Zápisnica
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč,
konaného dňa 12. 8. 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

Jozef

Harčarik

Martin

Jasaň

Viliam
Peter

Ing.

-

ospravedlnený

Komora

-

ospravedlnený

Mudroň

-

ospravedlnený

Mgr. Dajána

Špegárová

Bc.

Vincová

Iveta

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

-

ospravedlnený

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 neplánovanom zasadnutí OZ. Zvlášť privítal zástupcov
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice, a to Ing. Gabriela Fedáka, riaditeľa
závodu Košice a Ing. Karola Kalináka, technického námestníka závodu Košice. 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. Rekonštrukcie vodovodných prípojok na existujúcich vodovodných prípojkách.
3. Sťažnosti na realizáciu stavby "Poproč – kanalizácia - rozšírenie".
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 2/2015 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na
území obce Poproč.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 3/2015 o určení výšky dotácie.
na prevádzku Centra voľného času, Školská 3, Poproč so sídlom na území obce Poproč.
6. Žiadosť p. Juraja Péčiho o ukončenie nájmu dohodou.
7. Závery z rokovania OZ.
8. 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:
PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dajána Špegárová, Jozef Harčarik.

K bodu programu č. 1c a 1d:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Evu Benkovú. Za overovateľov zápisnice boli
určení Bc. Iveta Vincová, Mgr. Zuzana Bradová.

K bodu programu č. 2:
Rekonštrukcie vodovodných prípojok na existujúcich vodovodných prípojkách.
V tomto bode programu starosta obce oboznámil prítomných so vzniknutou situáciou
vo veci odstraňovania porúch na vodovodných prípojkách zistených pri realizácií výkopových
prác v rámci projektu „Bodva“ (výstavba verejnej kanalizácie) v obci. Informoval
prítomných, že dňa 20.7.2015 prebehlo rokovanie za účasti zástupcu obce, zástupcu
spoločnosti VVS, a.s. a zástupcu spoločnosti Inžinierske stavby , a.s. Košice, na ktorom bolo
konštatované, že jestvujúce vodovodné prípojky sú v technicky nevyhovujúcom stave,
prevažne z materiálu oceľ, ktoré sú v značne skorodované, hrozia poruchy na predmetných
prípojkách a tým k úniku pitnej vody. Zúčastnení sa dohodli, že počas realizácie výkopových
prác pri výstavbe verejnej kanalizácie, všetky vodovodné prípojky poškodené týmto
výkopom, budú opravené a vymenené spoločnosťou Inžinierske stavby, a.s., Košice
v spolupráci so spoločnosťou VVS, a.s., Košice ako prevádzkovateľom verejného vodovodu
v obci. Všetky ostatné vodovodné prípojky, u ktorých sa nepreukáže porucha pri realizácií
výkopových prác pri výstavbe verejnej kanalizácie budú rekonštruované na náklady vlastníka
vodovodnej prípojky a to od bodu napojenia na verejný vodovod až po hranicu nehnuteľnosti,
VVS, a.s. doporučuje riešiť výmenu až po meradlo. V prípade, že v stanovenom termíne
vlastník vodovodnej prípojky nezabezpečí odstránenie poruchy, pristúpi k odstráneniu
poruchy spoločnosť VVS, a.s. Košice, pričom všetky náklady spojené s odstránením poruchy
budú vyfakturované vlastníkovi. Zároveň spoločnosť VVS, a.s. pristúpi k okamžitému
prerušenie dodávky pitnej vody.
Starosta následne informoval, že spoločnosť VVS, a.s. požiadala obec, aby
informovala občanov, že spoločnosť VVS, a.s., Košice ponúka službu zabezpečenia
výkopových prác pre výmenu vodovodnej prípojky v paušálne stanovej cene 30,00 € s DPH /
za meter vrátane spätnej úpravy terénu. Cena zahŕňa výkopové práce, materiál a montáž. Táto
ponuka platí len pre vlastníkov vodovodnej prípojky, ktorí požiadajú o výmenu skorodovanej
prípojky v termíne do 31.10.2015. Zároveň spoločnosť VVS, a.s. informovala, že celkové
náklady na výmenu vodovodnej prípojky v dĺžke 10 m predstavujú zhruba položku 800,00 až
900,00 €. Ponúkaná cena preto predstavuje zľavu zhruba 60% z celkových nákladov.
Následne starosta požiadal zástupcov spoločnosti VVS, a.s. Košice, aby sa k
predmetnej problematike vyjadrili.
Ing. Gabriel Fedák , riaditeľ spoločnosti VVS, a.s, závod Košice uviedol, že zákon č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizačných prípojkách vznp určuje kto je
vlastníkom vodovodnej prípojky - § 4 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z.z. „vlastníkom vodovodnej
prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady“ a v zmysle § 4 ods. 7 písm. c)
„vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky
na vlastné náklady“. Spoločnosť VVS, a.s. nemôže investovať do cudzieho majetku.
Súčasne informoval prítomných, že v tejto veci viackrát zasadalo aj vedenie
spoločnosti a hľadalo sa riešenie ako pomôcť obci a občanom obce, v rámci zachovania
dobrých vzťahov s obcou, taktiež z dôvodu, že obec Poproč je čo sa týka dodávky pitnej
vody špecifická a zaslúži si špecifický prístup, spoločnosť VVS, a.s. Košice preto prichádza
s novou ponukou a to výmenou nevyhovujúcich oceľových prípojok, od bodu napojenia na
verejný vodovod po miesto osadenia meradla, v cene 1,00 €. Následne sa vlastníkom tejto
prípojky stane občan a ďalšie poruchy na takejto prípojke sa už budú opravovať v zmysle
zákona. Túto výmenu prípojok by spoločnosť VVS, a.s. realizovala v roku 2016. V prípade
akceptovania ponuky zo strany obce sa na ďalších rokovaniach následne dohodne či
objednávka bude jednotná pod hlavičkou obce alebo budú objednávky na každé odberné
miesto, čiže konkrétneho občana.

