Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč,
konaného dňa 24.8.2015 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

Komora

Peter

Mudroň

Ing.

Mgr. Dajána

Špegárová

Bc.

Vincová

Iveta

-

ospravedlnený

-

ospravedlnená

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 predchádzajúceho zasadnutia OZ.
3. 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“, projekt VVS, a.s..
d) Projekt „Stavebné úpravy priestorov KD na prípravu jedál“ .
e) Projekt „Kamerový systém v obci Poproč, III. etapa“.
f)
Projekt „Poproč údržba a rekonštrukcia MTS“, líniová stavba „FTTH, Poproč,
výstavba optickej siete“.
4. Rôzne.
a) Žiadosť obyvateľov Potočnej ulice o pripojenie na verejnú kanalizáciu.
b) Informácia o príprave PHSR obce 2015 – 2020 (2022).
c) Informácia o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve o zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov s NATUR – PACK, a.s., Bratislava.
d) Informácia o materské centrum v obci.
e) Žiadosť o získanie pozemku do vlastníctva Mgr. Dajána Špegárová, Poproč,
Obchodná 35.
f)
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠsMŠ
Poproč za školský rok 2014/2015.
5. Interpelácie poslancov.
6. Podnety a návrhy od občanov.
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:
Mgr. Zuzana Bradová, Martin Jasaň, 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 Mgr. Dajána Špegárová, PhDr. Zita Baníková.

K bodu programu č. 2:
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Starosta obce konštatoval, že posledné plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo dňa 24.8.2015. Uznesenia prijaté na tomto rokovaní v polohe schválené sú splnené,
uznesenia prijaté v polohe ukladá:
-

Finančnej komisii, v súvislosti so žiadosťou p. Juraja Péčiho, bytom Košice, Palárikova 5
o úhradu investícií do predmetu nájmu, prerozdeliť a vyčísliť náklady súvisiace
s estetizáciou priestorov bowlingovej dráhy preukázaných obci účtovnými dokladmi, na
položky pevne zabudované a položky hnuteľné a to v termíne do najbližšieho plánovaného
zasadnutia OZ – splnené.

Následne starosta obce pristúpil ku kontrole plnenia uznesenia č. A.4/3.a./2015 zo dňa
11.5.2015, ktorým poverilo:
- starostu obce zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
a zabezpečením inžinierskej činnosti za účelom vydania vodoprávneho povolenia stavby
„Poproč – rozšírenie verejného vodovodu na ulici Lesnej“ – splnené, zmluva na
vypracovanie PD podpísaná so spoločnosťou RATEX s.r.o. Košice, zverejnená ne web
stránke obce.
Následne starosta obce pristúpil ku kontrole plnenia uznesenia č. A.4/3.e./2015 zo dňa
11.5.2015, ktorým poverilo:
- starostu obce zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
a zabezpečením inžinierskej činnosti za účelom vydania stavebného povolenia pre stavbu:
„Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Poproč“ – splnené, zmluva na vypracovanie
PD podpísaná so spoločnosťou RATEX s.r.o. Košice, zverejnená ne web stránke obce.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 24.8.2015 a kontrolu
plnenia uznesení č.A.4/3.a./2015 a č.A.4/3.e./2015 zo dňa 11.5.2015.

Písomne spracovaný materiál - kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia
OZ dňa 22.6.2015, 12.8.2015 a písomná odpoveď Slovenskej pošty, a.s., tvoria prílohu tejto
zápisnice.

K bodu programu č. 3:
Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.
„Projekt „Poproč - kanalizácia - rozšírenie“, projekt obecný“
starosta informoval prítomných, že z právoplatného stavebného povolenia na
rozšírenie je už urobená kanalizácia na ulici Slnečnej, na časti ulice Mieru, ostatné tri ulice
zrealizované nie sú.
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““
starosta informoval prítomných, že dňa 21.10.2015 sa konalo pracovné stretnutie za
účasti investora – VVS, a.s, zhotoviteľa – STRABAG s.r.o., dodávateľa – IS Košice a.s., za
obec sa tohto stretnutia zúčastnil starosta obce, pracovníčka stavebného úradu Bc. Benková,
predsedníčka Komisie ŽPaPP Mgr. Bradová, komunikácia však viazne, termín ukončenia nie
je známy, práce však musia byť vyfakturované do 31.12.2015, vysprávky komunikácii do
pôvodného stavu bude realizovať spoločnosť IS Košice, a.s., budú sa snažiť zabezpečiť
zjazdnosť miestnych komunikácií na zimnú prevádzku, realita však je, že cesty nie sú
dosypávané, poškodené poklopy nemenia, čakajú na dodanie objednaných. V budúcnosti je
plánované stretnutie s obcou za účelom asfaltovania miestnych komunikácii vcelku, nie len
vyspravenie do pôvodného stavu.
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“, projekt VVS, a.s.““
starosta informoval prítomných, že Obchodná ulica ešte nie je vysporiadaná, SPF ešte
nedelimitoval na obec 18,25 m2 , zmluva je na podpise na generálnom riaditeľstve
v Bratislave. Na ďalších 2,5 m2 má exekučné príkazy deväť exekútorov, dvaja exekútori majú
exekučné príkazy na 18 m2 . Všetkým exekútorom obec zaslala žiadosti na odblokovanie, do
dnešného dňa obec obdržala odpoveď jedného exekútora, ten za odblokovanie žiada 750,00 €.
Obec čaká na vyjadrenia ostatných exekútorov.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

informáciu starostu obce o projekte spoločnosti VVS, a.s. „Poproč – pitná voda, výtlačné
potrubie z Jasova“.

