
Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči dňa 28.12.2016 

 

 

A.  U z n e s e n i e   Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 8/2016 

 

Obecného zastupiteľstva v Poproči 

 

 

 

 

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

 

a) Informáciu starostu obce o postupe pripojenia sa na verejnú kanalizáciu. 

 

 

2. S c h v a ľ u j e  

 

a) doplnenie programu rokovania o bod Interpelácie poslancov    
 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková - proti uzneseniu 

Mgr. Zuzana  Bradová - proti uzneseniu 

Ing.     Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

Martin  Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

Bc. Iveta  Vincová - proti uzneseniu 

 

 

b) program rokovania neplánovaného zasadnutia OZ dňa 28.12.2016 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková - proti uzneseniu 

Mgr. Zuzana  Bradová - proti uzneseniu 

Ing.     Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

Martin  Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

Bc. Iveta  Vincová - proti uzneseniu 

 

 

 

 

 



c) návrh poslanca Petra Mudroňa: 50 000,00 € 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 znenie uznesenia 

Jozef   Harčarik - zdržal sa hlasovania 

Martin  Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

Bc. Iveta  Vincová - proti uzneseniu 

 

d) rozpočet obce na rok 2017 – záväzný so zapracovanou zmenou, t.j. presun 

finančných prostriedkov vo výške 50 tis. € z bežného rozpočtu obce, konkrétne 

z položky oprava a údržba miestnych komunikácií do kapitálového rozpočtu obce, 

konkrétne na položku rekonštrukcia budovy PZ. 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková - proti uzneseniu 

Mgr. Zuzana  Bradová -           proti uzneseniu 

Ing.     Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

Martin  Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto znenie uznesenia 

Bc. Iveta  Vincová - proti uzneseniu 

 

3. N e s c h v a ľ u j e  

 

a) 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  - zdržal sa hlasovania 

Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

Martin  Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

Ing.  Viliam  Komora - zdržal sa hlasovania 

Peter   Mudroň - proti uzneseniu 

Mgr. Dajána  Špegárová - proti uzneseniu 

Bc. Iveta  Vincová - proti uzneseniu 



 

b) zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác, 

ktorých predpokladaná hodnota zákazky je väčšia alebo rovná sume 10 tis. € bez 

DPH postupom s využitím elektronického trhoviska a to s účinnosťou od 1.1.2017, 

 

- 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 tis. €  s využitím elektronického trhoviska  s účinnosťou od 1.1.2017, 

 

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

predpokladaná hodnota je väčšia alebo rovná sume 5 tis. € bez DPH povinnosť 

zverejniť ich zadávanie na WEB stránke obce s účinnosťou od 1.1.2017, 

 

- 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 tis. 

€ bez DPH s účinnosťou od 1.1.2017. 

 

 

Hlasovanie:  

 

PhDr. Zita   Baníková - proti uzneseniu 

Mgr. Zuzana  Bradová - proti uzneseniu 

Ing.     Branislav  Hanko  - za takéto znenie uznesenia 

Jozef   Harčarik - za takéto znenie uznesenia 

Martin  Jasaň  - za takéto znenie uznesenia 

Ing.  Viliam  Komora - za takéto znenie uznesenia 

Peter   Mudroň - za takéto znenie uznesenia 

Mgr. Dajána  Špegárová - zdržala sa hlasovania 

Bc. Iveta  Vincová - proti uzneseniu 

 

 

 

 

 

 


