
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 20.2.2017 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 - príchod o 17.25 hod. 

     

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 predchádzajúcich zasadnutí OZ.                         

3. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016.                                                  

4. Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.   

a) Projekt spoločnosti VVS, a.s. Košice „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie 

obcí mikroregiónu Bodva“.  

b) Projekt obecný „Prečerpávacia stanica studenej vody na ul. Lesná“  

c) Žiadosť o zapožičanie PD „Poproč vodovod, ul. Oľšavská, Horská“  

d) Projekt obecný „Zateplenie MŠ pri ZŠsMŠ“  

5. Rôzne.  

a) Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Jasaň, bytom Poproč, Kostolná 35. 

b) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy IT – CARE s.r.o., so sídlom Rudník 195. 

c) Návrh DODATKU č. 7 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

(stavebného) 

d) Žiadosť o prenájom priestorov kina v Miestnom kultúrnom stredisku v Poproči. 

e) Zoznam daňových dlžníkov a dlžníkov poplatkov k 31.12.2016. 

f) Žiadosť Územnej organizácie DPO SR Košice – okolie, Národná trieda 5, Košice 

o finančný príspevok. 

g) Informácia o zápise do 1. ročníka ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 pre šk. rok 2017/2018. 

h) Žiadosť – doplnená, Ing. Jána Mihóka, bytom Poproč, Oľšavská 31 o odkúpenie 

pozemku. 

i) Žiadosť p. Petra Petráša, bytom Košice, Alžbetina 36 o odkúpenie pozemkov. 

j) Informácia – oznámenie spol. BE-SOFT , a.s. Košice o ohrození psom v obci. 

6. Interpelácie poslancov. 

7. Podnety a návrhy od občanov. 

8. Závery z rokovania OZ. 

9. 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 12.12.2016.  

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

Dňa 28.12.2016 sa konalo neplánované zasadnutie OZ, taktiež všetky uznesenia prijaté 

na tomto zasadnutí v polohe schválené sú splnené. 

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

nevyjadril.            

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí  OZ dňa 12.12.2016 

a 28.12.2016. 

 

Písomne spracovaný materiál -  kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí  OZ 

dňa 12.12.2016 a 28.12.2016  tvorí  prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 3: 
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016.           

V tomto bode programu hlavný kontrolór obce predniesol prítomným Správu 

o kontrolnej činnosti  za rok 2016.   Konštatoval, že vykonal všetky kontroly schválené 

obecným zastupiteľstvom na 1. a 2. polrok r. 2016, konkrétne: 

- kontrolu zúčtovania dotácií – neboli zistené nedostatky, 

- kontrolu výdavkov spojených s náhradami pri pracovných cestách – neboli zistené 

nedostatky, 

- kontrolu hospodárnosti, účelovosti, efektívnosti a účelnosti pri vynakladaní 

rozpočtových prostriedkov v r. 2015 – neboli zistené nedostatky, 

- kontrola dodržania ustanovení zákona o verejnom obstarávaní na zákazku: „Stavebné 

úpravy priestorov KD na prípravu jedál“ – nebolo zistené porušenie zákona, 

- kontrola nakladania s finančnými prostriedkami v hotovosti poverenými 

zamestnancami - zistené drobné nedostatky, ktoré boli odstránené prijatím potrebných 

opatrení, 

- kontrolu vykonávania finančných kontrol zamestnancami obce v zmysle zákona 

o finančnej kontrole – neboli zistené nedostatky, 

- kontrolu hospodárnosti, účelovosti, efektívnosti a účelnosti pri vynakladaní 

rozpočtových prostriedkov v 1. polroku r. 2016 - neboli zistené nedostatky, 

- kontrolu plnenia jednotlivých uznesení - neboli zistené nedostatky, 

- kontrolu procesu verejného obstarávania „Knihy Poproč“ - neboli zistené nedostatky, 

- kontrolu procesu verejného obstarávania „Kuchynské vybavenie, zariadenie a nábytok“ 

- neboli zistené nedostatky, 

- povinnú kontrolu v zmysle zákona o obecnom zriadení – vykonávanie inventarizácie 

peňažných prostriedkov  v účtovnej jednotke – neboli zistené nedostatky.  

