
Zápisnica 
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 28.12.2016 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 – ospravedlnený 

 

 

 

 

 

Poslanci OZ: 

 

PhDr. Zita   Baníková 

 

Mgr. Zuzana  Bradová 

 

Ing.     Branislav  Hanko 

 

Jozef   Harčarik 

 

Martin  Jasaň 

 

Ing.  Viliam  Komora 

 

Peter   Mudroň 

 

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 všetkých 

privítal na tomto neplánovanom zasadnutí OZ. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je 

uznášania schopné, taktiež konštatoval, že z dnešného rokovania bude vyhotovená aj zvuková 

nahrávka, ktorá bude súčasťou tejto zápisnice.  

 

 Následne predložil návrh programu dnešného neplánovaného zasadnutia OZ: 

1. Otvorenie 

a) schválenie programu rokovania, 

b) voľba návrhovej komisie, 

c) určenie zapisovateľov zápisnice, 

d) určenie zapisovateľa. 

2. Informácia o nepodpísaní uznesenia č. A.7/2.n./2016 starostom obce – návrh poslanca 

Martina Jasaňa na zmenu rozpočtu obce na rok 2017. 

3. Informácia o nepodpísaní uznesenia č. A.7/2.o./2016 starostom obce – Rozpočet obce 

na rok 2017 – záväzný so zapracovaným návrhom poslanca Martina Jasaňa. 

4. Informácia o nepodpísaní uznesení č. A.7/2.j./2016, A.7/3.a./2016, č. A.7/2.k./2016,     

č. A.7/3.b./2016 -  návrhy poslanca Ing. Viliama Komoru na úpravu smernice 

o verejnom obstarávaní. 

5. Informácia o postupe pripojenia sa na verejnú kanalizáciu. 

6. Závery z rokovania. 

7. Záver. 

 

Ing. Viliam Komora žiadal doplniť program rokovania o bod Interpelácie poslancov. Po 

diskusii starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

- 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 

 

 

Starosta obce doplnil návrh programu o vyššie uvedený bod programu. Následne dal 

hlasovať o doplnenom programe. 



 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

-  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 

 

Starosta obce konštatoval, že program bol schválený. 

 

K bodu programu č. 1b: 

 

 Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení: 

PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dajána Špegárová, Ing. Viliam Komora. 

 

 

K bodu programu č. 1c a 1d: 

 

 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

 Starosta obce určil za zapisovateľku Janu Baníkovú. Za overovateľov zápisnice boli  

určení Bc. Iveta Vincová a Mgr. Zuzana Bradová. 

 

 

K bodu programu č. 2: 

 

Informácia o nepodpísaní uznesenia č. A.7/2.n./2016 starostom obce – návrh poslanca Martina 

Jasaňa na zmenu rozpočtu obce na rok 2017. 

 

Uznesenie č. A.7/2.n./2016 – schvaľuje návrh poslanca Martina Jasaňa: 100 000,00 € z bežného 

rozpočtu určených na opravu miestnych komunikácií presunúť na rekonštrukciu budovy 

požiarnej zbrojnice. 

 

 Starosta obce informoval prítomných, že po plánovanom zasadnutí OZ dňa 12.12.2016 

mu hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Hospodár telefonicky oznámil, že rozpočet obce na rok 

2017, rovnako aj návrh poslanca Martina Jasaňa vo veci presunu finančných prostriedkov nebol 

schválený z dôvodu, že z prítomných 8 poslancov OZ 4 poslanci hlasovali za predložený 

rozpočet obce na rok 2017 so zapracovaným návrhom pána Martina Jasaňa, avšak aby mohol 

byť rozpočet, ako aj návrh pána Jasaňa schválený, je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov, čo 



v tomto prípade tak nebolo. Starosta obce požiadal o stanovisko právneho zástupcu obe JUDr. 

Jozefa Sotolářa, ktorý mu odporučil zápisnicu z plánovaného zasadnutia  OZ napísať s tým, že 

návrhy boli schválené, ale následne zápisnicu nepodpísať. Potom zopakovať na neplánovanom 

zasadnutí OZ  prerokovanie týchto bodov programu.  

 Starosta obce prítomným prečítal zápisnicu z predchádzajúceho OZ. Je potrebné nanovo 

hlasovať o pánom Jasaňom navrhovanej zmene predloženého rozpočtu a následne aj o celom 

rozpočte. 

