
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 12.12.2016 na Obecnom úrade v Poproči 

 

 

 

 
P r í t o m n í: 

 

Starosta obce:                               Ing. Štefan Jaklovský    

 

 

Hlavný kontrolór obce Poproč:      Ing. Jaroslav Hospodár  

 

 

 

 

Poslanci OZ: 

 

 

PhDr. Zita   Baníková  

                        

Mgr.  Zuzana  Bradová  

            

Ing.  Branislav  Hanko    

 

 Jozef   Harčarik  

 

 Martin  Jasaň  

     

Ing. Viliam  Komora 

 

 Peter   Mudroň - neospravedlnený 

     

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, 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. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Poproč č. 8/2008 o určení 

prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb.                                                                    

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč č. 2/2016 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.                                            

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 3/2016 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na 

území Obce Poproč.                                                                                                                                                                                              

6. Návrh pridelenia dotácií z rozpočtu obce na rok 2017 pre občianske združenia, 

organizácie a spolky.                                                                                                                                                             

7. Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

na rok 2017.                                                              

8. Návrh programov, podprogramov a zámerov obce na roky 2017, 2018, 2019.                      

9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce na rok 2017 

s výhľadom na rok 2018 – 2019.                                                                                                    

10. Návrh Rozpočtu obce na rok 2017  - záväzný.                       

11. Návrh Rozpočtu obce na rok 2018 - 2019 -  výhľadový.        

12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017.                            

13. Návrh Harmonogramu kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2017.     

14. Informácia o aktuálnom stave investičnej akcie spol. VVS a.s. Košice v Obci Poproč  

„Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovaní obcí mikroregiónu Bodva“.      

15. Rôzne.  

a) Návrh výšky ceny stočného na roky 2017-2021 (0,643 E/m3 max, 0,53 E/m3 sch.)                                                                                                    

b) Informácia o Výročnej správe obce Poproč za rok 2015.    

c) Návrh na doplnenie Cenníka obce Poproč za poskytované služby občanom obce 

Poproč na úseku MKS o položku: - požičanie návlekov.                       

d) Informácia o obsadení funkcie: Vedúci úseku obecných služieb.    

e) Informácia o termínoch plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 

2017.    

f)     Žiadosť Ing. Ladislava Toporčáka, Sadová 10 o odkúpenie pozemku parc. č. KN 

C 1145/1 o výmere 105 m2 .     

g) Žiadosť p. Štefana Jasaňa, Kostolná 35, Poproč o odkúpenie pozemku parc. č. 820/3 

vo výmere 260 m2 .      

h) Návrh Dodatku č. 1 k Dohode o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania 

nehnuteľnosti, uzavretej dňa 15.8.2016  so spol. Slovak Telekom, a.s..                

16. Interpelácie poslancov. 

17. Podnety a návrhy od občanov. 



18. Závery z rokovania OZ. 

19. Záver.    

 

 

Vyzval prítomných poslancov na doplnenie programu. nikto z prítomných poslancov 

program nedoplnil. Všetci  prítomní  poslanci  OZ  s  takýmto návrhom programu súhlasili,. 

 

K bodu programu č. 1b: 
Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení: 

Bc. Iveta Vincová, Mgr. Zuzana Bradová, 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  PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dajána Špegárová. 

 

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

 

Starosta obce konštatoval, že posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 

konalo dňa 7.11.2016.  

Uznesenia prijaté na tomto plánovanom zasadnutí  v polohe schválené – všetky splnené.  

Uznesenie prijaté v polohe poveruje: 

- starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, reklamovať práce súvisiace s opravou 

miestnych komunikácií Družstevná, Kostolná a súbeh ulíc Lesná, Športová, Mieru, Kostolná 

(pri SAD zastávke na „Brodze“),  konkrétne  zle zaasfaltované kanalizačné šachty a vodovodné 

ventily – splnené, dňa 23.11.2016 rokované so spol. Inžinierske stavby Košice a.s., reklamované 

nedostatky budú odstránené v termíne do 30.4.2017 spolu s ďalšími nedostatkami, ktoré 

vzniknú po zime 2016/2017. 

Starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných sa 

nevyjadril.            

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia  OZ dňa 7.11.2016. 

 

Písomne spracovaný materiál -  kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia  OZ 

dňa 7.11.2016 tvorí  prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 3: 
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Poproč č. 8/2008 o určení 

prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb.  

