
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 11. 5. 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  

 

 

 

 

 

Poslanci OZ: 

 

 

PhDr. Zita   Baníková  

                        

Mgr.  Zuzana  Bradová  

            

Ing.  Branislav  Hanko  - ospravedlnený 

 

 Jozef   Harčarik - ospravedlnený 

 

 Martin  Jasaň  

     

Ing. Viliam  Komora 

 

 Peter   Mudroň  

     

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,  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 OZ.                       

3. Čerpanie rozpočtu obce k 31.3.2015 – informácia.                                        

4. Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2015.                                                        

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k 1. zmene rozpočtu na rok 2015.                                       

6. Správa  hlavného kontrolóra obce o čerpaní dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 

2014  občianskym združeniam.                                              

7. Ponuka na 2. aktualizované vydanie knihy Poproč.                                     

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 – výtlačné potrubie z Jasova do Poproča“, projekt 

VVS, a.s.                                  

9. Rôzne.  

a) Žiadosť p. Juraja Péčiho, Palárikova 5, Košice o úhradu investícií do predmetu 

nájmu. 

b) Žiadosť o odkúpenie p. č. 2477/1 - Rastislav Hiľovský, Poproč, Kostolná 56. 

c) Žiadosť o odkúpenie pozemku medzi parcelami č. 1473 a 1452 – Karol Lukács 

a manželka Mária, Košice, Gelnická 71 

d) Vypovedanie nájomnej zmluvy dohodou PhDr. Zita Baníkova ADOS-ATIZ 

e) Návrh Dodatku č. 5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu na rok 2015 – 

stavebného úradu 

f)    Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine „Základnej školy s materskou školou, 

Školská 3, Poproč“  

g) Návrh Organizačného zabezpečenia ZŠsMŠ Poproč v školskom roku 2015/2016 

a žiadosť ZŠsMŠ o vytvorenie ďalšej triedy v materskej škole. 

h) Informácia o pozvánke na stretnutie do Mindszentu 26-28.06.2015 

i)    Informácia o príprave osláv Dňa Obce Poproč v roku 2015 

j)    Informácia o odblokovaní katastrálneho územia Poproč v súvislosti s ROEP v obci 

Poproč. 

k) Informácia o novom zákone č. 309/2014, ktorým sa mení z. č. 539/2008 o podpore 

regionálneho rozvoja, v súvislosti s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

(PHSR) - vyhodnotenie PHSR 2007–2013(2014)  

-       príprava PHSR na roky 2014-2020(2022)   

l)     Informácia o pozvánke na Valné zhromaždenie spol. VVS. a.s., Košice, dňa 

11.6.2015. 



m) Informácia o príprave „FARMFESTU regiónu RUDOHORIE“. 

n) Návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia požiarnej 

zbrojnice“. 

10.   Interpelácie poslancov. 

   11.   Podnety a návrhy od občanov. 

   12.   Závery z rokovania OZ. 

13.   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: 

Mgr. Dajána Špegárová, Ing. Viliam Komora, Peter Mudroň. 

 

 

 

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  Bc. Iveta Vincová a Mgr. Zuzana Bradová. 

 
 Na rokovaní bola prítomná aj zástupkyňa vydavateľstva JES Košice s.r.o. p. Oroszová 

Gabriela, preto starosta obce navrhol začať rokovanie bodom programu č. 7.  Prítomní 

poslanci súhlasili. 

 

K bodu programu č. 7: 
Ponuka na 2. aktualizované vydanie knihy Poproč.                                     

 
 V tomto bode programu starosta obce vyzval p. Oroszovú z vydavateľstva JES Košice 

s.r.o., aby poslancom predniesla cenovú ponuku na vydanie 2. aktualizovaného vydania knihy 

o obci Poproč. Spracovaných bolo viacero variant, ktoré poslanci obdržali v spracovanom 

materiáli domov, predložená cenová ponuka tvorí prílohu zápisnice. P. Oroszová tiež 

informovala poslancov, že po spracovaní bude obci odovzdané aj CD nosič so spracovanou 

knihou. Starosta obce informoval prítomných, že na vydavateľa bude riadne vyhlásené 

verejné obstarávanie. Predsedníčka Komisie kultúry a športu, Mgr. Špegárová, informovala 

prítomných, že komisia doporučuje alternatívu A1 v pomere 1200 ks v slovenčine a 100 ks 

v anglickom jazyku. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

-  vydanie druhého aktualizovaného vydania knihy „Obec Poproč“ v počte 1200 ks 

v slovenskom jazyku a 100 ks v anglickom jazyku. 



