í t o m n í:
- ostatní prítomní (podľa prezenčnej listiny)

ospravedlnená, zdravotné dôvody

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 predchádzajúceho zasadnutia OZ.
3. Informácia o uzneseniach prijatých na sneme Regionálneho združenia miest a obcí
Rudohorie vo veci členského príspevku.
4. Informácia o uzneseniach prijatých na valnom zhromaždení občianskeho združenia
MAS Rudohorie vo veci členského príspevku.
5. Žiadosť obyvateľov Družstevnej ulice o opravu časti miestnej komunikácie Družstevná,
čísla domov 32-35.
6. Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2016.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. úpravy rozpočtu obce pre rok 2016.
8. Návrh 1. zmeny rozpočtu obce pre rok 2016.
9. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2016.
10. Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.
a) Projekt spoločnosti VVS, a.s. Košice „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie
obcí mikroregiónu Bodva“, kolaudačne konanie prerušené – Rozhodnutie
z 18.07.2016, oprava MK do pôvodného stavu – ukončená s pripomienkami.
b) Rekonštrukcia MK : ponuka ISK
c) Nový Zberný dvor v areáli ČOV – príprava štúdie (projektant Bobrovský)
d) Kanalizácia na ulici Potočnej – príprava štúdie (projektant Zembjak)
e) Výtlak pitnej vody na ul. Lesnej – podaná žiadosť o stavebné povolenie (OU: KS)
f) Prístavba požiarnej zbrojnice – podaná žiadosť o stavebné povolenie. (SU: Jasov)
11. Rôzne.
a) Koncepcia rozvoja Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč
b) Školský vzdelávací program (predprimárne, primárne a nižšie sekundárne
vzdelanie)
c) Výchovný program (centrum voľného času, školsky klub deti)
d) Personálne a organizačné zabezpečenie nového školského roka 2016/2017
v ZŠsMŠ Poproč
e) Informácia o príprave Dňa obce a „Festivalu Rudohoria“ : 9-11.09.2016
f) Informácia o príprave osláv 71.výročia SNP : 28.09.2016
g) Informácia o zrušení akcie v Mindszente (20.08.2016), účasť v Matramindszente
v roku 2017
h) Žiadosť o odkúpenie pozemku RNDr. Božena Mihókova, Oľšavská 31, Poproč

12. Interpelácie poslancov.
13. Podnety a návrhy od občanov.
14. Závery z rokovania OZ.
15. Záver.
Všetci prítomní poslanci OZ s takýmto návrhom programu súhlasili, nikto
z prítomných poslancov program nedoplnil.

K bodu programu č. 1b:
Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení:
Jozef Harčarik, Martin Jasaň, Ing. Branislav Hanko.

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 Mgr. Dajána Špegárová, PhDr. Zita Baníková.

K bodu programu č. 2:
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Starosta obce konštatoval, že posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo dňa 20.6.2016.
Uznesenia prijaté na tomto plánovanom zasadnutí v polohe schválené – všetky
splnené.
Trvá uznesenie 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“ – starosta informoval, že o tomto
bude informovať v samostatnom bode rokovania, konkrétne v bode 10. Informácie
o investičných akciách v obci.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 20.6.2016.
Písomne spracovaný materiál - kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ
dňa 20.6.2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 3:
Informácia o uzneseniach prijatých na sneme Regionálneho združenia miest a obcí
Rudohorie vo veci členského príspevku.
V tomto bode programu starosta informoval prítomných, že na zasadnutí RZMO
Rudohorie dňa 12.5.2016 bola schválená výška členského príspevku 400,00 €/obec + 0,10
€/obyvateľa (počet obyvateľov podľa stavu k 31.12. prechádzajúceho roka). Pre našu obec

členské činí 674,10 €, to už aj bolo uhradené. Finančné prostriedky z navýšeného členského
budú použité na vykrytie výdavkov pri organizovaní regionálnych akcií.
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 uzneseniach prijatých na sneme Regionálneho združenia
miest a obcí Rudohorie vo veci členského príspevku.
Písomný materiál - Uznesenia RZMO Rudohorie zo dňa 12.5.2016 tvorí prílohu tejto
zápisnice.

