
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 20. 2. 2015 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 - ospravedlnený 

 

 

 

 

 

Poslanci OZ: 

 

 

PhDr. Zita   Baníková  

                        

Mgr.  Zuzana  Bradová  

            

Ing.  Branislav  Hanko 

 

 Jozef   Harčarik 

 

 Martin  Jasaň  

     

Ing. Viliam  Komora 

 

 Peter   Mudroň  

     

Mgr. Dajána  Špegárová - príchod na rokovanie o 18.05 hod. 

 

Bc.  Iveta   Vincová - neprítomná 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

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,  starosta obce 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  obecného zastupiteľstva. 

3. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014.             

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok r. 2015.                    

5. Návrh VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy  a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Poproč. 

6. Schválenie návrhu menovaných členov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva 

z radov občanov – odborníkov. 

7. Návrh plánu kultúrno–spoločenských akcií v obci Poproč v roku 2015.                                      

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

a)   Projekt „Poproč - kanalizácia rozšírenie“, projekt obecný. 

b)   Projekt „Poproč - kanalizácia rozšírenie“, projekt VVS, a.s. „BODVA“                                                                            

c)   Projekt „Poproč -pitná voda realizácia rozšírenia vodovodu ul. Oľšavska, Horská“,   

projekt VVS,a.s.   

d)   Projekt „Poproč - pitná voda,  výtlačné potrubie z Jasova“, projekt  VVS, a.s.               

9. Rôzne.  

a) Návrh na vyradenie os. auta RENAULT 19, ŠPZ : KS 626 CE 

b) Návrh dodatku č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov – p. Péči Juraj  

c) Žiadosť ZŠsMŠ Poproč o navýšenie počtu žiakov v triedach. 

d) Návrh Plánu rokovaní  Obecného zastupiteľstva na rok 2015. 

e) Referendum 2015 -  výsledky hlasovania v obci Poproč. 

f)    Žiadosť spoločnosti M+M Potraviny, s.r.o., Košice o odpredaj nehnuteľného 

majetku – budova bývalej MŠ pod kostolom 

g) Informácia o pripravovanej investičnej akcii Slovak Telekom, a.s., Bratislava  na 

optické služby 

h) Informácia o Štatistickom zisťovaní na hodnotenie štruktúry zamestnanosti 

a nezamestnanosti v SR a v jednotlivých regiónoch 

i)    Ponuka vzdelávania – konzultácie pre poslancov obecných zastupiteľstiev od 

SOTAC, s.r.o. 

j)    Žiadosť obyvateľov ulice Lesnej o rozšírenie verejného vodovodu 

7.   Interpelácie poslancov. 

   8.   Podnety a návrhy od občanov. 

   9.   Závery z rokovania OZ. 

10. 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: 

Ing. Viliam Komora, Peter Mudroň, 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. Zuzanu Bradovú a Jozefa Harčarika. 

 

 

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

 

Starosta obce konštatoval, že posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 

konalo dňa 30.10.2014. Uznesenia prijaté na tomto rokovaní v polohe schválené sú splnené, 

uznesenia prijaté v polohe  poveruje: 

 

- starostu obce, Ing. Štefanan Jaklovského, k podpísaniu zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena so spoločnosťou VVS, a.s. vo veci uloženia 

vodovodného/kanalizačného potrubia vybudovaného v rámci stavby „Poproč výtlačné 

potrubie z Jasova“ na parcelách č. 2388/1, 2477/1, 2479/2, zapísaných na liste 

vlastníctva č. 1190, ktorých vlastníkom je obec Poproč – splnené. 
 

- starostu obce, Ing. Štefanan Jaklovského, rokovať so spoločnosťou Milk - Agro s.r.o., 

Čapajevova 36, Prešov o upresnení jej žiadosti o prenájom nebytových priestorov 

v bývalej materskej škole pod kostolom zo dňa 18.9.2014, konkrétne o priestorovom 

riešení a výške finančnej investície, a to v termíne do najbližšieho plánovaného  

zasadnutia OZ – splnené, rokovanie sa uskutočnilo 16.1.2015, obec písomné stanovisko 

spoločnosti Milk_- Agro s.r.o. Prešov k dnešnému dňu neobdržala. 
 