V tomto bode programu bol poslancom predložený Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu Obce Poproč č. 8/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach 

predaja a poskytovaní služieb. Zmena sa týka predajní spotrebného tovaru, upravil sa čas 

predaja v sobotu od 7.00 hod. – 19.00 hod. a  v nedeľu od 6.00 hod – 19.00 hod. a to na základe 

žiadosti p. Jarmily Sklenkovej, bytom Poproč, Školská 8. 

Starosta konštatoval, že návrh bol zverejnený v zmysle zákona, k návrhu neboli 

doručené žiadne pripomienky,   



Starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bode. Nikto z prítomných sa 

nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  sa uznáša na : 

- Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Poproč č. 8/2008 o určení 

prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb.      

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie  

 

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Poproč č. 8/2008 o určení 

prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb a dôvodová správa tvoria 

prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 4: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč č. 2/2016 o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.   

V tomto bode programu bol poslancom predložený návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia Obce Poproč č. 2/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole.  Navrhuje sa upraviť poplatok za pobyt dieťaťa vo veku od troch 

rokov z 8,00 € na 10,00 € a zaviesť nový poplatok pre dieťa vo veku od dvoch do troch rokov 

vo výške 30,00 €.  

Starosta konštatoval, že návrh bol zverejnený v zmysle zákona, k návrhu neboli 

doručené žiadne pripomienky,  taktiež, že návrh VZN bol prerokovaný na zasadnutí Komisie 

školstva a sociálnych vecí a tiež na zasadnutí Finančnej komisie, obidve komisie doporučujú 

predložený návrh schváliť. 

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. 2/2016 o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.       

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč č. 2/2016 o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a dôvodová správa tvoria prílohu tejto 

zápisnice.   

 

K bodu programu č. 5: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 3/2016 o určení výšky dotácie na 

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

Obce Poproč.     

V tomto bode programu bol poslancom predložený návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Poproč č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území Obce Poproč a to   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, návštevníka centra voľného 

času a stravníka v školskej jedálni.   

Starosta konštatoval, že návrh bol zverejnený v zmysle zákona, k návrhu neboli 

doručené žiadne pripomienky,  taktiež, že návrh VZN bol prerokovaný na zasadnutí Finančnej 

komisie, ktorá doporučuje predložený návrh schváliť. 

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. 3/2016 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   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 3/2016 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 tvoria prílohu tejto zápisnice.    

 

K bodu programu č. 6:                                                                                                                                                                                   
Návrh pridelenia dotácií z rozpočtu obce na rok 2017 pre občianske združenia, organizácie 

a spolky.   

V tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom na 

prerokovanie  návrh poskytnutia finančného príspevku z rozpočtu obce pre jednotlivé združenia 

a spolky na ich činnosť v roku 2017.  Návrh bol spracovaný na základe písomných žiadostí 

jednotlivých občianskych združení a spolkov a bol prerokovaný na zasadnutí Finančnej 



komisie dňa 8.12.2016. Následne PhDr. Zita Baníková, predsedníčka finančnej komisie, 

prečítala prítomným návrh výšky dotácie pre jednotlivé združenia, ktoré finančná komisia 

doporučuje schváliť. 

 Následne starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných 

sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje:: 

- poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok  2017 pre občianske združenia na základe ich 

písomných žiadostí a to  

 

- Futbalovému klubu  OFK Slovan Poproč         vo výške   16.000,00 € 

- OZ Fortuna Poproč                                                   vo výške        800,00 € 

- Stolnotenisovému športovému klubu Poproč        vo výške     3.500,00 €  

- Klubu slovenských turistov Poproč                                vo výške        600,00 € 

- Dobrovoľnému hasičskému zboru Poproč   vo výške     2.400,00 € 

        

s    p o d m i e n k o u, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude týmto 

združeniam poskytnutá dotácia v plnej výške, ale dotácie budú poskytnuté len v takej 

výške ako to rozpočet obce umožní. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie  

 

Písomne spracovaný materiál o poskytnutí dotácii tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 7:                                                                                                                                                       
Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na 

rok 2017.           
 V tomto bode programu prečítal starosta obce prítomných poslancom žiadosť Domova 

dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 

8.500,00 € na vykrytie nákladov spojených s prevádzkou zariadenia. Riaditeľka DD, Ing. Mária 

Petrášová, zdôvodnila žiadosť nariadením Vlády SR č. 432/2015 Z.z., ktorým boli ustanovené 

zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Finančnej komisie  dňa 8.12.2016, komisia 

doporučuje predloženú žiadosť schváliť.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

obce na rok 2017 vo výške 8.500,00 €. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 



    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na 

rok 2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 8: 
Návrh programov, podprogramov a zámerov obce na roky 2017, 2018, 2019.      