K bodu programu č. 4:
Informácia o uzneseniach prijatých na valnom zhromaždení občianskeho združenia MAS
Rudohorie vo veci členského príspevku.
V tomto bode programu starosta informoval prítomných o mimoriadnom členskom
príspevku pre MAS Rudohorie, o.z., ktoré činí 2.800,00 €. Túto sumu bolo potrebné uhradiť
pre ďalšie fungovanie miestnej akčnej skupiny a možnosť čerpania finančných prostriedkov aj
v nadchádzajúcom programovom období.
Na zasadnutí MAS Rudohorie, o.z. dňa 30.6.2016 bolo schválené uznesenie a to
jednorázový mimoriadny vklad pre všetkých členov MAS vo výške 2.800,00 €, na základe
žiadosti PPA o vysporiadanie finančných vzťahov za programové obdobie 2007-2013, ktorým
bola MAS Rudohorie požiadaná o vrátenie finančných prostriedkov a to v termíne do
1.8.2016 vo výške 45.182,44 € z dôvodu nedostatočného čerpania v opatrení 4.1.
Starosta informoval poslancov, že k tomuto bodu nezvolával mimoriadne zasadnutie
OZ, nakoľko je v jeho kompetencii presúvať v rozpočte obce v rámci jednotlivých položiek
financie do výšky 7.000,00 €, rozhodol o úhrade tejto faktúry bez OZ aj z dôvodu, aby sa
stihol termín úhrady, aby sa nebránilo MAS Rudohorie o.z, ktorej obec je členom, v ďalšom
možnom čerpaní finančných prostriedkov.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- informáciu starostu obce o o uzneseniach prijatých na valnom zhromaždení
občianskeho združenia MAS Rudohorie vo veci členského príspevku.
Písomný materiál – Uznesenie č. 6/2016 z Valného zhromaždenia MAS RUDOHORIE, o.z. zo
dňa 30.6.2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 5:
Žiadosť obyvateľov Družstevnej ulice o opravu časti miestnej komunikácie Družstevná, čísla
domov 32-35.
V tomto bode programu starosta predniesol na prerokovanie prítomným poslancom
žiadosť obyvateľov Družstevnej ulice o opravu časti miestnej komunikácie – ulice

Družstevnej, čísla domov 32-35 z dôvodu, že v tomto úseku obec pred jedenástimi rokmi
realizovala výstavbu kanalizácie a po tejto výstavbe táto časť komunikácie nebola daná do
pôvodného stavu, na ceste sú diery a vysoká prašnosť.
Následne starosta informoval prítomných, že oslovil spoločnosť Inžinierske stavby
a.s., Košice o vypracovanie informačnej cenovej ponuky na odbornú opravu miestnych
komunikácií v obci, na ktorých sa realizovala v tomto roku výstavba kanalizácie a tiež, že
v tomto rozpočte je zahrnutá aj Družstevná ulica, rozšírená o úsek uvedený v žiadosti t.j. až
po križovatku Lipová-Nová.
Následne starosta informoval, že na zasadnutí Komisie životného prostredia
a projektového plánovania ako aj na zasadnutí Finančnej komisie bola prerokovaná táto
žiadosť obyvateľov Družstevnej ulice a obe komisie doporučili túto žiadosť schváliť,
vyhovieť obyvateľom a opraviť tento úsek ešte v tomto roku v rámci opráv miestnych
komunikácií. Vzhľadom na objem vlastných finančných prostriedkov, ktoré má obec
k dispozícií na opravu miestnych komunikácií, obe komisie navrhujú t.r. vyspraviť ulicu
Družstevnú (po križovatku Lipová-Nová), Kostolnú ulicu a súbeh ulíc Lesná, Športová,
Mieru, Kostolná (t.j. pri SAD zastávke na „Brodze“).
Starosta konštatoval, že táto navrhovaná oprava týchto miestnych komunikácií v sume
cca 70.000,00 € bez DPH je zapracovaná aj v návrhu 1. úpravy rozpočtu obce, ktorý je ďalším
bodom rokovania.
Následne starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, v ktorej p.
poslanec Jasaň doporučil vypracovať štúdiu na vybudovanie chodníkov pri miestnych
komunikáciách a zvod dažďovej kanalizácie.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- 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
Ing. Branislav
Jozef
Martin
Mgr. Dajána