- starostu obce, Ing. Štefanan Jaklovského, v spolupráci s Komisiou životného prostredia 

a projektového plánovania spracovať návrh riešenia žiadosti občanov ulice Mieru 

o zriadenie detského ihriska na tejto ulici a to v termíne do najbližšieho plánovaného 

zasadnutia OZ – štúdia detského ihriska spracovaná, predpokladaná cena je 17.900,00 € 

ak má detské ihrisko spĺňať predpísané náležitosti. 

 

 Dňa 8.12.2014 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Uznesenia 

prijaté v polohe schválené sú splnené, uznesenia prijaté v polohe ukladá: 

 



-  predsedom a členom jednotlivých komisií z radov poslancov písomne predložiť na 

najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií z radov občanov 

– odborníkov pre jednotlivé oblasti – splnené, voľba členov komisií z radov občanov 

tvorí samostatný bod dnešného rokovania. 

 

Dňa 19.1.2015 sa konalo neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, uznesenia 

prijaté v polohe schválené sú splnené. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí  OZ dňa 31.10.2014, 8.12.2014, 

29.12.2014. 19.1.2015. 

 

Písomne spracovaný materiál -  kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho  zasadnutia  

OZ dňa  31.10.2014, 8.12.2014, 29.12.2014. 19.1.2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 3: 
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014.     

 

V tomto bode programu hlavný kontrolór obce predniesol prítomným Správu 

o kontrolnej činnosti  za rok 2014.   Konštatoval, že vykonal všetky kontroly schválené 

obecným zastupiteľstvom na 1. a 2. polrok r. 2014, taktiež vykonal všetky povinné kontroly 

podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov. 

Vykonanými kontrolami nezistil porušenia zákonov, o všetkých kontrolách  spracoval bol 

záznam o výsledku kontroly. 

   Následne starosta obce otvoril diskusiu k predmetnému bodu rokovania.  

Ing. Komora – má výhrady voči vykonanej kontrole zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

  - Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014.             

  

Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2014 tvorí prílohu tejto 

zápisnice.             

 

K bodu programu č. 4: 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok r. 2015.  

 

        V tomto bode programu predniesol prítomným poslancom hlavný kontrolór obce 

návrh plánu svojej činnosti na I. polrok r. 2015, podľa ktorého plánuje vykonať: 

1. Kontrolu vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku 2014. 

2. Kontrolou výdavkov a finančných operácií obce za II. polrok v roku 2014 na úseku 

tovarov a služieb. 

3. Kontrolu povinne zverejňovaných zmlúv obcou a ňou zriadenými organizáciami. 

 



Následne starosta obce otvoril diskusiu prítomných poslancov k predmetnému bodu.  

Ing. Komora – navrhol  doplniť 4. bod a to Kontrola zverejňovania súhrnných správ 

o zákazkách s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok r. 2015 podľa 

predloženého návrhu, doplnený o bod č. 4 – Kontrola zverejňovania súhrnných správ 

o zákazkách s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Hlasovanie:      

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia  

 Jozef  Harčarik       -   za takéto znenie uznesenia       

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    

  Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok r. 2015 tvorí prílohu 

tejto zápisnice.  

 

 

K bodu programu č. 5: 
Návrh VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  

a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Poproč. 

 

  Návrh VZN obce  Poproč č. 1/2015  o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení je predložený na rokovanie 

obecného zastupiteľstva v súlade s § 6 ods.12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, podľa ktorého je obec povinná určiť: 

- podrobnosti financovania, 

- výšku dotácie na kalendárny rok na mzdy, odvody a prevádzku, 

- deň v mesiaci, v ktorom poskytne tieto finančné prostriedky 

na dieťa v materskej škole, na žiaka školského klubu detí a stravníka v školskej jedálni.  Na 

základe zákona č. 325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. 

o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa mení spôsob 

financovania. Do rozpočtu obcí budú poukázané financie na záujmové vzdelávanie detí vo 

veku od 5 do 15 rokov. Výška dotácie pre jednotlivých príjemcov je uvedená v prílohe č. 1 

tohto VZN. Navrhovaná výška dotácie je vypočítaná osobitne pre každého príjemcu dotácie 

a vychádza z nákladov na mzdy a prevádzku jednotlivých školských zariadení za 

predchádzajúci kalendárny rok 2014. 