  V tomto bode programu starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrh 

Programov, podprogramov a zámerov obce Poproč na roky 2017, 2018, 2019. Materiál dostali 

poslanci k naštudovaniu domov, starosta obce taktiež konštatoval, že návrh Programov, 

podprogramov a zámerov obce Poproč na roky 2017, 2018, 2019 bol zverejnený v zákonnej 

lehote, k návrhu neboli doručené žiadne pripomienky.  

Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Nikto 

z prítomných poslancov  sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- Programy, podprogramy a zámery obce Poproč na  roky 2017, 2018, 2019 podľa 

predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie  

 

Návrh programov, podprogramov a zámerov obce na roky 2017, 2018, 2019 tvorí prílohu tejto 

zápisnice.      

  

K bodu programu č. 9: 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce na rok 2017 

s výhľadom na rok 2018 – 2019.    

V tomto bode programu starosta obce vyzval hlavného kontrolóra obce, Ing. Jaroslava 

Hospodára, na predloženie  stanoviska k návrhu Programového rozpočtu obce na rok 2017 

s výhľadom na rok 2018 – 2019.   Hlavný kontrolór konštatoval, že návrh  Programového 

rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na rok 2018 – 2019 je spracovaný v zmysle platnej 

legislatívy, odporučil poslancom   predložený návrh  Programového rozpočtu obce na rok 2017 

– záväzný  schváliť a návrh rozpočtu obce na rok 2018 – 2019 - výhľadový vziať na vedomie. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu  obce na rok 

2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019. 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce na rok 2017 

s výhľadom na rok 2018 – 2019 tvorí prílohu zápisnice.   

 



K bodu programu č. 10 a č. 11: 
Návrh Rozpočtu obce na rok 2017  - záväzný.   

Návrh Rozpočtu obce na rok 2018 - 2019 -  výhľadový.        

 

V tomto bode programu  starosta obce predložil prítomným poslancom na prerokovanie 

Návrh Rozpočtu obce Poproč na rok 2017 – záväzný a Návrh Rozpočtu obce Poproč 

s výhľadom na roky 2018 – 2019. Písomne spracovaný materiál obdržali poslanci  

k naštudovaniu domov,  návrhy  rozpočtov boli zverejnené v zákonnej lehote, obec k týmto 

návrhom neobdržala žiadne pripomienky. Návrhy boli prerokované na zasadnutí Finančnej 

komisie dňa 8.12.2016, starosta vyzval PhDr. Zitu Baníkovú, aby oboznámila prítomných so 

stanoviskom komisie k návrhu  rozpočtu na r. 2017. PhDr. Baníková konštatovala, že FK 

doporučuje predložený návrh rozpočtu na r. 2017 schváliť, kapitálové výdavky doporučuje FK 

použiť nasledovne: 84.000,00 € na ulicu Slnečnú, na rekonštrukciu ostatných miestnych 

komunikácií sumu 93.000,00 €, na výstavbu chodníka pri miestnej Komunikácií Mieru sumu 

84.000,00 €, na štúdiu a projektovú dokumentáciu rekonštrukcie telocvične základnej školy 

sumu 20.000,00 €. 

Následne starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Poslanec Martin Jasaň 

navrhol sumu 100.000,00 € z bežného rozpočtu určených na opravu miestnych komunikácií 

presunúť na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice, t.j. použiť finančné prostriedky aj na iné 

aktivity ako len na opravu miestnych komunikácií. Po následnej rozsiahlej diskusii nechal 

starosta hlasovať o tomto návrhu poslanca Jasaňa: 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- návrh poslanca Martina Jasaňa: 100.000,00 € z bežného rozpočtu určených na opravu 

miestnych komunikácií presunúť na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   proti uzneseniu  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   proti uzneseniu  

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - zdržala sa hlasovania  

Bc.  Iveta  Vincová - zdržala sa hlasovania  

 

Starosta konštatoval, že návrh bol schválený. Následne dal starosta hlasovať o celkovom  

rozpočte na r. 2017, ktorý zahŕňa aj vyššie schválenú zmenu. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- Rozpočet obce na rok 2017 – záväzný so zapracovaným návrhom  poslanca Martina 

Jasaňa. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   proti uzneseniu  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   proti uzneseniu  

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - zdržala sa hlasovania  

Bc.  Iveta  Vincová - zdržala sa hlasovania  



 

Starosta konštatoval, že uznesenie bolo schválené.  

