
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 12. 12. 2016 

 

 

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 7/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Poproči 

 

 

1. B e r i e    n a    v e d o m i e   
 

a/  Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho  zasadnutia  OZ dňa 7.11.2016. 
 

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

s výhľadom na rok 2018 – 2019.                                                                                                

 

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

 

d/ 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“. 
 

e/ Výročnú správu obce Poproč za rok 2015. 

 

f/ Informáciu starostu obce o obsadení funkcie: Vedúci úseku obecných služieb.    
 

g/ Informáciu starostu obce o termínoch plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v roku 2017. 
 

h/ Interpelácie poslancov: Ing.Viliama Komoru, p. Martina Jasaňa. 
 

i/ Podnety a návrhy od občanov: p. Ing. Františka Petráša. 

 

2. S c h v a ľ u j e    
 

a/  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  

 

b/  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  

 

c/   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  

 

                                                         

d/ 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  

 

e/    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  

 

f/ 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  

    

             

g/ 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  

 

h/ 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  

 



i/  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  

 

j/   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  

 

k/ 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  

 

 

l/  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  

 

m/ 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  

 

 

 
 



n/  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  

 

o/  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  

 
 

3. U k l a d á     

 

a/ 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  

 

b/ 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  

 

4. P r e r o k o v a l o  
 

a/  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 

 

 

B. Obecné zastupiteľstvo obce Poproč   sa   u z n á š a     na: 
 

a/ 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  

                                                              
 

b/  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  

                                      
 



c/  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  

 

 