Starosta obce konštatoval, že návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote, k návrhu 

neboli doručené žiadne pripomienky 

Následne starosta obce otvoril diskusiu prítomných poslancov k predmetnému bodu. 

Nikto z prítomných poslancov sa nevyjadril. 



 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na: 

 

- Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 1/2015 o určení dotácie na prevádzku 

a mzdy  na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 

Poproč. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia  

 Jozef  Harčarik       -   za takéto znenie uznesenia       

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    

  Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 1/2015 o určení dotácie na prevádzku 

a mzdy  na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Poproč 

a dôvodová správa k návrhu VZN tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 6: 
Schválenie návrhu menovaných členov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva z radov 

občanov – odborníkov. 

 

V tomto bode programu starosta obce pristúpil k schvaľovaniu menovaných členov 

jednotlivých komisií z radov občanov – odborníkov  a to na základe návrhov predsedov 

jednotlivých komisií. Starosta prečítal tieto návrhy, následne vyzval poslancov na doplnenie, 

PhDr. Baníková navrhla doplniť do Finančnej komisie p. Evu Petrášovú, bytom Poproč, 

Lesná 16, p. Peter Mudroň navrhol doplniť do Komisie kultúry a športu p. Janu Juríkovú, 

bytom Poproč, Nová 6, p. starosta navrhol doplniť do komisie školstva a sociálnych vecí Ing. 

Máriu Petrášovú, bytom Poproč, Mieru 15. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

- menovaných členov Finančnej komisie z radov občanov – odborníkov: 
 

1. Ladislava Mihaľová 

2. Ing. Mariana Pavlišinová 

3. Ing. Miriam Michalková 

4. Ing. Eva Petrášová 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 



Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia  

 Jozef  Harčarik       -   za takéto znenie uznesenia       

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    

  Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

- menovaných členov Komisie životného prostredia a projektového plánovania z radov 

občanov – odborníkov: 

 

1. Ing. Róbert Ducsay 

2. Ing. Iveta Ducsayová 

3. Ing. Ivana Fabianová 

4. Ing. František Petráš 

5. Bc. Anna Benková 
 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia  

 Jozef  Harčarik       -   za takéto znenie uznesenia       

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    

  Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

 
 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 

- menovaných členov Komisie školstva a sociálnych vecí  z radov občanov – 

odborníkov: 

 

1. Eva Benková 

2. RNDr. Božena Mihoková 

3. Agnesa Timková 

4. Mgr. Eva Klešíková 

5. Mgr. Katarína Harčariková 

6. Ivana Vincová 

7. Ing. Mária Petrášová 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   



Ing. Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia  

 Jozef  Harčarik       -   za takéto znenie uznesenia       

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    

  Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 

- menovaných členov Komisie kultúry a športu z radov občanov – odborníkov: 

 

1. Mgr. Nina Molnárová 

2. Dana Sakáčová 

3. Tomáš Kraus 

4. Oleg Brada 

5. Karol Hiľovský 

6. Jana Juríková 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia  

 Jozef  Harčarik       -   za takéto znenie uznesenia       

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    

  Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

 

 

Predložený návrh, predsedov komisií a členov komisií z radov poslancov, na menovaných 

členov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva z radov občanov – odborníkov tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 7: 
Návrh plánu kultúrno–spoločenských akcií v obci Poproč v roku 2015.      

 

 V tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie 

harmonogram kultúrno-spoločenských podujatí obce Poproč na rok 2015. Tento návrh dostali 

poslanci k naštudovaniu domov, preto starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému 

bodu.  

Martin Jasaň – navrhol doplniť tento harmonogram o akciu Krajské kolo súťaže 

dobrovoľných hasičov s dátumom konania 20.6.2015. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 



- Harmonogram kultúrno–spoločenských podujatí obce Poproč  na rok 2015 doplnený 

o akciu – Krajské kolo súťaže dobrovoľných hasičov s dátumom konania 20.6.2015. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia  

 Jozef  Harčarik       -   za takéto znenie uznesenia       

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    

  Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

 

 

Návrh Harmonogramu  kultúrno–spoločenských akcií v obci Poproč v roku 2015 tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

     

K bodu programu č. 8: 
Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.    

 

 „Projekt „Poproč - kanalizácia - rozšírenie“, projekt obecný“. 