  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- Rozpočet obce Poproč na roky 2018 – 2019 – výhľadový, podľa predloženého návrhu. 

 

Návrh Rozpočtu obce na rok 2017  - záväzný  a návrh Rozpočtu obce na rok 2018 - 2019 -  

výhľadový tvoria prílohu tejto zápisnice.        

 

K bodu programu č. 12: 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017.     

V tomto bode programu predniesol prítomným poslancom hlavný kontrolór obce návrh 

plánu svojej činnosti na I. polrok r. 2017, podľa ktorého plánuje vykonať: 

1. Kontrolu zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku 2016  a ich  súlad 

s VZN o poskytovaní dotácií. 

2.  Kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri vynakladaní rozpočtových 

prostriedkov v 2. polroku  roku 2016. 

3. Kontrolu povinného zverejňovania objednávok a faktúr v roku 2016. 

Následne starosta obce otvoril diskusiu prítomných poslancov k predmetnému bodu. Nikto 

z prítomných poslancov sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 podľa predloženého 

návrhu.       

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 tvorí prílohu 

zápisnice.     

 

K bodu programu č. 13: 
Návrh Harmonogramu kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2017.    

V tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie 

Harmonogram kultúrno-spoločenských podujatí obce Poproč na rok 2017. Spracovaný materiál 

dostali poslanci k naštudovaniu domov, preto starosta otvoril diskusiu poslancov 

k predmetnému bodu. Nikto z prítomných poslancov sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2017 podľa predloženého  

návrhu.     

 

 



Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie  

 

Návrh Harmonogramu kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2017 tvorí prílohu tejto 

zápisnice.    

 

K bodu programu č. 14: 
 Informácia o aktuálnom stave investičnej akcie spol. VVS a.s. Košice v Obci Poproč  

„Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovaní obcí mikroregiónu Bodva“.      

 V tomto bode programu starosta obce predložil a prečítal prítomným Záznam pre pamäť 

spísaný dňa 8.12.2016  z pracovného rokovania s predstaviteľmi Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice, predmetom rokovania bolo: 

1. Proces odovzdania verejnej kanalizácie do prevádzky VVS, a.s., 

2. Vybudovanie verejného vodovodu – rozšírenie na ulici Lesnej, Oľšavskej, Horskej, 

3. Vybudovanie verejnej kanalizácie na uliciach Družstevná a Západná, 

4. Výber vhodnej alternatívy odkanalizovania Potočnej ulice. 

 

Starosta ďalej informoval, že nakoľko predpokladaný termín nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutiu novej kanalizácie, vybudovanej v rámci projektu 

„BODVA“, je 25.12.2016, je potrebné začať proces prevzatia obecnej kanalizácie do prevádzky 

spol. VVS, a.s., ktorá  prevezme do prevádzky len obecnú kanalizáciu bez prípojok a čističky 

odpadových vôd. Na začiatku tohto procesu je potrebné schváliť Zmluvu o výkone správy 

majetku obce a prijať uznesenia vo veci zverenia majetku obce. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o aktuálnom stave investičnej akcie spoločnosti VVS a.s. 

Košice v obci Poproč „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí 

v mikroregióne Bodva“. 

 

Obecné zastupiteľstvo  prerokovalo: 

- predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku mesta s Východoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou, a. s bez pripomienok. 

 

 Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- zverenie majetku obce – kanalizácia do správy pre VVS, a. s. v účtovnej hodnote  

237.877,14 €. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie  

 

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.: 

 PREDMET  ZMLUVY 

1. Predmetom a účelom zmluvy je : 

výkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku 

vlastníka  - vodohospodárskeho zariadenia verejnej kanalizačnej siete ( ďalej VKS ) 

v obci Poproč odbornou organizáciou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.( 

ďalej len VVS, a.s.) v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách. 