Ing. Viliam Komora konštatoval, že rozpočet obce nemôže byť predložený finančnej komisii 

dňa 8.12.2016 na prerokovanie a následne 12.12.2016 na schválenie, nakoľko rozpočet obce je 

najdôležitejší dokument obce. Na zasadnutí OZ dňa 12.12.2016  bol predložený návrh na zmenu 

návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a bolo sa potrebné rozhodnúť ihneď. V ďalšom Ing. Viliam 

Komora podotkol, že v rozpočte sa počíta s úverom, avšak poslanci OZ ešte neboli oboznámení 

s úverovou zmluvou – za akých podmienok banka úver obci poskytne. V rozpočte nie sú 

vyčlečnené prostriedky určené na projektové dokumentácie na ulicu Slnečnú a chodník na ul. 

Mieru, nakoľko sa jedná o nové stavby. Ďalej konštatoval, že v rozpočte obce na rok 2017 sú 

rozpočtované výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie rekonštrukcie 

telocvične ZŠ s MŠ Poproč. Rozpočet obce na rok 2017 nebol ešte schválený a už prebehlo 

výberové konanie na projektanta na rekonštrukciu telocvične ZŠ. Žiada predložiť poslancom 

OZ zápisnicu z výberového konania na projektanta, ako aj smernicu o verejnom obstarávaní.  

Starosta obce konštatoval, že rozpočet obce bol zverejnený tak ako vždy, včas. Následne na to 

bola zvolaná finančná komisia na termín 8.12.2016. Ing. Komora v ďalšom uviedol, že finančná 

komisia mala zasadnúť ešte pred októbrovým zasadnutím OZ, kde by sa nepreberal celý 

rozpočet, ale riešili by sa iba investičné akcie obce. Na to starosta obce poznamenal, že v tejto 

veci zasadla komisia životného prostredia a projektového plánovania, ktorá spracovala návrh 

na realizáciu investičných akcií obce v roku 2017. Následne bol tento návrh predložený 

finančnej komisii dňa 8.12.2016. Starosta obce prečítal prítomným list z Prima banky vo veci 

možnosti čerpania úveru až do výšky 450 tis. € na obdobie 10 rokov. V prípade záujmu zo 

strany obce banka vypracuje indikatívnu ponuku, s uvedením podmienok čerpania úveru. Čo 

sa týka financovania PD na ulicu Slnečnú a chodník na ul. Mieru, bude to financované 

z prostriedkov zahrnutých v rozpočte. Na jednotlivých komisiách bolo jednoznačne povedané, 

že telocvičňu ZŠ s MŠ treba riešiť. Starosta obce vysvetlil nevyhnutnosť mať pripravenú 

projektovú dokumentáciu z dôvodu možného čerpania prostriedkov z fondov EÚ. Spracovanie 

takejto dokumentácie trvá dva-tri mesiace, úhrada za spracovanie  PD bude projektantovi 

realiozvaná až v roku 2017. 

V ďalšom sa do diskusie prihlásila Ing. Eva Petrášová, členka finančnej komisie, ktorá uviedla, 

že na poslednom zasadnutí finančnej komisie sa zúčastnila a preto nerozumie stanovisku Ing. 

Komoru ohľadne projektovej dokumentácie na telocvičňu, keďže na zasadnutí bola 

prezentovaná nevyhnutnosť mať čo najskôr spracovanú PD, pre prípad možného čerpania 

prostriedkov. V ďalšom uviedla, že sa jej zdá byť v súčasnej situácii nerozumné použiť 100 tis. 

€ na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Podľa jej názoru sú prvoradé cestné komunikácie, ktoré 

sú po kanalizačných prácach vo veľmi zlom stave a taktiež si vie predstaviť investovať do iných 

obecných budov, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu, napr. ambulancia, domov dôchodcov a pod. 

Pán Martin Jasaň zdôraznil, že rekonštrukcia požiarnej zbrojnice je nevyhnutná, nakoľko je 

treba ochrániť hodnoty patriace obci, techniku, ktorá sa tam nachádza. Taktiež treba zvážiť 

energetické úspory; pomoc občanom v prípade potreby; je spracovaná projektová 

dokumentácia a je vydané stavebné povolenie, ktoré časom stratí platnosť.  

PhDr. Zita Baníková – zvážiť potrebu koľko prostriedkov investovať do budovy požiarnej 

zbrojnice, prečo napríklad neinvestovať finančné prostriedky napríklad do budovy domova 

dôchodcov, kde žijú ľudia, alebo do budovy zdravotného strediska, prípadne investovať do 

rozšírenia cintorína, o čom sa rozpráva už niekoľko rokov. Ing. Branislav Hanko sa zastal 



cintorína, bolo jasne deklarované, že zo zákona nemožno v prácach na rozšírení cintorína 

pokračovať. Čo sa týka rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, zdieľa názor pána Martina Jasaňa – 

ochrániť hodnoty a majetok obce. Starosta obce doplnil, že stavebné povolenie neprepadne, je 

ho možné predĺžiť. Mgr. Zuzana Bradová uviedla, že podľa jej názoru je prednejšia 

rekonštrukcia telocvične ako rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Navrhla, či by sav DHZ 

nemohol uchádzať o finančné prostriedky z nejakých fondov. Viac ľudí využíva priestory 

telocvične ZŠ s MŠ ako priestory PZ. Mgr. Dajána Špegárová konštatovala, že sa opäť nevie 

rozhodnúť, kde by bolo vhodnejšie investovať sumu 100 tis. €. Očakávala opätovné zasadnutie 

finančnej komisie k tejto problematike, predloženie nového návrhu rozpočtu obce na rok 2017. 