Hlasovanie: 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

Písomne spracovaný materiál -  informatívna cenová ponuka vydavateľstva JES Košice s.r.o. 

tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

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

 

Neplánované zasadnutie OZ dňa 23.3.2015, uznesenie nie prijaté v polohe poveruje: 

 

- starostu obce jednať s p. Jurajom Péči o výške mesačného nájmu za prenajímaný 

priestor, ktorého súčasťou je bowlingová dráha  – prebehli tri stretnutia, p. Péči navrhuje 

ponechať výšku nájomného, do konca roka chce ukončiť činnosť a tiež  nájomnú zmluvu, 

návrh p. Péčiho bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie, ktorá podporuje návrh 

p. Péčiho. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- ponechať výšku mesačného nájomného pre p. Juraja Péčiho, Palárikova 5, Košice za 

prenajímaný nebytový priestor, ktorého súčasťou je aj bowlingová dráha vo výške 265,55 

€ do 31.12.2015. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

 

Plánované zasadnutie OZ dňa 20.2.2015, uznesenie nie prijaté v polohe 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 – podmienky 

prenájmu spracované, návrh tvorí prílohu zápisnice, prerokované vo všetkých komisiách, 

prihliadlo sa na návrh neprenajímať celý dvor, ale časť ponechať pre potreby obce. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy 

na prenájom nebytových priestorov  v budove bývalej MŠ v obci Poproč podľa 

predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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 

Bc. Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 
 

 - 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 – splnené, rokované dňa 

23.3.2015 na neplánovanom zasadnutí OZ. 
 

 - 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 – rokované, stanovisko VVS, a.s. k predmetnej veci tvorí prílohu zápisnice. 
 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 
 

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Poproč – rozšírenie 

verejného vodovodu na ulici Lesnej“. 
 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 
 

 

Návrh na uznesenie: 



 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje: 

- starostu obce zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie 

a zabezpečením inžinierskej činnosti za účelom vydania vodoprávneho  povolenia stavby 

„Poproč – rozšírenie verejného vodovodu na ulici Lesnej“. 
 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 
 

 
 

 

 - 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 – 

písomná žiadosť zaslaná, odpoveď SP, a.s. tvorí prílohu tejto zápisnice. Po diskusii 

poslancov k listu Slovenskej pošty, a.s. bol prednesený návrh na uznesenie: 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje: 

 

- starostu obce rokovať so spoločnosťou Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 

Banská Bystrica o možnosti predĺženia otváracích hodín na prevádzke Pošta Poproč, 

konkrétne variant A. v pondelok do 17.00 hod. a v stredu do 18.00 hod. alebo variant B. 

v stredu do 19.00 hod. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

 

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  20.2.2015, 23.3.2015, návrh Podmienok obchodnej verejnej súťaže na podávanie 

návrhov na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov  v budove bývalej MŠ 

v obci Poproč, stanovisko VVS a.s. Košice k rozšíreniu vodovodu na ulici Lesnej, list - 

odpoveď Slovenskej pošty, a.s. tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 3: 
Čerpanie rozpočtu obce k 31.3.2015 – informácia.   

 

V  tomto bode programu predložil starosta obce prítomným poslancom na 

prerokovanie materiál o čerpaní rozpočtu obce k 31.3.2015. Spracovaný materiál dostali 

poslanci k naštudovaniu spolu s ostatnými materiálmi domov.  

 Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Nikto z prítomných 

poslancov  sa k predmetnému bodu nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o čerpaní rozpočtu obce k 31.3.2015. 

 

Písomne spracovaný materiál -  čerpanie rozpočtu obce k 31.3.2015 tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

K bodu programu č. 4 a č. 5: 
Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2015.     
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. zmeny rozpočtu na rok 2015.       

 

V tomto bode  programu predniesol starosta obce prítomným poslancom návrh na 1. 

úpravu rozpočtu obce a to na základe vykonaného monitoringu programového rozpočtu obce 

Poproč na roky 2015-2017  k 31.3.2015 a v súvislosti s Uznesením OZ zo dňa 23.3.2015, 

konkrétne: 

- schválením odkúpenia bowlingovej dráhy od p. Juraja Péčiho, Palárikova 5, Košice. 