2. Prevádzkovaním podľa tejto zmluvy sa rozumie:   

a) Odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie v rozsahu stanovenom 

schváleným a doloženým prevádzkovým poriadkom a platných právnych 

predpisov. 

b) vykonávanie necyklickej a cyklickej údržby na VKS 

c) zabezpečenie vedenia prevádzkových denníkov 

 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že cena za prevádzkovanie zvereného infraštrukturálneho    

majetku vlastníka bude hradená v rámci celkového výberu stočného od jednotlivých 

producentov odpadových vôd napojených na verejnú kanalizáciu. Fakturáciu stočného 

zabezpečuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, ktorý má sám právo fakturovať stočné 

v plnej výške vo  svoj prospech. 

2. Fakturovaná výška stočného je cena platná v rámci VVS, a. s. GR Košice v danom 

zúčtovacom období. 

3. Zúčtovacím obdobím je hospodársky rok stanovený podľa harmonogramu odpočtov 

závodu. Fakturácia bude vykonaná v termíne podľa plánu odpočtov, potrieb VVS, a. s. 

závodov a pri zmene ceny stočného. 

 ČAS PLNENIA 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na     

dobu neurčitú. Prevádzkovateľ začne prevádzkovať infraštrukturálny majetok po splnení 

bodov  článku III. tejto zmluvy to strany vlastníka. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           



Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie  

 

Záznam pre pamäť spísaný dňa 8.12.2016  z pracovného rokovania s predstaviteľmi 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice a   návrh Zmluvy o výkone správy 

majetku obce tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu programu č. 15: 
Rôzne.  

„Návrh výšky ceny stočného na roky 2017-2021“ 

- tento bod starosta obce stiahol z rokovania z dôvodu začatia procesu prevzatia obecnej 

kanalizácie do prevádzky spol. VVS, a.s.. 

                                                                                                    

„Informácia o Výročnej správe obce Poproč za rok 2015“ 

- v tomto bode programu starosta obce oboznámil prítomných s Výročnou správou obce 

Poproč za rok 2015, ktorú je v zmysle zákona  účtovná jednotka povinná vyhotoviť za 

predchádzajúci účtovný rok ako súčasť správy audítora. Starosta tiež informoval prítomných, 

že v  prípade záujmu je výročná správa prístupná  k nahliadnutiu na obecnom úrade. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- Výročnú správu obce Poproč za rok 2015. 

 

 

 

 

„Návrh na doplnenie Cenníka obce Poproč za poskytované služby občanom obce Poproč na 

úseku MKS“ 

-  v tomto bode starosta predložil poslancom na prerokovanie návrh na doplnenie cenníka 

za poskytované služby občanom obce Poproč na úseku miestneho kultúrneho strediska, 

konkrétne o položku – zapožičanie návlekov na stoličky, z dôvodu, že pri akciách dochádza 

k ich opotrebovaniu, čím sa zvyšujú náklady na ich údržbu. Po diskusii bol prijatý záver, že 

návleky sa budú zapožičiavať iba pre akcie organizované v kultúrnom dome a táto veta sa 

doplní aj do cenníka. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- doplnenie Cenníka obce Poproč za poskytované služby občanom obce Poproč na úseku 

miestneho kultúrneho strediska o položku: - zapožičanie návlekov na stoličky pre akcie 

organizované v kultúrnom dome,  podľa predloženého návrhu.    

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie  

 



Písomne spracovaný návrh na doplnenie cenníka obce Poproč za poskytované služby občanom 

na úseku MKS tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Informácia o obsadení funkcie: Vedúci úseku obecných služieb“ 

- v tomto bode programu starosta informoval, že od 15.11.2016 bola obsadená funkcia 

Vedúci úseku obecných služieb. Na túto pozíciu bol prijatý p. Martin Sopko, bytom Poproč, 

Mieru 33. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o obsadení funkcie: Vedúci úseku obecných služieb.    

 

 

„Informácia o termínoch plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017“ 

- v  tomto bode programu starosta obce oboznámil poslancov s termínmi plánovaných 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017, konkrétne 20.2., 24.4., 19.6., 21.8., 23.10., 

11.12. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o termínoch plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v roku 2017. 