- starosta informoval prítomných, že dňa 16.1.2015 prebehlo konanie ohľadom vydania 

stavebného povolenia na túto stavbu, nakoľko však miestne komunikácie nie sú všetky 

vysporiadané, konanie je na dobu troch mesiacov prerušené. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

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

 

 

 

„Projekt „BODVA“ spoločnosti VVS, a.s.“  

- práce sa realizujú, Banícka ulica s výtlakom na Poľnú ulicu je už hotová, ukončená je 

už aj Oľšavská ulica, t.č. sa realizuje potrubie na ulici Lesnej. 

                                      

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

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

 

                

                     

„Projekt „Poproč - pitná voda realizácia rozšírenia vodovodu ul. Oľšavská, Horská“,   

projekt VVS,a.s. „ 

-  rokované bolo s riaditeľom Domova sv. Anny, so sídlom na ulici Oľšavskej 25, 

potrebné je zmluvne ošetriť odber vody obyvateľmi bývajúcimi na ulici Oľšavskej. 

 



Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s. „Poproč - pitná voda - 

rozšírenie vodovodu ul. Oľšavská, Horská“.  

 

 

 

„Projekt „Poproč - pitná voda,  výtlačné potrubie z Jasova“, projekt  VVS, a.s.“      

- v januári prebehlo stavebné konanie na I. etapu projektu, t.j. na časť, ktorá je 

vysporiadaná , ostatné ulice, ktorých sa to týka sa t.č. vysporiadávajú pre II. etapu stavebného 

konaia. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s.  „Poproč – pitná voda, 

výtlačné potrubie z Jasova“. 
 

  

 

Mgr. Dajána Špegárová – príchod o 18.05 hod. 

 

 

  

K bodu programu č. 9: 
Rôzne.  

 

„Návrh na vyradenie os. auta RENAULT 19, ŠPZ : KS 626 CE“ 

- v tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh na 

vyradenie osobného automobilu RENAULT 19 z evidencie majetku obce,  auto bolo darované 

obci Poproč dňa 8.9.2008 z Ministerstva vnútra SR, auto má nulovú hodnotu, je 

v nevyhovujúcom technickom stave. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

- vyradenie osobného automobilu RENAULT 19, ŠPZ: KS 626 CE z majetku obce. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia  

 Jozef  Harčarik       -   za takéto znenie uznesenia       

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    



 Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 

 

 

„Návrh dodatku č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov – p. Péči Juraj“ 

- v tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným na prerokovanie návrh 

Dodatku č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov vypracovaný p. Juraj Péčim, navrhuje 

upraviť čl. 3. Doba nájmu a to na dobu určitú do 31.1.2020 a čl. VI. Záverečné ustanovenia, 

konkrétne zánik nájomnej zmluvy. 

Následne starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Po rozsiahlej diskusii 

poslancov bol prednesený návrh na uznesenie a to: 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje: 

 

- starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, preveriť možnosť prefinancovania 

bowlingovej dráhy formou vzájomného zápočtu a v tejto veci zvolať neplánované 

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v termíne do 30 dní. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia  

 Jozef  Harčarik       -   za takéto znenie uznesenia       

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    

 Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 

Návrh Dodatku č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Jurajom Péčim tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

 

 

 

„Žiadosť ZŠsMŠ Poproč o navýšenie počtu žiakov v triedach“ 

- v tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom žiadosť 

Základnej školy s materskou školou Poproč o navýšenie počtu žiakov. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

- navýšenie počtu žiakov v triedach Základnej školy s materskou školou Poproč, 

Školská 3, podľa predloženej žiadosti zo dňa 18.2.2015. 

 

Hlasovanie: 

 



PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia  

 Jozef  Harčarik       -   za takéto znenie uznesenia       

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    

 Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 

Žiadosť ZŠsMŠ Poproč o navýšenie počtu žiakov v triedach tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Návrh Plánu rokovaní  Obecného zastupiteľstva na rok 2015“ 

- v tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom na schválenie 

návrhu plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2015.  1. variantou sú zasadnutia 

konané v pondelky, druhou navrhovanou variantou sú zasadnutia konané v piatky, žiadny iný 

návrh zo strany poslancov predložený nebol.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

- Plán rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2015 podľa predloženého návrhu,  

konkrétne 24.4.2015, 19.6.2015, 21.8.2015, 23.10.2015, 11.12.2015. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   proti takémuto zneniu uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   proti takémuto zneniu uznesenia  