 

  Poslanec Peter Mudroň – príchod na rokovanie OZ, čas 17.25 hod. 

 

Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu rokovania. 



Ing. Komora – konštatoval, že dnes sa môže zodpovedne vyjadriť k správe hlavného kontrolóra, 

nakoľko mu bol materiál doručený včas - na jeho požiadanie zaslaný elektronicky, od r. 2010 

boli tieto správy a iné materiály predkladané poslancom priamo na zasadnutí, poslanci sa museli 

buď okamžite vyjadriť alebo na tieto správy a materiály nereagovať, čo malo vplyv na 

hlasovanie poslancov, následne predniesol  svoje stanovisko k správe hlavného kontrolóra, 

v ktorom konštatoval, že hlavný kontrolór sa v častiach týkajúcich  verejných obstarávaní 

odvoláva na nesprávne paragrafy zákona, na paragrafy, ktoré v čase zadávania zákaziek neboli 

v platnosti,  resp. neexistovali, zákazka „Stavebné úpravy kultúrneho domu na prípravu jedál“ 

bola účelovo rozdelená, čím došlo k chybnému spôsobu obstarávaniu zákazky, pri zákazke 

„Kniha Poproč“ sa celková fakturovaná cena zákazky nezhoduje s cenou uvedenou v zmluve 

o dielo, taktiež v zmluve je uvedený úplne iný názov zákazky než akú zákazku poslanci  

schválili, predmet fakturácie úplne odlišný ako predmet uvedený v zmluve o dielo, spoločnosť, 

ktorá knihu zostavovala nemá na takúto činnosť oprávnenie, v závere konštatoval, že všetky 

tieto skutočnosti, ktoré uviedol nepodporujú vyjadrenie p. kontrolóra „konštatujem, že 

vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky“, nakoľko v čase zadávania zákaziek obec 

nepostupovala v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní, ale ani s v súlade 

s vlastnou smernicou o verejnom obstarávaní. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016. 
 

Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 4: 
Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.   

 

„Projekt spoločnosti VVS, a.s. Košice „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí 

mikroregiónu Bodva““ 

- starosta informoval prítomných, že dňa 28.12.2016 nadobudlo právoplatnosť 

kolaudačné rozhodnutie na danú stavbu, od 1.1.2017 prevádzkuje obecnú kanalizáciu 

spoločnosť VVS, a.s., v tejto súvislosti k 31.12.2016 ukončila prevádzkovanie doposiaľ 

obecnej kanalizácie a ČOV spoločnosť W-Control s.r.o., Poprad, dňa  26.1.2017 sa realizoval 

prepoj odvádzania odpadových vôd do ČOV Moldava nad Bodvou, postup pripájania na 

verejnú kanalizáciu bez zmeny, platí postup uvedený v informačnom liste, ktorý bol v decembri 

2016 doručovaný občanom do domácností. 

 

„Projekt obecný „Prečerpávacia stanica studenej vody na ul. Lesná“ „ 

- starosta informoval prítomných, že t.č sa čaká na právoplatnosť stavebného povolenia 

na danú stavbu 

 

Projekt „Poproč vodovod, ul. Oľšavská, Horská“  

- starosta informoval prítomných, že požiadal spoločnosť VVS, a.s. o zapožičanie 

projektovej dokumentácie na danú stavbu pre prípad vyhlásenia výzvy z fondov EÚ. 

 

„Projekt obecný „Zateplenie MŠ pri ZŠsMŠ“„ 

- starosta informoval prítomných, že enviromentálny fond vyhlásil výzvu na získanie 

finančných prostriedkov na zateplenie budovy materskej školy, t.č. prebieha konanie na vydanie 

stavebného povolenia na danú stavbu, termín na podávanie žiadostí je 15.3.2017. 



 

Následne starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. 