 

Písomne spracovaný materiál o termínoch plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v roku 2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

 

 

 

 

 

„Žiadosť Ing. Ladislava Toporčáka, Sadová 10 o odkúpenie pozemku parc. č. KN C 1145/1 

o výmere 105 m2 „ 

- v tomto bode programu sa starosta opäť vrátil k žiadosti p. Ing. Ladislava Toporčáka 

o odkúpenie pozemku parc. č. KN C 1145/1 o výmere 105 m2 , konštatoval, že na 

predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 7.11.2016, OZ schválilo zámer prevodu tohto majetku obce 

priamym predajom, tento zámer priameho predaja bol zverejnený na web stránke obce 

v zákonnej lehote 15 dní. Cena za tento pozemok bola znalcom Ing. Jurajom Miškovičom 

stanovená na 110,00 € za 105 m2 .  

Starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s  § 9a, odsek 8, písmeno b) 

zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí, konkrétne pozemok nachádzajúci sa v obci 

Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na LV č. 1190, parc.č. 1145/1 vo výmere 105 m2 za cenu 

110,00 €,  v zmysle znaleckého posudku zo dňa 5.12.2016, vypracovaného znalcom Ing. 

Jurajom Miškovičom pre Ing. Ladislava Toporčáka, bytom Poproč, Sadová 10. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 



    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie  

 

Žiadosť Ing. Ladislava Toporčáka, Sadová 10 o odkúpenie pozemku parc. č. KN C 1145/1 

o výmere 105 m2 , časť Znaleckého posudku č. 179/2016 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom 

Miškovičom tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

    

„Žiadosť p. Štefana Jasaňa, Kostolná 35, Poproč o odkúpenie pozemku parc. č. 820/3 vo 

výmere 260 m2 .“  

- v tomto bode programu starosta predložil prítomným žiadosť p. Štefana Jasaňa,  bytom 

Poproč, Kostolná 35   o odkúpenie pozemku, podľa GP č. 66/2016 vypracovaného Ivanom 

Popovicsom sa jedná o parc. č. 820/3 vo výmere 260 m2 – záhrada, táto parcela sa nachádza 

v intraviláne obce a tvorí súčasť nehnuteľnosti žiadateľa. 

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných 

poslancov sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje:  

- v súlade s  § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí,   zámer 

prevodu majetku obce priamym predajom  p. Štefanovi Jasaňovi, bytom ul. Kostolná 35, 

044 24 Poproč.  Jedná sa o pozemok parc. č. 820/3 vo výmere 260  m2 – záhrada, podľa 

GP č. 66/2016, vypracovaného Ivanom Popovicsom. Celková cena za pozemok bude 

stanovená znaleckým posudkom. 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie  

 

Žiadosť p. Štefana Jasaňa, Kostolná 35, Poproč o odkúpenie pozemku parc. č. 820/3 vo výmere 

260 m2 s prílohami tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

 

„Návrh Dodatku č. 1 k Dohode o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania 

nehnuteľnosti, uzavretej dňa 15.8.2016  so spol. Slovak Telekom, a.s..“     

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

Dodatku č. 1 k Dohode o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, 

uzavretej dňa 15.8.2016  so spol. Slovak Telekom, a.s.  Zmluvu schválilo OZ na zasadnutí 

20.6.2016, dodatkom sa upravuje výmera ornej pôdy – zo 44,5 m2 na 60 m2 z parc.  č. 1015/101 

a parc.č. 1015/102, na ktorých bude zriadená a prevádzkované technologické zariadenie 

verejnej telekomunikačnej siete. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje:  



- Dodatok č. 1 k Dohode o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania 

nehnuteľnosti, uzavretej dňa 15.8.2016  so spol. Slovak Telekom, a.s.,  ktorej predmetom 

je užívanie nehnuteľností zapísaných na LV č. 2720, k.ú. Poproč, parc. č. 1015/101 

a parc.č. 1015/102, vo výmere 60 m2 podľa GP č. 37/2016 zo dňa 10.5.2016, 

vyhotoveného spoločnosťou GEOP s.r.o., Ždaňa z dôvodu zriadenia a prevádzkovania 

technologického zariadenia verejnej  elektronickej komunikačnej siete „ZS a RR, bod 

Poproč“ spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie  

 

Návrh Dodatku č. 1 k Dohode o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania 

nehnuteľnosti, uzavretej dňa 15.8.2016  so spol. Slovak Telekom, a.s.. tvorí prílohu tejto 

zápisnice.   

 

K bodu programu č. 16: 
Interpelácie poslancov. 

Ing. Viliam Komora – predniesol návrh  na doplnenie  Smernice obce o verejnom obstarávaní, 

doplnením sa zabezpečí transparentnejší proces verejného obstarávania, zefektívni sa práca, 

odstránia sa rôzne problémy, podozrievania a predíde sa podávaniu podnetov na súd. 