Spracovaný materiál dostali poslanci k naštudovaniu spolu s ostatnými materiálmi 

domov.  

Starosta obce konštatoval, že tento návrh 1. úpravy rozpočtu bol prerokovaný na 

zasadnutí Finančnej komisie, ktorá doporučuje predložený návrh schváliť. 

Následne starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obce o stanovisko k navrhovanej 1. 

úprave rozpočtu obce. Hlavný kontrolór obce, Ing. Hospodár, konštatoval, že návrh 1. úpravy 

je spracovaný v zmysle platnej legislatívy, odporučil poslancom OZ tento návrh 1. úpravy 

rozpočtu schváliť.                         

Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Nikto 

z prítomných poslancov  sa nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. zmeny rozpočtu obce na rok 2015.                         



Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- 1. zmenu rozpočtu obce Poproč na rok 2015 podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2015 a                     

návrh 1. úpravy rozpočtu obce pre rok 2015 a dôvodová správa tvoria  prílohu tejto 

zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 6: 
Správa  hlavného kontrolóra obce o čerpaní dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2014  

občianskym združeniam.   

 

 V tomto bode programu hlavný kontrolór obce predniesol prítomným poslancom 

správu z vykonanej kontroly týkajúcej sa čerpania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce 

v roku 2014  občianskym združeniam.   

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- Správu hlavného kontrolóra obce o čerpaní dotácií poskytnutých z rozpočtu obce 

v roku 2014  občianskym združeniam.      

 

Správa hlavného kontrolóra obce o čerpaní dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2014  

občianskym združeniam tvorí prílohu tejto zápisnice.      

 

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

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

- jedná sa o doplnenie projektu spoločnosti VVS, a.s., projektu „BODVA“ o päť ulíc, 

t.č. sa čaká na právoplatnosť čiastočného stavebného povolenia – 20.5.2015. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 



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

 

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

- práce bežia, t.č. sa realizuje kanalizačné potrubie na uliciach Poľná, Východná, Lesná, 

Kostolná a práce na hlavnom potrubí z Jasova + prečerpávacie stanice.      

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

      

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

               

 

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

- 1.4.2015 sa oficiálne začala výstavba z I. časti stavebného povolenia, chýba II. časť 

stavebného povolenia na ulicu Obchodnú, čaká sa na delimitáciu majetku zo štátu na 

obec. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

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

výtlačné potrubie z Jasova“. 

 

 

K bodu programu č. 9: 
Rôzne.  
 

„Žiadosť p. Juraja Péčiho, Palárikova 5, Košice o úhradu investícií do predmetu nájmu“ 

- na neplánovanom zasadnutí OZ dňa 23.3.2015 bolo schválené odkúpenie bowlingovej 

dráhy od p. Péčiho, po konzultácií s JUDr. Sotolářom je potrebné uzavrieť s p. Péčim 

Zmluvu o úhrade investícií do predmetu nájmu a to na základe písomnej žiadosti. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- žiadosť nájomcu p. Juraja Péčiho, Palárikova 5, Košice o úhradu investícií nájomcu do 

predmetu nájmu, ktorou je nehnuteľnosť – budova nachádzajúca sa na Brezovej ulici 

č. 20, súpisné číslo 969  v obci Poproč, konkrétne, nákup bowlingovej dvojdráhy, 

doprava, montáž a spustenie dráhy do prevádzky, preukázaných obci účtovnými 

dokladmi. Obec uhradí preukázané investície do predmetu nájmu nájomcovi t.j. sumu 

17.304,00 €, slovom sedemnásťtisíctristoštyrieur, na základe zmluvy o úhrade 

investícií do predmetu nájmu do 15 dní od účinnosti uvedenej zmluvy. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

 Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje: 

 

- starostu obce k podpísaniu zmluvy s  p. Jurajom Péčim, Palárikova 5, Košice o  úhrade 

investícií nájomcu do predmetu nájmu, uzatvorenej podľa § 667 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov súvisiacich s nákupom bowlingovej 

dvojdráhy, dopravy, montáže a spustenia dráhy do prevádzky v celkovej výške 

17.304,00 €. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

Žiadosť p. Juraja Péčiho, Palárikova 5, Košice o úhradu investícií nájomcu do predmetu 

nájmu tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Žiadosť o odkúpenie p. č. 2477/1 - Rastislav Hiľovský, Poproč, Kostolná 56“ 