Nemyslí si, že je vhodné použiť 100 tis. € na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. 

Starosta konštatoval, že na odporúčania právneho zástupcu obce bol pôvodný návrh rozpočtu 

na rok 2017 – 2019 nanovo zverejnený, nebola k tomu žiadna pripomienka, nikto nedal podnet 

na znovuzasadnutie finančnej komisie, finančná komisia pôvodný rozpočet prejednala 

a následne odporučila poslancom OZ schváliť. 

Mgr. Špegárová sa opýtala pána Jasaňa, či uvažoval o investícii do požiarnej zbrojnice. Pán 

Jasaň konštatoval, prečo musíme všetky prostriedky investovať len do miestnych komunikácií. 

Keď je spracovaná projektová dokumentácia, malo by sa postupovať podľa nej. Navrhuje t.r. 

urobiť napr. okná, dvere, potom sa bude pokračovať napr. rekonštrukciou strechy, atď., nemusí 

sa minúť t.r. 100 tis. €, možno vysúťažime cez EKS nižšiu sumu. Čo sa týka telocvične, na 

finančnej komisii nebolo vôbec povedané, že PD je potrebné urobiť do konca roka. Ing. Komora 

– malo sa jednoznačne počkať do schválenia rozpočtu. Toho času ešte nie je schválený rozpočet 

obce na rok 2017, avšak verejné obstarávanie na projektanta PD rekonštrukcie telocvične už 

prebehlo, je to netransparentné. 

Starosta obce navrhol vrátiť sa k návrhu pána Jasaňa, ako ukončiť tento bod. Ing. Komora – je 

potrebné vyšpecifikovať z projektu, koľko by stála hrubá stavba, strecha, okná a dvere. 

Prebehne verejné obstarávanie, do zmluvy zaznamenať etapovitosť rekonštrukcie budovy PZ. 

PhDr. Baníková navrhla schváliť rozpočet podľa odporúčaní finančnej komisie s tým, že 

v priebehu roka je možné robiť úpravy rozpočtu. Starosta zdôraznil, že rozpočet obce je 

nevyhnutné schváliť z dôvodu, že do 10.1.2017 je potrebné tento rozpočet zadať do programu 

RISSAM, ktorý priamo spadá pod Ministerstvo financií SR. Bez schváleného rozpočtu nemáme 

možnosť uchádzať sa o poskytnutie dotácií zo ŠR, prípadne iných fondov. Ing. Komora – ak sa 

neschváli investícia do požiarnej zbrojnice dnes, nepôjde verejné obstarávanie, nič sa s tým 

neurobí. Navrhuje rozdeliť investíciu na jednotlivé roky, vyšpecifikovať položkovite, čo sa 

kedy urobí na PZ. Starosta obce vyzval poslancov, aby navrhli sumu určenú na rekonštrukciu 

PZ v roku 2017. Najskôr sa hlasovalo za pôvodný návrh pána Jasaňa – 100 tis. € na 

rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.  

 

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  - 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 

 

 Starosta obce skonštatoval, že návrh nebol schválený. 

 

 Pán Mudroň navrhol na rekonštrukciu budovy PZ vyčleniť sumu 50 tis. €. Starosta obce 

dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

- 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 

 

Starosta obce konštatoval, že tento návrh bol schválený, to znamená, že 50 tis. € ostane 

na financovanie bežných výdavkov spojených s údržbou miestnych komunikácií a suma 50 tis. 

€ bude použitá na financovanie rekonštrukcie budovy PZ. 

 

 

K bodu programu č. 3: 

 

Informácia o nepodpísaní uznesenia č. A.7/2.o./2016 starostom obce – Rozpočet obce na rok 

2017 – záväzný so zapracovaným návrhom poslanca Martina Jasaňa. 

 

Uznesenie č. A.7/2.o./2016 – schvaľuje rozpočet obce na rok 2017 – záväzný so zapracovaným 

návrhom poslanca Martina Jasaňa. 