Následne prečítal návrhy uznesení, konkrétne: 

OZ schvaľuje: 

- zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác, ktorých 

predpokladaná hodnota zákazky je väčšia alebo rovná sume 10.000,00 € bez DPH 

postupom s využitím elektronického trhoviska a to s účinnosťou od 1.1.2017. 

- pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb, ktorých predpokladaná 

hodnota je väčšia alebo rovná sume 5.000,00 € bez DPH povinnosť zverejniť ich 

zadávanie na web stránke obce s účinnosťou od 1.1.2017. 

OZ ukladá: 

- obecnému úradu zapracovať do internej smernice k zadávaniu zákaziek s nízkou 

hodnotou povinnosť postupovať pri zákazkách s nízkou hodnotou na uskutočnenie 

stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je väčšia alebo rovná sume 

10.000,00 € s využitím elektronického trhoviska s účinnosťou od 1.1.2017. 

- obecnému úradu zapracovať do internej smernice o zadávaní zákaziek s nízkou 

hodnotou povinnosť zverejniť na web stránke obce zadávanie zákazky na poskytnutie 

služieb, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je väčšia alebo rovná sume 5.000,00 € 

bez DPH s účinnosťou od 1.1.2017. 
Starosta otvoril diskusiu poslancov k predloženým návrhom. Po rozsiahlej diskusii 

poslancov, ktorej témou bolo, že zákon dáva možnosť na doplnenie avšak či   možnosť možno 

ponať ako povinnosť, dal starosta hlasovať o navrhovaných  uzneseniach.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje:  



- zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác, ktorých 

predpokladaná hodnota zákazky je väčšia alebo rovná sume 10.000,00 € bez DPH 

postupom s využitím elektronického trhoviska a to s účinnosťou od 1.1.2017. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   proti uzneseniu  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   zdržala sa hlasovania 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - proti uzneseniu  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  ukladá:  

- obecnému úradu zapracovať do internej smernice k zadávaniu zákaziek s nízkou 

hodnotou povinnosť postupovať pri zákazkách s nízkou hodnotou na uskutočnenie 

stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je väčšia alebo rovná sume 

10.000,00 € s využitím elektronického trhoviska s účinnosťou od 1.1.2017. 

 
Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   proti uzneseniu  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   zdržala sa hlasovania 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - proti uzneseniu  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje:  

- pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb, ktorých predpokladaná 

hodnota je väčšia alebo rovná sume 5.000,00 € bez DPH povinnosť zverejniť ich 

zadávanie na web stránke obce s účinnosťou od 1.1.2017. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   proti uzneseniu  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   zdržala sa hlasovania 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - proti uzneseniu  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  ukladá:  

- obecnému úradu zapracovať do internej smernice o zadávaní zákaziek s nízkou 

hodnotou povinnosť zverejniť na web stránke obce zadávanie zákazky na poskytnutie 

služieb, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je väčšia alebo rovná sume 5.000,00 € 

bez DPH s účinnosťou od 1.1.2017. 



 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   proti uzneseniu  

   Mgr.  Zuzana  Bradová -   zdržala sa hlasovania 

   Ing.  Branislav Hanko  - za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie           

Ing. Viliam  Komora -   za takéto uznesenie    

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - proti uzneseniu  

 

Starosta konštatoval, že uznesenia boli prijaté, zváži však ich podpísanie. 

 

p. Martin Jasaň – poďakoval starostovi za promtné odstránenie nedostatočného osvetlenia na 

Školskej ulici, na ktoré upozornil na zasadnutí OZ dňa 7.11.2016. 

 

K bodu programu č. 17: 
Podnety a návrhy od občanov. 

Ing. František Petráš, Brezová 5 – navrhol nasvietiť vežu kostola ako v iných dedinách. 

 

K bodu programu č. 18: 
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. 19: 
Záver.    

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

účasť na tomto plánovanom zasadnutí, všetkým poprial príjemné vianočné sviatky. 

 

 

 

 

 
........................................................    

                                               

                                    Ing. Štefan Jaklovský                                                 

                                      starosta obce                                                             

 

 

                                                                                                                                                                
 

Overovatelia zápisnice:          PhDr. Zita Baníková     ..................................................... 

 

Mgr. Dajána Špegárová ..................................................... 