- starosta obce predniesol prítomným poslancom žiadosť p. Hiľovského o odkúpenie 

parcely č. 2477/1. Táto žiadosť bola prejednaná na zasadnutí Finančnej komise a tiež 

na zasadnutí Komisie životného prostredia a projektového plánovania, obidve komisie 

nedoporučujú túto žiadosť schváliť nakoľko sa jedná o tzv. „predzáhradku“. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  neschvaľuje: 

 

- žiadosť p. Rastislava Hiľovského, bytom Poproč, Kostolná 56 o odkúpenie parcely č. 

2477/1 k. ú. Poproč. 

 

Hlasovanie: 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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  



Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

Žiadosť p. Rastislava Hiľovského, Poproč, Kostolná 56 o odkúpenie p. č. 2477/1 tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

 

 

„Žiadosť o odkúpenie pozemku medzi parcelami č. 1473 a 1452 – Karol Lukács a manželka 

Mária, Košice, Gelnická 71“ 

- starosta obce predniesol prítomným poslancom žiadosť manželov Lukácsovcov 

o odkúpenie pozemku medzi parcelami č. 1473 a 1452, jedná sa o chatovú oblasť 

a pozemok medzi dvoma parcelami, ktoré obidve patria žiadateľom, žiadosti chýba 

geometrický plán a znalecký posudok a tiež na odporúčanie pracovníčky stavebného 

úradu je potrebné preveriť tento stav so situáciou v  Územnom pláne obce. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- žiadosť p. Karola Lukácsa a manželky Márie, Gelnická 71, Košice o odkúpenie 

pozemku zo dňa 23.3.2015.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje: 

 

- starostu obce preveriť zákonné možnosti predaja pozemku p. Karolovi Lukácsovi 

a manželke Márii, Gelnická 71, Košice na základe ich žiadosti zo dňa 23.3.2015. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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  

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

Žiadosť p. Karol Lukács a manželky Márie, Košice, Gelnická 71 o odkúpenie pozemku medzi 

parcelami č. 1473 a 1452 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Vypovedanie nájomnej zmluvy dohodou - PhDr. Zita Baníkova ADOS-ATIZ, Západná 66, 

Poproč“ 

- starosta predniesol prítomným poslancom žiadosť PhDr. Zity Baníkovej ADOS-ATIZ, 

Západná 66, Poproč o vypovedanie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov 

zo dňa 11.2.2002 podľa čl. VI. písmeno a) dohodou. 

 

Návrh na uznesenie: 

 



Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- ukončenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou PhDr. Zita Baníková ADOS ATIZ, 

Západná 66, Poproč zo dňa 11.2.2002 o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich 

sa v budove na ulici Východnej, orientačné číslo č. 23, súpisné číslo 323,  zapísanej na 

liste vlastníctva č. 1190 a to dohodou zmluvných strán k 1.6.2015. 

 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

Žiadosť PhDr. Zity Baníkovej ADOS-ATIZ, Západná 66, Poproč o vypovedanie nájomnej 

zmluvy o nájme nebytových priestorov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Návrh Dodatku č. 5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu na rok 2015 – 

stavebného úradu“ 

- starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh Dodatku č. 5 k Zmluve 

o zriadení Spoločného obecného úradu na rok 2015 – stavebného úradu. Predmetom 

dodatku je úprava platu zamestnanca stavebného úradu a financovanie spoločného 

úradu v zmysle platnej legislatívy. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu (stavebného úradu) 

podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

Návrh Dodatku č. 5 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu na rok 2015 – 

stavebného úradu a dôvodová správa tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 



„Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine „Základnej školy s materskou školou, Školská 3, 

Poproč“ „ 

- starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej 

listine „Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč. Rozhodnutím MŠ SR 

bolo zriadené  Centrum voľného času pri ZŠsMŠ Poproč, tento subjekt je potrebné 

zahrnúť do zriaďovacej listiny.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- na základe § 16 ods. 6 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 

v spojení s § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 

§ 22 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  schvaľuje 

dodatok č. 3  „ ZRIAĎOVACEJ   LISTINY“ Základnej školy s materskou školou, 

Školská 3, Poproč“ a to s účinnosťou od 1.6.2015. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine „Základnej školy s materskou školou, Školská 3, 