Baníková
Hanko
Harčarik
Jasaň
Špegárová

-

za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie

Žiadosť obyvateľov Družstevnej ulice o opravu časti miestnej komunikácie Družstevná, čísla
domov 32-35 tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 6:
Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2016.
V tomto bode programu predniesol starosta obce a pracovníčka ekonomického úseku
sl. Mihaľová prítomným poslancom Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce. Sl.
Mihaľová informovala prítomných, že táto správa sa spracováva v zmysle § 4 ods. 5 zákona
č. 324/2007 Z.z., ktorým sa doplnil zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, podľa ktorého rozpočet obce obsahuje zámery a ciele, ktoré bude obec
realizovať z výdavkov rozpočtu. V priebehu roka bude tieto zámery a ciele monitorovať a na

konci roka hodnotiť. Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát ročne počas rozpočtového roka
a to k 30.6. príslušného roka a je to priebežné sledovania plnenia cieľov.
Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Nikto z prítomných
poslancov sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce k 30.06.2016.
K bodu programu č. 7 a č. 8:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. úpravy rozpočtu obce pre rok 2016.
V tomto bode programu Ing. Jaroslav Hospodár, hlavný kontrolór obce predniesol
stanovisko k návrhu 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2016, hlavný kontrolór konštatoval, že
návrh 1. úpravy je spracovaný v zmysle platnej legislatívy, po vykonaní navrhovanej úpravy
rozpočtu zostane aj naďalej rozpočet obce vyrovnaný, odporučil poslancom OZ tento návrh
1. úpravy rozpočtu schváliť.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. zmeny rozpočtu obce pre rok 2016.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. zmeny rozpočtu obce pre rok 2016 tvorí
prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 8:
Návrh 1. úpravy rozpočtu obce pre rok 2016.
V tomto bode programu starosta obce spolu s referentkou ekonomického úseku, sl.
Mihaľovou, predniesli prítomným poslancom návrh na 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2016
a to na základe vykonaného monitoringu programového rozpočtu obce Poproč na roky 20162018 k 30.6.2016, taktiež na základe prijatých uznesení OZ, konkrétne:
Kapitálové zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu:
- transfer od subjektov VS – transfer od obce Rudník pre CVČ - 126 €
- transfer od ostatných subjektov VS – transfer od DPO SR pre DHZ Poproč – 3 000 €
- navýšenie na položke rozpočtu – výnos dane y príjmov o sumu 56 300 €
- na základe žiadosti ZŠsMŠ Poproč – plat novoprijatej učiteľky MŠ z dôvodu
navýšenia počtu detí navštevujúcich MŠ v celkovej výške 3 800 €
- financovanie kapitálových výdavkov obce – rekonštrukcia miestnych komunikácií
v celkovej výške 52 500 €
- príjmy z dobropisov 2 350 €
- navýšenie na strane kapitálových výdavkov 1 500 € z dôvodu nerozpočtovaného
príjmu obce z predaja pozemkov – prostriedky budú použité na rekonštrukciu MK
- zníženie na strane príjmových finančných operácií o sumu 300 000 € z dôvodu
nečerpania bankového úveru určeného na financovanie rekonštrukcie MK a rovnako
tak ja na strane kapitálových výdavkov o rovnakú sumu

-

-

zvýšenie na strane príjmových finančných operácií – použitie prostriedkov rezervného
fondu vo výške 30 000 € na financovanie kapitálových výdavkov spojených
s rekonštrukciou MK
Kapitálové výdavky obce – presun medzi podpoložkami:
nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – kuchyňa KD
- 10 000 €
prípravná a projektová dokumentácia „Nový zberný dvor“
+ 3 000 €
prípravná a projektová dokumentácia „Rozšírenie kanalizácie v obci“
+ 7 000 €.

Starosta informoval prítomných, že tento návrh úpravy rozpočtu prerokovala na
svojom zasadnutí dňa 18.8.2016 Finančná komisia, ktorá doporučuje danú navrhovanú
úpravu rozpočtu schváliť.
Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto
z prítomných sa poslancov sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- 1. úpravu rozpočtu obce na rok 2016 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:

PhDr. Zita
Ing. Branislav
Jozef
Martin
Mgr. Dajána

Baníková
Hanko
Harčarik
Jasaň
Špegárová

-

za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie

Návrh 1. zmeny rozpočtu obce pre rok 2016 a dôvodová správa k 1. návrhu zmeny
rozpočtu obce na rok 2016 tvoria prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 9:
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2016.
V tomto bode programu predniesol prítomným poslancom hlavný kontrolór obce
správu o výsledku kontrolnej činnosti za I. polrok r. 2016. V kontrolách sa zameral na:
1. Kontrolu zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku 2015 a ich súlad
s VZN o poskytovaní dotácií.
2. Kontrolu výdavkov spojených s náhradami pri pracovných cestách a ich súlad so
zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a opatrením MPSVaR SR č. 632/2008 Z.z.
3. Kontrolu hospodárnosti, účelovosti, efektívnosti a účelnosti pri vynakladaní
rozpočtových prostriedkov v roku 2015.
4. Kontrolu verejného obstarávania investičnej akcie „Stavebné úpravy priestorov
kultúrneho domu na prípravu jedál“.
Konštatoval, že v kontrolovaných oblastiach neboli zistené porušenia zákonov.
Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Nikto z prítomných
poslancov sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok r. 2016.
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok r. 2016 tvorí prílohu tejto
zápisnice.

K bodu programu č. 10:
Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.

„Projekt spoločnosti VVS, a.s. Košice „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí
mikroregiónu Bodva“ „
- starosta informoval prítomných, že kolaudačne konanie, ktoré sa konalo dňa 15.7.2016
bolo prerušené na dobu troch mesiacov, z dôvodu, že najprv musí byť ukončená kolaudácia
kanalizácie v obci Jasov, na ktorú sme napojený. Súčasne starosta informoval, že oprava
miestnych komunikácií po kanalizácií bola ukončená, avšak s pripomienkami zo strany obce.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s., Košice „Zásobovanie
pitnou vodou a odkanalizovanie obcí mikroregiónu Bodva“.
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií“
- starosta oboznámil prítomných s informačnou cenovou ponukou na rekonštrukciu
miestnych komunikácií, tých, kde sa robila kanalizácia. Ponuku spracovala spoločnosť
Inžinierske stavby Košice, a.s. a celková suma predstavuje 792,334,40 €.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- informáciu starostu obce o opravách miestnych komunikácií.
Informatívny rozpočet na opravu miestnych komunikácií v obci Poproč,
spoločnosťou Inžinierske stavby Košice, a.s., tvorí prílohu tejto zápisnice.

vypracovaný

„Nový Zberný dvor v areáli ČOV“
- starosta informoval prítomných, že t.č. prebieha príprava projektovej dokumentácie na
zberný dvor pri čističke odpadových vôd, kde by sa riešil zber bioodpadov, zber ostatných
odpadov je plánovaný v areáli obecných služieb, z toho dôvodu sa aktualizuje už existujúca
projektová dokumentácia.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- informáciu starostu obce o projekte obce “Zberný dvor v areáli ČOV“.
„Projekt „Poproč – rozšírenie verejnej kanalizácie, Potočná ulica“.
- starosta informoval prítomných, že t.č. prebieha spracovanie
dokumentácie.

projektovej

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- informáciu starostu obce o projekte „Poproč – rozšírenie verejnej kanalizácie, Potočná
ulica“.
„Projekt „Poproč – rozšírenie verejného vodovodu na ulici Lesnej““
- starosta informoval prítomných, že na Okresný úrad Košice – okolie bola podaná
žiadosť na vydanie stavebného povolenia na danú stavbu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- informáciu starostu obce o projekte „Poproč – rozšírenie verejného vodovodu na ulici
Lesnej“.
„Projekt „Prístavba požiarnej zbrojnice““
- starosta informoval prítomných, že na Obec Jasov - stavebný úrad, bola podaná
žiadosť na vydanie stavebného povolenia na danú stavbu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- informáciu starostu obce o projekte „Prístavba požiarnej zbrojnice“.

K bodu programu č. 11:
Rôzne.
„Koncepcia rozvoja Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč „
- v tomto bode RNDr. Božena Mihóková, riaditeľka Základnej školy s materskou školu
Poproč, oboznámila prítomných s Koncepciou rozvoja Základnej školy s materskou školu
Poproč na obdobie rokov 2016-2018, konštatovala, že je to dokument, ktorý sa zameriava na
zlepšovanie kvality školy, zvyšovanie úrovne výchovy a vzdelávania.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- predloženú Koncepciu rozvoja Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč
na obdobie 2016-2018.
Hlasovanie:

PhDr. Zita
Ing. Branislav
Jozef
Martin
Mgr. Dajána

Baníková
Hanko
Harčarik
Jasaň
Špegárová

-

za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie

Koncepciu rozvoja Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč na obdobie 2016 –
2018 tvorí prílohu tejto zápisnice.

„Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč na
školský rok 2016-2018“
- v tomto bode RNDr. Božena Mihóková, riaditeľka Základnej školy s materskou školu
Poproč, oboznámila prítomných so školským vzdelávacím programom pre predprimárne,
primárne a nižšie sekundárne vzdelanie na obdobie rokov 2016-2018.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- predložený Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školou, Školská
3, Poproč na školský rok 2016-2018.
Hlasovanie:

PhDr. Zita
Ing. Branislav
Jozef
Martin
Mgr. Dajána

Baníková
Hanko
Harčarik
Jasaň
Špegárová

-

za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu Základnej školy s materskou školou,
Školská 3, Poproč na školský rok 2016-2018 tvoria prílohu tejto zápisnice.
„Výchovný plán Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč na školský rok 2016 –
2018“
v tomto bode RNDr. Božena Mihóková, riaditeľka Základnej školy s materskou školu
Poproč, oboznámila prítomných s výchovným programom pre centrum voľného času a
školský klub detí na obdobie rokov 2016-2018.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- predložený Výchovný plán Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč na
školský rok 2016-2018.
Hlasovanie:

PhDr. Zita
Ing. Branislav
Jozef
Martin
Mgr. Dajána

Baníková
Hanko
Harčarik
Jasaň
Špegárová

-

za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie

Výchovný plán Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč na školský rok 2016 2018 tvorí prílohu tejto zápisnice.
„Personálne a organizačné zabezpečenie nového školského roka 2016/2017 v ZŠsMŠ
Poproč“
- v tomto bode programu RNDr. Božena Mihoková, riaditeľka Základnej školy
s materskou školu Poproč, predniesla prítomným správu o personálnom a organizačnom
zabezpečení nového školského roka 2016/2017 v ZŠsMŠ Poproč.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- informáciu riaditeľky ZŠsMŠ Poproč o personálnom a organizačnom zabezpečení
nového školského roka 2016/2017 v ZŠ s MŠ Poproč.
Písomný materiál - Personálne a organizačné zabezpečenie nového školského roka
2016/2017 v ZŠsMŠ Poproč tvorí prílohu tejto zápisnice.
„Informácia o príprave Dňa obce a „Festivalu Rudohoria“ v dňoch 9-11.09.2016 „
starosta obce informoval prítomných o pripravovanom programe osláv Dňa obce
Poproč v roku 2016, súčasne s obecnými oslavami bude prebiehať aj Festival Rudohoria,
program oboch akcií bude vzájomne prepojený, začne v piatok 9.9.2016 v obci Jasov, kde od
16.30 bude prebiehať krajská súťaž a prehliadka ľudových hudieb, koncert Ľudovej hudby
Tomáša Oravca a koncert skupiny Rolland. V sobotu 10.9.2016 bude program pokračovať
v obci Poproč od 13.00-tej hodiny prezentáciou ľudovej kultúry Rudohoria, súťažou
dobrovoľných hasičov a stánkami s remeselníkmi. V nedeľu 11.9.2016 bude ukončenie osláv
v obci Vyšný Klátov a to o 16.00-tej hodine stretnutím s klátovským meteoritom a ohňovou
show.
Obecné oslavy začnú o 8.30 hod. sv. omšou v kostole, o 18.00-tej vystúpením Štefana
Skrúcaného, následne koncertom skupiny Polemic, ukončené budú ohňostrojom.
Sprievodnými akciami počas dňa bude minifutbalový turnaj, tenisový turnaj, Dog agility,
športové súťaže a atrakcie pre deti, výstava fotografií, diskotéka vo večerných hodinách.
Starosta súčasne informoval prítomných, že program celých osláv bude sústredený aj so
stánkami s občerstvením na dolnom futbalovom ihrisku. V predvečer osláv t.j. v piatok
o 18.00-tej hodine oslávi v kultúrnom dome svoje 70. výročie založenia obecný futbalový
klub.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- informáciu starostu obce o príprave osláv Dňa obce Poproč a Festivalu Rudohorie v
roku 2016, ktoré sa budú konať dňa 10.9.2016.
Písomne spracovaný materiál – návrh programu spolu s technickým zabezpečením osláv Dňa
obce Poproč a Festivalu Rudohorie v roku 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.
„Informácia o príprave osláv 72. výročia SNP dňa 28.09.2016 „
- starosta obce informoval prítomných o pripravovanom programe osláv 72. výročia
SNP v obci Poproč, oslavy sa budú konať v predvečer výročia SNP t.j. 28. augusta 2016,
program o 17.00 hod. kladenie vencov pri pomníku pred obecným úradom s klasickým
krátkym programom - blokom piesní speváckej skupiny Fortuny, Dychovej hudby
Popročanky príhovorom starostu, následne o 18.00 hod. zapálenie vatry na hornom
futbalovom ihrisku, taktiež s krátkym programom - blokom piesní speváckej skupiny
Fortuny, Dychovej hudby Popročanky a príhovorom starostu. Súčasne starosta apeloval na
poslancov, aby sa týchto osláv hlavne pietnej slávnosti kladenia vencov pred obecným
úradom zúčastnili.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