Ing. Hanko – navrhol rokovať so  spoločnosťou VVS, a.s. Košice o zabezpečení ich pracovníka, 

ktorý by priamo v obci, na obecnom úrade, prijímal žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení 

na verejnú kanalizáciu, nakoľko pre mnohých, hlavne starších občanov,  je obtiažne cestovať 

za týmto účelom do Moldavy nad Bodvou.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje: 

- starostu obce rokovať so spoločnosťou VVS, a.s. Košice o zabezpečení ich pracovníka, 

ktorý bude priamo na Obecnom úrade v Poproči prijímať žiadosti o uzatvorenie zmluvy 

o pripojení na verejnú kanalizáciu.  

 

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 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

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“. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce „Prečerpávacia stanica studenej vody, ul. 

Lesná“  
 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o zapožičaní projektovej dokumentácie „Poproč vodovod, ul. 

Oľšavská, Horská“ od spoločnosti VVS, a.s Košice. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o  projekte obce „Zateplenie MŠ pri ZŠsMŠ“. 

 

 

K bodu programu č. 5: 
Rôzne.  

 

„Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Jasaň, bytom Poproč, Kostolná 35“ 

- v tomto bode programu sa starosta opäť vrátil k žiadosti p. Štefana Jasaňa o odkúpenie 

pozemku parc. č. 820/3 vo výmere 260 m2 , konštatoval, že na zasadnutí OZ dňa 12.12.2016 



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 560,00 € za 260 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. 820/3 vo výmere 260 m2 za cenu 

560,00 €,  v zmysle znaleckého posudku zo dňa 16.1.2017, vypracovaného znalcom Ing. 

Jurajom Miškovičom, pre p. Štefana Jasaňa, bytom Poproč, Kostolná 35. 

 

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 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť p. Štefana Petráša, bytom Poproč, Kostolná 35  o odkúpenie pozemku, časť Znaleckého 

posudku č. 6/2017 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Miškovičom tvoria prílohu tejto 

zápisnice. 

 

„Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy IT – CARE s.r.o., so sídlom Rudník 195“ 

- starosta obce predložil prítomným na prerokovanie žiadosť spol. IT-CARE s.r.o. so 

sídlom Rudník 195 o predĺženie nájomnej zmluvy. Konštatoval, že sa jedná o nebytové 

priestory v budove zdravotného strediska, konkrétne - ambulancia všeobecného lekára MUDr. 

Imricha Tótha, nájomnú zmluvu žiada predĺžiť na desať rokov. 

Starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. V diskusii sa poslanec Ing, 

Komora vyjadril, že je potrebné aj pri prenájme konať v zmysle zákona č.138/1991Zb.  

o majetku obcí, t.j. použiť osobitný zreteľ na prenájom týchto priestorov, lekár je v obci 

potrebný, avšak nie je možné predĺžiť nájomnú zmluvu na takéto obdobie dodatkom k pôvodnej 

zmluve. V závere diskusie starosta konštatoval, že uzavrie s MUDr. Tóthom krátkodobú 

nájomnú zmluvu, čo je v jeho kompetencii a následne pripraví a predloží poslancom na 

prerokovanie podklady k dlhodobému prenájmu. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- žiadosť spol. IT-CARE s.r.o., so sídlom Rudník 195 o predĺženie nájomnej zmluvy 

č.2/2012 o nájme nebytového priestoru. 

 

Žiadosť spol. IT-CARE s.r.o., so sídlom Rudník 195 o predĺženie nájomnej zmluvy č.2/2012 

o nájme nebytového priestoru a nájomná zmluva č. 2/2012 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Návrh DODATKU č. 7 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Jasove 

(stavebného)“ 



- starosta obce predniesol prítomným poslancom na prerokovanie Návrh Dodatku č. 7 

k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Jasove (stavebný úrad). 

Predmetom dodatku je úprava platu zamestnanca stavebného úradu a financovanie spoločného 

úradu v zmysle platnej legislatívy. 

Následne starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu rokovania. 