Ing. Karol Kalinák, technický námestník spoločnosti VVS, a.s, závod Košice uviedol,
že v obci Poproč evidujú 840 odberných miest a v súčastnosti spoločnosť VVS, a.s. mapuje
koľko z je z toho nevyhovujúcich prípojok a ich dĺžku a koľko je už plastových.
Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov a zástupcov spoločnosti VVS, a.s.
k danej problematike, v závere diskusie bolo zo strany obce konštatované, že prípojka za 1,00
€ je solídna ponuka od spoločnosti VVS, a.s. Košice.
Starosta obce konštatoval, že je milo prekvapený prístupom a ponukou spoločnosti
VVS, a.s. Košice, ponúkané riešenie je logické a prijateľné.
Ing. Fedák tiež v závere informoval, že dvom občanom obce už spoločnosť VVS, a.s.
Košice opravila prípojky a tiež vyfakturovala náklady s tým spojené, tieto faktúry však budú
spoločnosťou VVS, a.s. Košice stornované.
Starosta obce sa poďakoval zástupcom spoločnosti VVS, a.s. Ing. Fedákovi a Ing.
Kalinákovi, za účasť na dnešnom rokovaní.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

informáciu zástupcov spoločnosti VVS, a.s., Košice, Ing. Gabriela Fedáka, riaditeľa
závodu Košice a Ing. Karola Kalináka, technického námestníka závodu Košice,
o výmene kovových vodovodných prípojok v obci (od bodu napojenia na verejný
vodovod po miesto osadenia meradla) v cene 1,00 € do výmeny všetkých kovových
prípojok. Realizácia výmeny kovových prípojok bude prebiehať v roku 2016.

K bodu programu č. 3:
Sťažnosti na realizáciu stavby "Poproč – kanalizácia - rozšírenie".
V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných o pracovnom stretnutí,
ktoré bolo zvolané zástupcom združenia ZIPP-ARPROG ako hlavného dodávateľa stavby
„Poproč – kanalizácia – rozšírenie“, ktorá je súčasťou realizovaného projektu „Zásobovanie
pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“. Dané stretnutie za účasti
zástupcu obce – starostu a zástupcu zhotoviteľa, firmy Inžinierske stavby, a.s., Košice, bolo
zvolané z dôvodu rastúcej nespokojnosti obyvateľov obce s priebehom stavebných prác
a s dopadom realizácie stavebných prác na život v obci, za účelom riešenia daného stavu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

informáciu starostu obce o sťažnostiach na realizáciu stavby „Poproč – kanalizácia –
rozšírenie“, ktorá je súčasťou realizovaného projektu „Zásobovanie pitnou vodou
a odkanalizovanie obcí mikroregiónu Bodva“.