-

informáciu starostu obce o príprave osláv 72. výročia SNP, ktoré sa budú konať dňa
28.8.2016.

„Informácia o zrušení akcie v Mindszente dňa 20.08.2016“
- starosta informoval prítomných o zrušení akcie v maďarskom Mindszente, ktorá sa
mala konať 20.augusta 2016 a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov (nezískanie
dotácie na akciu).
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- informáciu starostu obce o zrušení akcie v Mindzsente dňa 20.8.2016.
„Žiadosť o odkúpenie pozemku Ing. Ján Mihók a manželka RNDr. Božena Mihókova, obaja
bytom Oľšavská 31, Poproč“
- v tomto bode programu starosta prečítal prítomným žiadosť Ing. Jána Mihóka
a manželky RNDr. Boženy Mihókovej, obaja bytom Poproč, Oľšavská 31 o odkúpenie
pozemkov - parcely č. 1512/1 vo výmere 124 m2 a parcely č. 1512/2 vo výmere 134 m2,
ktorých vlastníkom je obec. Jedná sa o pozemky, na ktoré neexistuje priamy prístup, prístup je
možný iba cez pozemok žiadateľov. Starosta konštatoval, že cena za pozemky v prípade
schválenia zámeru predaja bude určená znaleckým posudkom.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- zámer predaja majetku obce Poproč konkrétne parcelu č. 1512/1 vo výmere 124 m2
a parcelu č. 1512/2 vo výmere 134 m2 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
Ing. Branislav
Jozef
Martin
Mgr. Dajána

Baníková
Hanko
Harčarik
Jasaň
Špegárová

-

za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje:
- osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného majetku - parcelu č. 1512/1 vo výmere 124 m2
a parcelu č. 1512/2 vo výmere 134 m2, 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
Ing. Branislav

Baníková
Hanko

-

za takéto uznesenie
za takéto uznesenie

Jozef
Martin
Mgr. Dajána

Harčarik
Jasaň
Špegárová

-

za takéto uznesenie
za takéto uznesenie
za takéto uznesenie

Žiadosť o odkúpenie pozemku Ing. Ján Mihók a manželka RNDr. Božena Mihókova, obaja
bytom Oľšavská 31, Poproč tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 12:
Interpelácie poslancov.
Ing. Hanko – informoval sa na možnosť spevnenia prístupovej plochy ku vchodu do budovy
zdravotného strediska t.j. vstup z Východnej ulice.
Ing. Jaklovský – plochu je možné spevniť po vyriešení problému pritekajúcej vody z ulice
Východnej, následne je možné uložiť na túto plochu dlažbu.
p. Martin Jasaň – informoval sa či je možné, aby boli poslanci prítomní pri verejnom
obstarávaní na opravu miestnych komunikácií.
Ing. Jaklovský – konštatoval, že poslanci budú členmi komisie pri otváraní obálok.

K bodu programu č. 13:
Podnety a návrhy od občanov.
V tomto bode programu sa nikto nevyjadril.

K bodu programu č. 14:
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. 15:
Záver.
V závere sa starosta obce, Ing. Štefan Jaklovský, poďakoval všetkým prítomným za
účasť na tomto plánovanom zasadnutí.