„Projekt „Stavebné úpravy priestorov KD na prípravu jedál““
stavebné práce sa realizujú, t.č. prebieha aj verejné obstarávanie na elektroinštaláciu
a vzduchotechniku, tretia etapa bude zahŕňať vybavenie kuchyne technológiami. Stavebné
práce sú v hodnote 36.000,00 €, elektrotechnika a vzduchotechnika v hodnote 13.000,00 €
a technológie v hodnote cca 20.000,00 €.
Ing. Komora – upozornil na nezákonné rozdelenie predmetu zákazky.
Ing. Jaklovský – konštatoval, že verejné obstarávania zabezpečuje odborná firma.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

informáciu starostu obce o projekte obce „Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu
na prípravu jedál“.

„Projekt „Kamerový systém v obci Poproč, III. etapa““
starosta informoval prítomných, že vrámci schváleného projektu sa v obci v tretej
etape inštaluje šesť kamier, dve do areálu komunitného centra, dve do centra obce a dve na
Družstevnú ulicu – na čiernu skládku odpadov.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

informáciu starostu obce o projekte obce „Kamerový systém v obci Poproč, III. etapa“.

„Projekt „Poproč údržba a rekonštrukcia MTS“, líniová stavba „FTTH, Poproč, výstavba
optickej siete““
starosta informoval prítomných, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. práce realizuje,
koncom novembra 2015 by spoločnosť chcela pripojiť prvých zákazníkov. Čo sa týka listu
spoločnosti Alternet adresovaného poslancom, s informáciou o nezákonnom postupe obce pri
tejto stavbe, v tejto súvislosti je celá spisová dokumentácia postúpená na preskúmanie
okresnej prokuratúre.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

informáciu starostu obce o projekte spoločnosti Slovak Telekom, a.s. „Poproč údržba
a rekonštrukcia MTS“, líniová stavba „FTTH, Poproč, výstavba optickej siete“.

K bodu programu č. 4:
Rôzne.
„Žiadosť obyvateľov Potočnej ulice o pripojenie na verejnú kanalizáciu“

v tomto bode programu starosta obce prečítal prítomných poslancom žiadosť
obyvateľov Potočnej ulice o pripojenie na verejnú kanalizáciu, nakoľko Potočná ulica nie je
zahrnutá do projektu „Bodva“, dôvod nie je známy. Návrh na riešenie je spracovať projektovú
dokumentáciu a stavené povolenie.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

žiadosti obyvateľov Potočnej ulice o pripojenie na verejnú kanalizáciu.

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 verejnej kanalizácie, Potočná ulica“.

Hlasovanie:
PhDr. Zita
Mgr. Zuzana
Ing. Branislav
Jozef
Martin
Ing. Viliam
Mgr. Dajána

Baníková
Bradová
Hanko
Harčarik
Jasaň
Komora
Špegárová

-

za takéto znenie uznesenia
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 obyvateľov Potočnej ulice o pripojenie na verejnú kanalizáciu tvorí prílohu tejto
zápisnice.
„Informácia o príprave PHSR obce 2015 – 2020 (2022)“
starosta informoval prítomných, že do konca roka 2015 je potrebné spracovať
a schváliť strategický dokument obce a to Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce na
roky 2015 – 2020 (2022). Obec si spracovanie tohto dokumentu objednala u spoločnosti
Centrum rozvoja košického kraja, n.o., Košice. Za obec bol zriadený základný riadiaci tím
prípravy PHSR a zriadené boli aj tri komisie prípravy PHSR a to sociálna, hospodárska
a enviromentálna. Starosta prečítal prítomným mená členov jednotlivých komisií a zloženie
riadiaceho tímu.
Starosta tiež informoval prítomných, že nezrealizované projekty z minulého obdobia PHSR
budú prenesené do nového plánovacieho obdobia, v tejto súvislosti poslanci navrhli
prerokovať a doplniť projektovú časť na pracovnej porade poslancov, termín si určili na
5.11.2015 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

-

informáciu starostu obce o príprave rozvojového dokumentu obce – Plánu sociálneho
a hospodárskeho rozvoja obce Poproč na roky 2015 – 2020 (2022).