Zápisnica z pracovného stretnutia konaného dňa 11.8.2015 tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu programu č. 4 a 5

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 2/2015 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. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení bol 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:
1/ podrobnosti financovania materskej školy, školskej jedálne, školského klubu detí, centier
voľného času, prípadne ďalších školských zariadení
2/ určiť výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy, odvody, bežnú
prevádzku týchto školských zariadení na dieťa v materskej škole, na žiaka školského klubu
detí a stravníka v školskej jedálni.
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.
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:

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 2/2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom
na území obce Poproč.

Hlasovanie:
PhDr. Zita
Mgr. Zuzana
Jozef
Martin
Mgr. Dajána
Bc.
Iveta

Baníková
Bradová
Harčarik
Jasaň
Špegárová
Vincová

-

za takéto znenie uznesenia
za takéto znenie uznesenia
za takéto znenie uznesenia
za takéto znenie uznesenia
za takéto znenie uznesenia
za takéto znenie uznesenia

Návrh VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Poproč a dôvodová správa k VZN tvoria
prílohu tejto zápisnice.
K bodu programu č. 5:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 3/2015 o určení výšky dotácie. na
prevádzku Centra voľného času, Školská 3, Poproč so sídlom na území obce Poproč.

Obec Poproč ako zriaďovateľ CVČ, požiadalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR o zaradenie CVČ ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská 3,
Poproč, do siete škôl a školských zariadení k termínu 01. 09. 2015. Rozhodnutie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradení do siete škôl a
školských zariadení, bolo vydané dňa 3. 04. 2014.
V rámci podielových daní obec obdržala finančné prostriedky na záujmové
vzdelávanie detí a mládeže v roku 2015 podľa počtu detí do 15 rokov s trvalým pobytom
v obci Poproč k 31.12.2014. Predpokladaný počet detí v Centre voľného času pri Základnej
škole s materskou školou, Školská 3, Poproč je 200 detí - od 1. 9. 2015
V súlade s platnou legislatívou v zmysle § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, obec určuje všeobecne záväzným nariadením výšku dotácie na
mzdy a prevádzku školských zariadení. Výška dotácie je uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN.
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:

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 3/2015 o určení výšky dotácie. na
prevádzku Centra voľného času, Školská 3, Poproč so sídlom na území obce
Poproč.

Hlasovanie:
PhDr. Zita
Mgr. Zuzana
Jozef
Martin
Mgr. Dajána
Bc.
Iveta

Baníková
Bradová
Harčarik
Jasaň
Špegárová
Vincová

-

za takéto znenie uznesenia
za takéto znenie uznesenia
za takéto znenie uznesenia
za takéto znenie uznesenia
za takéto znenie uznesenia
za takéto znenie uznesenia

Návrh VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie. na prevádzku Centra voľného času, Školská 3,
Poproč so sídlom na území obce Poproč a dôvodová správa k VZN tvoria prílohu tejto
zápisnice.
K bodu programu č. 6:
Žiadosť p. Juraja Péčiho o ukončenie nájmu dohodou.
V tomto bode programu starosta obce prečítal prítomným poslancom žiadosť p. Juraja
Péčiho, bytom Košice, Palárikova 5 o ukončenie nájmu dohodou a to k 30.9.2015. Jedná sa
o priestory baru-kolkárne na Brezovej ulici č. 20.
Následne starosta obce otvoril diskusiu prítomných poslancov k predmetnému bodu.
Nikto z prítomných poslancov sa nevyjadril.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
-

schvaľuje:

ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.5.2003 uzavretú s p.
Jurajom Péčim, bytom Košice, Palárikova 5, dohodou k 30.9.2015.

Hlasovanie:
PhDr. Zita
Mgr. Zuzana
Jozef
Martin
Mgr. Dajána
Bc.
Iveta

Baníková
Bradová
Harčarik
Jasaň
Špegárová
Vincová

-

za takéto znenie uznesenia
za takéto znenie uznesenia
za takéto znenie uznesenia
za takéto znenie uznesenia
za takéto znenie uznesenia
za takéto znenie uznesenia

Žiadosť p. Juraja Péčiho, bytom Košice, Palárikova 5 o ukončenie nájmu dohodou tvorí
prílohu tejto zápisnice.
K bodu programu č. 7:
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. 8:
Záver.
V závere sa starosta obce, Ing. Štefan Jaklovský, poďakoval všetkým prítomným za
účasť na tomto neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