Ing. Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia  

 Jozef  Harčarik       -   za takéto znenie uznesenia       

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    

 Peter   Mudroň - proti takémuto zneniu uznesenia  

Mgr. Dajána  Špegárová - proti takémuto zneniu uznesenia  

 

Starosta konštatoval, že uznesenie nebolo schválené, pristúpil k hlasovaniu o druhej variante. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

- Plán rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2015 podľa predloženého návrhu, 

konkrétne 27.4.2015, 22.6.2015, 24.8.2015, 26.10.2015, 14.12.2015. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia  

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia  

Ing. Branislav  Hanko  - proti takémuto zneniu uznesenia   



 Jozef  Harčarik       -   proti takémuto zneniu uznesenia        

 Martin  Jasaň          -   proti takémuto zneniu uznesenia            

Ing. Viliam  Komora -   proti takémuto zneniu uznesenia     

 Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia   

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia   

 

Starosta konštatoval, že ani toto uznesenie nebolo schválené, po diskusii poslanci 

dospeli k záveru, že zasadnutia bude zvolávať starosta v zmysle zákona. 

 

 

„Referendum 2015 -  výsledky hlasovania v obci Poproč.“ 

- v tomto bode programu starosta oboznámil prítomných s výsledkami hlasovania 

v Referende 2015, ktoré sa konalo 7. februára 2015. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o výsledkoch hlasovania v obci Poproč v Referende 2015. 

 

Písomne spracovaný materiál Výsledky hlasovania v Referende 2015 v obci Poproč tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

„ Žiadosť spoločnosti M+M Potraviny, s.r.o., Košice o odpredaj nehnuteľného majetku – 

budova bývalej MŠ pod kostolom.“ 

- v tomto bode programu prečítal starosta obce prítomným žiadosť spoločnosti M+M 

Potraviny, s.r.o., Košice o odpredaj nehnuteľného majetku, konkrétne budovy bývalej MŠ pod 

kostolom. Následne vyzval Ing, Tomáša Marištiaka, spolumajiteľa spol. M+M Potraviny 

s.r.o., o oboznámenie poslancov so zámerom s danou budovou.  

Následne starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Po rozsiahlej diskusii 

bol prednesený návrh p. poslanca Jasaňa na uznesenie, konkrétne:  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- v súlade s § 9a, odsek 2,zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z 20.3.1991 

zámer prenajať majetok obce, konkrétne nehnuteľnosť   nachádzajúcu   sa    v   kat.   

území Poproč –  parcela    č.  3/1 – zastav.  plochy   o   výmere  369 m2,   parcela   č. 

3/2 - zastav.   plochy  o   výmere   1299 m2,   parcela  č. 3/3 –  zastav.  plochy  

o výmere   217 m2,  ako aj na stavbu   súp. č. 753   postavenú   na    parcele  č. 3/1 – 

bývalá materská škola pod kostolom a to  v súlade s odsekom 9   zákona  SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   



Ing. Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia  

 Jozef  Harčarik       -   za takéto znenie uznesenia       

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    

 Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje: 

 

- starostu obce Poproč, Ing. Štefana Jaklovského,  pripraviť podmienky verejnej súťaže 

súvisiacej so zámerom prenajať majetok obce, konkrétne nehnuteľnosť   nachádzajúcu   

sa    v   kat.   území Poproč –  parcela    č.  3/1 – zastav.  plochy   o   výmere  369 m2,   

parcela   č. 3/2 - zastav.   plochy  o   výmere   1299 m2,   parcela  č. 3/3 –  zastav.  

plochy  o výmere   217 m2,  ako aj na stavbu   súp. č. 753   postavenú   na    parcele  č. 

3/1 – bývalá Materská škola pod kostolom a predložiť ich ku schváleniu Obecnému 

zastupiteľstvu obce Poproč na najbližšom plánovanom zasadnutí OZ. 
 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia   

Ing. Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia  

 Jozef  Harčarik       -   za takéto znenie uznesenia       

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    

 Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

 

Žiadosť spoločnosti M+M Potraviny, s.r.o., Košice o odpredaj nehnuteľného majetku – 

budova bývalej MŠ pod kostolom tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Informácia o pripravovanej investičnej akcii spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava  na 

optické služby“ 

- v tomto bode programu starosta informoval prítomných o pripravovanej akcii 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava „FTTH, Poproč, výstavba optickej siete“, 

konkrétne, že dňa 6.2.2015 bola podaná obci žiadosť  o vyjadrenie k danej stavbe pre potreby 

územného konania. Na základe prieskumu je zo strany obyvateľov obce o túto službu záujem. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o pripravovanej investičnej akcii spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s., Bratislava  na optické služby v obci Poproč. 