Nikto z prítomných poslancov sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- Dodatok č. 7 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Jasove 

(stavebný úrad) 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 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Návrh Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Jasove 

(stavebný úrad) tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

„Žiadosť o prenájom priestorov kina v Miestnom kultúrnom stredisku v Poproči“ 

- starosta obce predniesol prítomným poslancom na prerokovanie žiadosť p. Erika 

Kuzmu, bytom Košice, Povstania Českého ľudu o prenájom priestorov kina v miestnom 

kultúrnom stredisku, jedná sa o krátkodobý prenájom počas letných mesiacov, finančné 

náklady na obnovu kina pred jeho znovu otvorením budú v réžii žiadateľa, jedinou požiadavkou 

na obec je vymaľovanie stropu kinosály. 

Starosta obce otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Poslanci v diskusii 

uvítali a podporili myšlienku znovuobnovenia kina. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- žiadosť p. Erika Kuzmu, bytom Košice, Povstania Českého ľudu o prenájom priestorov 

kina v Miestnom kultúrnom stredisku. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- zámer prenájmu majetku obce, konkrétne priestorov kina nachádzajúceho sa 

v Miestnom kultúrnom stredisku. 

 

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 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 



Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť p. Erika Kuzmu, bytom Košice, Povstania Českého ľudu o prenájom priestorov kina 

v Miestnom kultúrnom stredisku v Poproči tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

„Zoznam daňových dlžníkov a dlžníkov poplatkov k 31.12.2016.“ 

- starosta obce predložil prítomným zoznam daňových dlžníkov a dlžníkov poplatkov 

k 31.12.2016 a to v súlade s §52, ods. 1-4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a poplatkov 

vznp, t.j. tých, u ktorých výška nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby sumu 160,00 € 

a u právnickej osoby sumu 1.600,00 €. 

Následne starosta obce informoval o jednotlivých nedoplatkoch k 31.12.2016: 

Poplatok stočné:  

- nedoplatky z roku 2016 - 478,13 €,  nedoplatky z predch. rokov -  255,75 € , spolu 

733,88 € 

Daň za psa: 

- nedoplatky z roku 2016 – 136,00 €,  nedoplatky z predch. rokov - 157,08 € , spolu 

293,08 € 

Daň z nehnuteľností: 

- nedoplatky z roku 2016 – 2.358,18 €,  nedoplatky z predch. rokov -  9.291,03 € , 

spolu 11.649,21 € 

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu: 

- nedoplatky z roku 2016 – 2.202,72 €,  nedoplatky z predch. rokov -  3.161,57 € , 

spolu 5.364,29 € 

Starosta informoval prítomných, že u právnických osôb sa nedoplatky vymáhajú  exekučne, 

k fyzickým osobám sa pristupuje individuálne v snahe dohodnúť splátkový kalendár. 

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

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o daňových dlžníkoch a dlžníkoch poplatkov k 31.12.2016. 

 

Zoznam daňových dlžníkov a dlžníkov poplatkov k 31.12.2016 tvorí prílohu tejto zápisnice  

 

 

 „Žiadosť Územnej organizácie DPO SR Košice – okolie, Národná trieda 5, Košice o finančný 

príspevok“ 

- starosta obce prečítal prítomným žiadosť Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej 

ochrany SR Košice – okolie, Národná trieda 5, Košice o finančný príspevok. Následne požiadal 

poslanca a veliteľa DHZ Poproč, p. Martina Jasaňa, o podrobnejšie informácie k danej žiadosti. 

P. Jasaň informoval prítomných, že príspevok, ktorý DPO dostáva z centrály z Bratislavy 

nepostačuje na vykrytie výdavkov všetkých organizovaných akcií, jedná sa hlavne o súťaže 

mladých hasičov, ktorých sa zúčastňujú aj mladí hasiči z našej obce, navrhol poskytnutie 

finančného príspevku vo výške 250,00 €. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- poskytnutie finančného príspevku vo výške 250,00 € pre Územnú organizáciu 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Košice – okolie, so sídlom Košice, Národná trieda 

5,  na základe ich písomnej žiadosti zo dňa 8.2.2017.  