Poproč“ tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Návrh Organizačného zabezpečenia ZŠsMŠ Poproč v školskom roku 2015/2016 a žiadosť 

ZŠsMŠ o vytvorenie ďalšej triedy v materskej škole“ 

- v tomto bode programu riaditeľka ZŠsMŠ Poproč, RNDr. Božena Mihóková 

oboznámila prítomných poslancov s návrhom organizačného zabezpečenia ZŠsMŠ 

Poproč v školskom roku 2015/2016 a súčasne predniesla poslancom  žiadosť ZŠsMŠ 

o vytvorenie ďalšej triedy v materskej škole a stým súvisiacim vytvorením dvoch 

nových pracovných miest učiteľky v materskej škole od 1.9.2015. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

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

zabezpečenia ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 v školskom roku 205/2016. 

 

 



Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- vytvorenie ďalšej triedy v Základnej škole s materskou školou Poproč, Školská 3, 

konkrétne v prevádzke materskej školy a s tým súvisiacim vytvorením dvoch nových 

pracovných miest pre učiteľky materskej školy od 1.9.2015. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

Návrh Organizačného zabezpečenia ZŠsMŠ Poproč v školskom roku 2015/2016 a žiadosť 

ZŠsMŠ o vytvorenie ďalšej triedy v materskej škole tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

„Informácia o pozvánke na stretnutie do Mindszentu 26-28.06.2015“ 

- starosta informoval prítomných o tohtoročnej pozvánke na stretnutie obcí do  

Mindszentu v dňoch 26. - 28. 6. 2015. Ubytovanie a strava sú zabezpečené, je 

potrebné doriešiť cestovné, o účasť prejavili záujem členovia OFK Slovan Poproč 

a členky Speváckej skupiny Fortuna. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o pozvánke na stretnutie do Mindszentu v dňoch 26. – 28. 6. 

2015. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- výšku príspevku pre jedného účastníka na stretnutí do Mindszentu v dňoch 26. – 28. 6. 

2015 a to vo výške 15,00 €  s tým, že zvyšné cestovné nákladné uhradí obec 

z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

 

„Informácia o príprave osláv Dňa Obce Poproč v roku 2015“ 

- starosta obce informoval, že na neplánovanom zasadnutí OZ dňa 23.3.2015 schválilo 

OZ ako hviezdu večera na tohtoročné oslavy dňa obce speváka Petra Bažíka, nakoľko 

tento výber vyvolal negatívne reakcie u občanov – mládeže, je návrh na zmenu 

hviezdy večera a to na skupinu Helenine oči – z finančných a termínových možností. 

Taktiež informoval, že tohto roku vrámci osláv bude prebiehať anketa: „Nezáleží na 

mene ak v Poproči máš korene“ – prihlásenie sa k svojmu rodu, resp. priezvisku.  

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  ruší: 

 

- uznesenie Obecného zastupiteľstva č. A.3/2.d./2015 zo dňa 23.3.2015, konkrétne: 

Hviezdu večera na Deň obce Poproč v roku 2015 speváka Petra Bažíka.. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- Hviezdu večera na oslavy Dňa obce Poproč v roku 2015 skupinu Helenine oči. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   zdržala sa hlasovania     

 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 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

 

 

„Informácia o odblokovaní katastrálneho územia Poproč v súvislosti s ROEP v obci Poproč“ 

- starosta obce informoval prítomných, že kataster nehnuteľností – katastrálne územie 

Poproč je už odblokované, v súvislosti s prebiehajúcou ROEP nebolo možné robiť 

vklady do katastra. 



 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce o odblokovaní katastrálneho územia Poproč v súvislosti 

s ROEP v obci Poproč. 

 

„Informácia o novom zákone č. 309/2014, ktorým sa mení z. č. 539/2008 o podpore 

regionálneho rozvoja, v súvislosti s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

(PHSR)“ 

 -  starosta obce informoval prítomných o novom zákone č. 309/2014, ktorým sa mení z. 