 



Žiadosť o vyjadrenie k stavbe „FTTH, Poproč, výstavba optickej siete“, popis stavby tvoria 

prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Informácia o Štatistickom zisťovaní na hodnotenie štruktúry zamestnanosti 

a nezamestnanosti v SR a v jednotlivých regiónoch“ 

-  v tomto bode starosta informoval prítomných, že štatistický úrad vykonáva v našej 

obci štatistické zisťovanie štruktúry zamestnanosti a nezamestnanosti, zamestnanec 

štatistického úradu navštívi vybrané domácnosti a preukáže sa služobným preukazom. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o štatistickom zisťovaní na hodnotenie štruktúry 

zamestnanosti a nezamestnanosti v SR a v jednotlivých regiónoch. 
 

 

Informačný list štatistického úradu o vykonávaní prieskumu  tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Ponuka vzdelávania – konzultácie pre poslancov obecných zastupiteľstiev od SOTAC, s.r.o.“ 

- v tomto bode starosta informoval prítomných poslancov o možnosti odborného 

vzdelávania poslancov, ktoré organizuje advokátska kancelária, s ktorou spolupracuj obec. 

Starosta obce vyzval poslancov, aby svoj záujem o vzdelávanie nahlásili na sekretariáte. 

Poplatok za vzdelávanie uhradí obec. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o ponuke vzdelávania – konzultácie pre poslancov obecných 

zastupiteľstiev spoločnosťou  SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1, Košice. 

 

Informačný list advokátskej kancelárie SOTAC s.r.o. Košice o ponuke vzdelávania – 

konzultácie pre poslancov obecných zastupiteľstiev tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

  

„Žiadosť obyvateľov ulice Lesnej o rozšírenie verejného vodovodu“ 

-  v tomto bode programu starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť 

obyvateľov Lesnej ulice o rozšírenie verejného vodovodu. Po krátkej diskusii poslanci navrhli 

uznesenie:  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje: 

 

- starostu obce Poproč, Ing. Štefana Jaklovského, rokovať s Východoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou, a.s., Košice o žiadosti občanov bývajúcich na ulici Lesnej 

vo veci rozšírenia verejného vodovodu a tiež o rozšírení vodovodu na ulici Oľšavskej 

a Horskej. 



 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia  

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia  

Ing. Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia    

 Jozef  Harčarik       -   za takéto znenie uznesenia         

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia              

 Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia   

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia   

 

Ing. Komora, nehlasoval, opustil rokovaciu miestnosť na dobu 10 min. 

 

Žiadosť obyvateľov ulice Lesnej o rozšírenie verejného vodovodu tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 10:  
Interpelácie poslancov. 

 

p. Martin Jasaň – navrhol rokovať so Slovenskou poštou, a.s. o možnosti možnosti preberania 

doporučených zásielok a zásielok do vlastných rúk  určených obyvateľom obce, v sobotu na 

prevádzke Pošta Poproč, pre obyvateľov pracujúcich mimo obce, ktorým nevyhovujú 

otváracie hodiny. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje: 

 

- starostu obce Poproč, Ing. Štefana Jaklovského, rokovať so spoločnosťou Slovenská 

pošta, a. s., Banská Bystrica, o možnosti preberania doporučených zásielok a zásielok 

do vlastných rúk  určených obyvateľom obce, v sobotu na prevádzke Pošta Poproč. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia  

Mgr. Zuzana  Bradová -   za takéto znenie uznesenia  

Ing. Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia   

 Jozef  Harčarik       -   za takéto znenie uznesenia  

Ing.  Viliam  Komora -         za takéto znenie uznesenia 

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia              

 Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia   

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia   

 

 

 

 

K bodu programu č. 11:  
Podnety a návrhy od občanov. 

 



 V tomto bode programu sa nikto nevyjadril. 

 

K bodu programu č. 12:  
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. 13:  
Záver.    

 

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

účasť na tomto plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

    
 

 