 

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 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť Územnej organizácie DPO SR Košice – okolie, Národná trieda 5, Košice o finančný 

príspevok tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Informácia o zápise do 1. ročníka ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 pre šk. rok 2017/2018 “ 

- na základe schváleného VZN obce Poproč č. 9/2015 starosta informoval prítomných, že 

zápis do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 6. apríla 2017, v čase od 13.00 

do 17,30 hod. v budove Základnej školy s materskou školou Poproč, Školská 3. 

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

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o zápise detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 

2017/2018. 

 

Písomný oznam ZŠsMŠ , Školská 3, Poproč o zápise do 1. ročníka tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Žiadosť – doplnená, Ing. Jána Mihóka, bytom Poproč, Oľšavská 31 o odkúpenie pozemku“ 

- v tomto bode programu sa starosta opäť vrátil k žiadosti p. Ing. Jána Mihóka a manželky 

RNDr. Boženy Mihókovej, bytom Poproč, Oľšavská 31 o odkúpenie pozemku, konštatoval, že 

na zasadnutí OZ dňa 22.8.2016 OZ schválilo zámer predaja majetku obce Poproč, konkrétne 

parcely č. 1512/1 vo výmere 124 m2 a parcely č. 1512/2 vo výmere 134 m2 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, tento zámer bol zverejnený na web stránke obce v zákonnej lehote 15 dní.  

Parcela č. 1512/1 je vedená ako zastavaná plocha, parc. č. 1512/2 ako lesný pozemok. Nakoľko 

sa žiadateľom nepodarilo osloviť znalca na ohodnotenie lesného pozemku, obci bol doručený 

znalecký posudok len na parcelu č. 1512/1 a taktiež doplnená žiadosť manželov Mihókových 

o odkúpenie len parcely č. 1512/1 vo výmere 124 m2 , cena za tento pozemok bola znalcom Ing. 

Jurajom Miškovičom stanovená na 135,00 €.  

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. 1512/1 vo výmere 124 m2 za cenu 

135,00 €,  v zmysle znaleckého posudku zo dňa 12.7.2016, vypracovaného znalcom Ing. 

Jurajom Miškovičom, pre p. Ing. Jána Mihóka a RNDr. Boženu Mihókovú, obaja bytom 

Poproč, Oľšavská 31. 

 

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 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť – doplnená Ing. Jána Mihóka a manželky RNDr. Boženy Mihókovej, obaja bytom 

Poproč, Oľšavská 31 o odkúpenie pozemku zo dňa 16.2.2017,  žiadosť manželov Mihókových 

zo dňa 22.8.2016,  časť Znaleckého posudku č. 103/2016 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom 

Miškovičom tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

„Žiadosť p. Petra Petráša, bytom Košice, Alžbetina 36 o odkúpenie pozemkov“ 

- starosta obce prečítal prítomným žiadosť p. Petra Petráša, bytom Košice, Alžbetina 36 

o odkúpenie pozemkov, konkrétne parc. č. 1508/2 vo výmere 151 m2 , parc. č. 1505/2 vo 

výmere 144 m2, parc. č. 1502/3 vo výmere 102 m2  , ktorých vlastníkom je obec. Jedná sa 

o pozemky, na ktoré neexistuje priamy prístup, prístup je možný iba cez pozemok žiadateľa. 

Starosta konštatoval, že cena za pozemky v prípade schválenia zámeru predaja bude určená 

znaleckým posudkom. 

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

nevyjadril. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- zámer predaja majetku obce Poproč, konkrétne parc. č. 1508/2 vo výmere 151 m2 , parc. 