č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja, v súvislosti s programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja a z neho vyplývajúce povinnosti, konkrétne povinnosť odovzdať do 

31.5.2015 vyhodnotené doterajšie PHSR Košickému samosprávnemu kraju a povinnosť do 

konca roka 2015 vypracovať nové PHSR na roky 2015 – 2020 (2022). Starosta informoval 

prítomných, že toto nové PHSR spracováva pre obec,  na základe zmluvy s obcou, spoločnosť 

Eurokonzult n.o. Košice, so sídlom na Hellovej 2. 

   

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

-  informáciu starostu obce o novom zákone č. 309/2014, ktorým sa mení z. č. 

539/2008 o podpore regionálneho rozvoja, v súvislosti s programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja (PHSR). 

 

 

„Informácia o pozvánke na Valné zhromaždenie spol. VVS. a.s., Košice, dňa 11.6.2015“ 

- starosta informoval prítomných, že dňa 11. júna 2015 sa bude  konať valné 

zhromaždenie spoločnosti VVS, a.s. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu obce  o pozvánke na Valné zhromaždenie spol. VVS. a.s., Košice, 

dňa 11.6.2015. 

 

Pozvánka na Valné zhromaždenie spol. VVS. a.s., Košice, dňa 11.6.2015 tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

„Informácia o príprave „FARMFESTU regiónu RUDOHORIE“.“ 

- starosta informoval prítomných, že v dňoch 20. - 21. júna 2015 sa budú konať 

v Nováčanoch dni Regiónu Rudohorie pod názvom FARMFEST 2015 spojené s  

prezentáciou obcí, regionálnych producentov, remeselníkov, umelcov, folklóru a 

gastronómie na území MAS Rudohorie. V tejto súvislosti boli obce regiónu požiadané 

o finančný príspevok na túto akciu vo výške 300,00 €. 

 

Návrh na uznesenie: 



 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

 

- informáciu starostu  obce o príprave „FARMFESTU regiónu RUDOHORIE“ v dňoch 

20. – 21. 6.2015 v Nováčanoch. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

 

- poskytnutie príspevku vo výške 300,00 € z rozpočtu obce na podporu podujatia 

FARMFEST regiónu RUDOHORIE“ , ktoré sa bude konať v dňoch 20. – 21. 6.2015 

v Nováčanoch. 

 

Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   zdržala sa hlasovania     

 Martin  Jasaň          -   za takéto znenie uznesenia           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto znenie uznesenia    

  Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Dajána  Špegárová - zdržala sa hlasovania 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

 

„Návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice““ 

- starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh Finančnej komisie a to návrh na 

vypracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej s rekonštrukciou požiarnej 

zbrojnice z dôvodu zmeny zákona o požiarnej ochrane a nezodpovedajúcim kritériám 

budovy existujúcej zbrojnice.  

 
Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje: 

 

- starostu obce zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie 

a zabezpečením inžinierskej činnosti za účelom vydania stavebného povolenia pre 

stavbu:  „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Poproč“. 

 
Hlasovanie: 

 

PhDr. Zita   Baníková -   za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Zuzana  Bradová -   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  

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto znenie uznesenia 

 

 



K bodu programu č. 10: 
Interpelácie poslancov. 

 

 K uvedenému bodu sa nikto  z prítomných poslancov nevyjadril. 

 

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

 

P. Marta Jasaňová – vyjadrila nespokojnosť s priebehom pohrebných obradov v Dome 

smútku, upozornila na chýbajúce smerové tabule v obci, servisný vozík v kultúrnom dome, 

dotazovala sa na možnosť zriadenia denného stacionára pre starších obyvateľov obce, 

poukázala na nevyhovujúci systém  objednávania sanitiek na prevoz na vyšetrenie a možnosť 

zakúpenia obecného autobusu pre potreby obyvateľov a jednotlivých združení obce. 

 

Bc. Tomáš Kraus – upozornil na porušovanie zákazu prejazdu nákladných automobilov cez 

centrum obce, viackrát bol svedkom ako ťažké stroje, ktoré pracujú na kanalizácií v obci 

prechádzali cestou pod kostolom. 

 

Ing. Mária Petrášová – dotazovala sa na zriadenie detského ihriska  pri vstupe do obce, 

o ktoré žiadali občania ulice Mieru. 

Ing. Jaklovský – oddychová zóna pri vstupe do obce nie je vhodná na zriadenie detského 

ihriska, je blízko hlavnej cesty, budú sa hľadať iné možnosti na zriadenie detského ihriska 

v dolnej časti obce.  

 

 

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. 

 

 