 

 Starosta obce vyzval poslancov k diskusii k tomuto bodu programu. Ing. Komora 

pripomenul, že v prípade čerpania úverových prostriedkov zo strany obce je nevyhnutné, aby 

poslanci OZ boli oboznámení s podmienkami čerpania úveru, t.j. s úverovou zmluvou. Starosta 

obce skonštatoval, že konkrétne podmienky čerpania úveru budeme poznať až vtedy, keď 

budeme poznať výšku potrebných prostriedkov z úverových zdrojov. Starosta obce dal 



hlasovať o predloženom návrhu rozpočtu obce na rok 2017 so zapracovanou zmenou návrhu 

rozpočtu obce, 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. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

- 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 

 

 

K bodu programu č. 4: 

 

Informácia o nepodpísaní uznesení č. A.7/2.j./2016, A.7/3.a./2016, č. A.7/2.k./2016,                č. 

A.7/3.b./2016 -  návrhy poslanca Ing. Viliama Komoru na úpravu smernice o verejnom 

obstarávaní. 

 

Uznesenie č. A.7/2.j./2016 – schvaľuje 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. 

 

Uznesenie A.7/3.a./2016 – 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 tis. €  s využitím elektronického trhoviska  s účinnosťou od 1.1.2017. 

 

Uznesenie č. A.7/2.k./2016 – schvaľuje 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. 

 

Uznesenie č. A.7/3.b./2016 -  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 tis. € bez DPH s účinnosťou od 1.1.2017. 



 Ing. Komora navrhol na predchádzajúcom zasadnutí OZ doplniť smernicu obce 

o verejnom obstarávaní o vyššie uvedené uznesenia. 

 Starosta obce prečítal zápisnicu. Následne prečítal stanovisko JUDr. Sotolářa 

a stanovisko odborného pracovníka pre verejné obstarávanie firmy Carpathian- TG, s.r.o., 

Košice, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Ing. Komora disponuje vyjadrením úradu pre verejné obstarávanie – všetky zákazky, aj 

s nízkou hodnotou riešiť cez EKS /elektronické trhovisko/. Ako príklad uviedol mesto Medzev, 

ktorý riešil zákazku s nízkou hodnotou cez EKS a vysúťažil zníženie ceny zákazky zo sumy 73 

tis. € na sumu 58 tis. €. Starosta konštatoval, že zákon o verejnom obstarávaní to síce 

nevylučuje, ale nie všetky zákazky musia ísť cez EKS. Smernica môže, ale nemusí byť. Ak 

smernica nebude, bude platiť zákon. Zákon tým porušený nebude. 

Ing. Petrášová konštatovala, že ak názor právneho zástupcu obce nemá váhu, tak potom čím sa 

má obec vlastne riadiť. Pán Mudroň sa opýtal, či sa dá cez EKS ušetriť veľa peňazí. Starosta 

obce uviedol, že všetko čo sa dá cez EKS riešiť, sa rieši. V ďalšom dal starosta hlasovať za 

nezmenený návrh. 

   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

- 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 

 

 Starosta obce skonštatoval, že predložený návrh nebol schválený. 



 

 

K bodu programu č. 5: 

 

Informácia o postupe pripojenia sa na verejnú kanalizáciu. 

 

 Starosta obce poinformoval prítomných poslancov o tom, že občania obce dostali do 

svojich domácností list od VVS, a.s. Košice, v zmysle ktorého sú povinní uzatvoriť zmluvu 

s VVS, a.s. Košice. Informoval o 3 termínoch uvedených v liste – do konca marca sú povinní 

sa prihlásiť na VVS, a.s., v Moldave n. B. alebo v Košiciach tí, ktorí sú už napojení na obecnú 

kanalizáciu. Pri uzatváraní zmluvy je potrebné predložiť požadované doklady, uvedené v liste. 

Do konca mája sú povinní uzatvoriť zmluvu všetci tí, ktorí budú pripojení na novovybudovanú 

kanalizáciu, do 30.6. tí, ktorí nemajú vybudovanú kanalizačnú prípojku a na ulici je verejná 

kanalizácia vybudovaná a skolaudovaná. Predmetný list bol doručený do všetkých domácností 

v obci, aby boli všetci občania informovaní. Od 1.1.2017 preberá verejnú kanalizáciu VVS, 

a.s., Košice. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

- Informáciu o postupe pripojenia sa na verejnú kanalizáciu. 

 

 

K bodu programu č. 6: 

 

Interpelácie poslancov. 

 

 Ing. Viliam Komora chce deklarovať, ako sa robí v našej obci transparentne. Prečítal 

článok starostu obce Poproč z posledného vydania Obecných novín ohľadne 2. vydania knihy 

o Poproči, pričom spochybnil jeho vyjadrenia, bude to šetrené súdom a taktiež bude vydaný 

materiál, aby si občania vytvorili svoj názor. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

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

                      Ing. Štefan Jaklovský 

                   starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Bc. Iveta Vincová               .................................. 

     

     Mgr. Zuzana Bradová  .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