č. 1505/2 vo výmere 144 m2, parc. č. 1502/3 vo výmere 102 m2  zapísané na LV č. 1190 

a to v zmysle § 9a, ods. 8. písm. e, zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

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 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  vyhlasuje: 

- osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného majetku – parc. č. 1508/2 vo výmere 151 m2 , 

parc. č. 1505/2 vo výmere 144 m2, parc. č. 1502/3 vo výmere 102 m2   zapísané na LV 

č. 1190, z dôvodu že na tieto pozemky neexistuje priamy prístup, prístup je možný iba 

cez pozemok žiadateľa o odkúpenie – p. Petra Petráša, bytom Košice, Alžbetina 36. 

 

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 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť p. Petra Petráša, bytom Košice, Alžbetina 36 o odkúpenie pozemkov tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

„Informácia – oznámenie spol. BE-SOFT , a.s. Košice o ohrození psom v obci“ 

- v tomto bode programu starosta obce predložil prítomným poslancom list - oznámenie 

spoločnosti  Be-Soft, a.s. Štúrova 6, Košice, o napadnutí doručovateľky Slovenskej pošty, a.s. 

psom v obci, vinou obyvateľov obce.   

V liste apeluje na kontrolu dodržiavania zákona č. 488/2002 Z.z o veterinárnej starostlivosti 

a zákona č. 282/2002 Z.z. o podmienkach držania psov a taktiež upozorňuje, že ak nedôjde 

v obci k zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov Slovenskej pošty, a.s., Slovenská 

pošta, a.s. pozastaví doručovanie v našej obci. 

 Starosta následne konštatoval, že tento problém v obci je pretrvávajúci, je ťažké 

minimalizovať riziká, snažil sa tento problém riešiť zamestnancom, ktorý psov odchytával. 

Následne starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu,  v diskusii poslanci 

nedospeli k žiadnemu konkrétnemu záveru. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- list spoločnosti  BE-SOFT , a.s. Košice o ohrození zamestnankyne Slovenskej pošty, 

a.s. psom v obci. 

 

List spoločnosti  BE-SOFT , a.s. Košice o ohrození zamestnankyne Slovenskej pošty, a.s. psom 

v obci tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 6: 
Interpelácie poslancov. 

p. Martin Jasaň – predniesol prítomným správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru 

obce Poproč za rok 2016 a oboznámil prítomných so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi a jeho novelou č. 129/2015 

 

Ing. Viliam Komora – zosumarizoval hlasovanie poslancov OZ na predchádzajúcich 

zasadnutiach OZ dňa 12.12.2016 a 28.12.2016 – uznesenia týkajúce sa rozpočtu, následne sa 

venoval uzneseniam  týkajúcim sa procesu verejného obstarávania, konkrétne: 

- uznesenie č. A.7/2.j./2016, ktorým OZ schválilo 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. 

- uznesenie č. A.7/2.k./2016, ktorým OZ schválilo 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. 

- uznesenie č. A.7/3.a./2016, ktorým OZ uložilo 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. 

- uznesenie č. A.7/3.b./2016, ktorým OZ uložilo 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. 
Tieto uznesenia boli schválené na zasadnutí OZ dňa 12.12.2016, tieto uznesenia starosta 

nepodpísal, využil právo veta, ktoré mu dáva zákon o obecnom zriadení, tzv. sistačné právo, 

zákon však presne určuje podmienky tohto práva a záväzný postup realizácie tohto práva, t.j. 

zdôvodnenie nepodpísania a jeho zverejnenie na úradnej tabuli a web stránke obce, uznesenia 

síce boli zverejnené, ale bez vetovania, podľa zákona sa musí zverejniť aj právne a logické 

zdôvodnenie starostu obce, z ktorého vyplývajú zjavné dôvody neefektívnosti resp. porušenia 

zákona prijatím takéhoto uznesenia, táto podmienka nebola zo strany starostu splnená. 