Zoznam členov riadiaceho tímu pre prípravu PHSR a zoznam členov sociálnej, hospodárskej
a enviromentálnej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.
„Informácia o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve o zabezpečení systému združeného
nakladania s odpadmi z obalov s NATUR – PACK, a.s., Bratislava“
starosta informoval prítomných, že po novele zákona o odpadoch je potrebné mať
uzavretú zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi. Zmluva nemá
odplatný charakter a preto sa na ňu nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní. Na zasadnutí
RZMO Rudohorie sa jednotlivé obce a mesto Medzev rozhodli uzavrieť takúto zmluvu so
spoločnosťou NATUR-PACK a.s. Bratislava. Úlohou firmy bude v budúcnosti „strážiť“
kvalitu separovania odpadov v obci a tým chrániť záujmy výrobcov obalov, taktiež by to malo
priniesť zníženie nákladov na odpady pre obec.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

informáciu o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou NATUR – PACK, a.s.
Bratislava o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
z obalov s NATUR – PACK, a.s., Bratislava tvorí prílohu tejto zápisnice.
„Informácia o materskom centre v obci“
starosta obce informoval prítomných, že od 20.10.2015 funguje v obci materské
centrum a to raz týždenne v priestoroch kultúrneho domu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

informáciu starostu obce o materskom centre v obci.

Prevádzkový poriadok materského centra tvorí prílohu tejto zápisnice.
„Žiadosť Mgr. Dajány Špegárovej, bytom Poproč, Obchodná 35 o získanie pozemku do
vlastníctva“
v tomto bode programu programu starosta obce pristúpil k schváleniu prevodu
majetku obce na základe žiadosti Mgr. Dajány Špegárovej, bytom Poproč, Obchodná 35.
Zákonná povinnosť obce bola splnená, obecné zastupiteľstvo schválilo zámer prevodu
majetku obce formou osobitného zreteľa, ktorý bol zverejnený obcou po dobu 15 dní.
Spracovaný bol znalecký posudok na tento pozemok a to znalcom Ing. Jurajom Miškovičom,
cena pozemku bolo ohodnotená na sumu 340,00 €.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
-

prevod majetku obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa, konkrétne pozemok
nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na LV č. 1190, diel č. 1 – 99 m2
a diel č. 2 – 218 m2 (spolu 317 m2) z parcely PK č. 816/1 podľa GP č. 3/2014 a to podľa §
9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za
cenu 340,00 €, v zmysle znaleckého posudku zo dňa 1.10.2015, vypracovaného znalcom
Ing. Jurajom Miškovičom.

Hlasovanie:
PhDr. Zita
Mgr. Zuzana
Jozef
Martin
Ing. Viliam
Mgr. Dajána

Baníková
Bradová
Harčarik
Jasaň
Komora
Špegárová

-

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 na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo poveruje:
-

starostu obce k podpísaniu zmluvy s p. Mgr. Dajánou Špegárovou, bytom Poproč,
Obchodná 35 o prevode majetku obce Poproč, konkrétne
o prevode pozemku
nachádzajúceho sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaného na LV č. 1190, diel č. 1 – 99
m2 a diel č. 2 – 218 m2 (spolu 317 m2) z parcely PK č. 816/1.

Hlasovanie:
PhDr. Zita
Mgr. Zuzana
Jozef
Martin
Ing. Viliam
Mgr. Dajána

Baníková
Bradová
Harčarik
Jasaň
Komora
Špegárová

-

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

Ing. Branislav Hanko – pred hlasovaním opustil rokovaciu miestnosť.
Žiadosť Mgr. Dajány Špegárovej, bytom Poproč, Obchodná 35 o získanie pozemku do
vlastníctva, časť znaleckého posudku č. 144/2015 vypracovaného Ing. Jurajom Miškovičom
tvoria prílohu tejto zápisnice.

„Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠsMŠ Poproč za
školský rok 2014/2015“

V tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠsMŠ Poproč za školský
rok 2014/2015 vypracovanú RNDr. Boženou Mihókovou, riaditeľkou ZŠsMŠ Poproč.
Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Nikto
z prítomných poslancov sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠsMŠ Poproč
za školský rok 2014/2015.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠsMŠ Poproč za
školský rok 2014/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 5:
Interpelácie poslancov.
Ing. Viliam Komora – v súvislosti s verejným obstarávaním týkajúcim sa stavebných úprav
kuchynky v kultúrnom dome by bol rád ak by hlavný kontrolór obce vykonal kontrolu na túto
akciu, ďalej konštatoval, že cena za verejné obstarávanie na likvidáciu odpadu vyplatená
spoločnosti Carpathian – TG s.r.o., Košice je premrštená, upozornil na chyby v údajoch o obci
Poproč v knihách vydaných občianským združením MAS Rudohorie, o.z.
Martin Jasaň – navrhol novelizovať VZN o poskytovaní dotáciácií a doplniť toto VZN tak,
aby zahŕňalo aj ochranu pred požiarmi.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

interpelácie poslancov: Ing. Viliama Komoru,. P. Martina Jasaňa.

K bodu programu č. 6:
Podnety a návrhy od občanov.
P. Jaroslav Štovčík, Východná 7 – vytkol obci pripúšťanie cudzích podnikateľov na akciu
„Oslavy dňa obce“, konkrétne na predaj občerstvenia. Navrhol, aby v budúcnosti obec
povolila predaj občerstvenia iba podnikateľom pôsobiacim v obci.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

podnety a návrhy od občanov: p. Jaroslava Štovčíka

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 plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