Zdôvodnenie starosta prečítal na neplánovanom zasadnutí OZ dňa 28.12.2016 – stanovisko 

JUDr. Sotolářovej a spoločnosti Carpathian- TG s.r.o. Košice, poslanci opäť nemali čas na 

posúdenie problému, čo malo opäť vplyv na opätovné hlasovanie poslancov, ktoré Ing. Komora 

navrhol v zmysle zákona o obecnom zriadení. Starosta dal o týchto návrhoch uznesení hlasovať 

avšak  o všetkých spoločne, podľa rokovacieho poriadku sa malo hlasovať o každom návrhu 

uznesenia osobitne. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti a tiež, aby bolo verejné obstarávanie transparentné a prehľadné, 

aby sa predišlo podozrievaniu z manipulácie, nakoľko v minulosti realizované verejné 

obstarávania toto podozrenie vzbudzovali, opätovne predložil poslancom na hlasovanie návrhy 

uznesení týkajúce sa procesu verejného obstarávania, taktiež týkajúce sa komisie na 

vyhodnocovanie. Konštatoval, že starosta môže opäť pri využiť právo veta, avšak teraz už bude 

dôrazne žiadať zdôvodnenie vetovania. 

Po diskusii boli na hlasovanie predložené uznesenia v takomto znení: 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

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

hodnota je väčšia alebo rovná sume 6.000,00 € bez DPH povinnosť zverejniť ich 

zadávanie na web stránke obce s účinnosťou od 1.3.2017. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   zdržala sa hlasovania 

   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 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - zdržala sa hlasovania 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác, ktorých 

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

povinnosť zverejniť ich zadávanie na web stránke obce s účinnosťou od 1.3.2017. 

-  

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   zdržala sa hlasovania 

   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 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - zdržala sa hlasovania 

 

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 6.000,00 € 

bez DPH s účinnosťou od 1.3.2017. 

 
Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   zdržala sa hlasovania 

   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 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - zdržala sa hlasovania 

 

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 uskutočnenie 

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

10.000,00 € bez DPH s účinnosťou od 1.3.2017. 

 
Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   zdržala sa hlasovania 

   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 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - zdržala sa hlasovania 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- možnosť pre poslancov obecného zastupiteľstva, byť členmi komisie na vyhodnotenie 

predložených ponúk vyhlásených verejných obstarávaní, avšak bez práva 

vyhodnocovať ponuky. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   zdržala sa hlasovania 

   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 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - zdržala sa hlasovania 

 

Následne ešte Ing. Komora predniesol požiadavku podrobne informovať poslancov o všetkých 

projektových dokumentáciách týkajúcich sa investičných akcií, ktoré má obec v pláne 

realizovať. Po diskusii bol predložený konečný návrh na uznesenie: 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  žiada: 

- starostu obce prejednať projektové dokumentácie všetkých investičných projektov, 

ktoré chce obec realizovať, na zasadnutí Komisie životného prostredia a projektového 

plánovania a to ešte pred plánovaným vyhlásením verejného obstarávania. 

 

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 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 
 

 

Mgr. Dajána Špegárová – informovala, že redakčnej rade obecných novín bol doručený list 

Mgr. Juraja Šlosárika, ktorým žiada o uverejnenie ospravedlnenia Mgr. Bláhovskej v obecných 

novinách a to v súvislosti s uverejneným vyhlásením v čísle 6/2016, str. 8 pod názvom 

„Vyhlásenie Mgr. Juraja Šlosárika, zostavovateľa 1. vydania monografie „Poproč“ k druhému 

vydaniu monografie „Poproč““. Redakčná rada prijala v tejto veci záver, že toto ospravedlnenie 

Mgr. Šlosárika ešte bude v obecných novinách zverejnené, súbežne však bude zverejnená aj 

informácia, že všetky ďalšie vecné pripomienky a podnety k vydanej knihe je potrebné 

adresovať starostovi obce, z dôvodu, aby sa obecné noviny nestali prostriedkom na výmenu 

názorov. 

 

K bodu programu č. 7: 
Podnety a návrhy od občanov. 

 V tomto bode programu sa nikto z prítomných nevyjadril. 

 

K bodu programu č. 8: 
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. 9: 
Záver. 



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

účasť na tomto plánovanom zasadnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                               

                                    Ing. Štefan Jaklovský                                                 

                                      starosta obce                                                             

 

 

                                                                                                                                                                
 

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

 

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

 

 


