
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 24.4.2017 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 - neospravedlnený 

 

 Martin  Jasaň  

     

Ing. Viliam  Komora 

 

 Peter   Mudroň - príchod o 17.50 hod. 

     

Mgr. Dajána  Špegárová -  ospravedlnená 

 

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. Program Hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Poproč na r. 2016 - 2022  - 

Aktualizácia č. 1. 

4. Informácia riaditeľstva Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč o 

organizačnom zabezpečení ZŠsMŠ v školskom  roku 2017/2018. 

5. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Poproč. 

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

a) Projekt obce: „Obnova telocvične ZŠ Poproč, rekonštrukcia a modernizácia“ 

b) Projekt obce: „Požiarna zbrojnica Poproč – prístavba, nadstavba“ 

c) Projekt obce: „Ulica Slnečná“ 

d) Projekt obce. „Chodník, ulica Mieru“ 

e) Projekt  obce „Zateplenie materskej školy pri ZŠsMŠ“ 

f) Projekt obce: „Zateplenie kultúrneho domu“ 

g) Projekt obce: „Kamerový systém v obci Poproč - 4. etapa“ 

                            

7. Rôzne.  

 

a) Informácia o Petícii za výstavbu cesty Slnečná ulica, podanej dňa 5.4.2017 petičným 

výborom: Ing. Mária Rusnáková, Slnečná 29, Poproč, Mária Štovčíková, Slnečná 27, 

Poproč, Júlia Štovčíková, Slnečná 22, Poproč. 

b) Žiadosť p. Martiny Pástorovej, Poľná 7, Poproč o inštaláciu spomaľovačov na Poľnej 

ulici. 

c) Žiadosť p. Petra Petríka, Ružová 50, Košice o ukončenie Nájomnej zmluvy č. 3/2011 

o nájme nebytových priestorov,  dohodou zmluvných strán. 

d) Informácia o podanej žiadosti  o dotáciu z KSK na modernizáciu učební základnej 

školy. 

e) Žiadosť p. Erika Kuzmu, Povstania českého ľudu 7, Košice o odpustenie nájmu za 

priestory kina v MKS. 

f) Žiadosť p. Ľudmily Jankovovej, Severná 22, Moldava nad Bodvou o  odkúpenie 

pozemku - parc. č. 4027/8 vo výmere 92 m2 . 

g) Žiadosť Mgr. Viliama Komoru, Oľšavská 33, Poproč o odkúpenie pozemku parc. č. 

1516 vo výmere 380 m2 . 

h) Žiadosť Pastoračnej rady pri kostole Všetkých svätých v Poproči o povolenie 

výstavby pomníka pre nenarodene deti na obecnom cintoríne. 

i) Informácia o príprave osláv „Dňa obce Poproč“ - 09.09.2017. 

j) Informácia o príprave „Festivalu Rudohoria“ 17.06.2017 vo Vyšnom Medzeve. 

k) Pozvánka do Matramindszentu v dňoch 30.06. – 02.07.2017. 



 

8. Interpelácie poslancov. 

9. Podnety a návrhy od občanov. 

10. Závery z rokovania OZ. 

11. 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: 

PhDr. Zita Baníková, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Hanko. 

 

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  Bc. Iveta Vincová, Mgr. Zuzana Bradová. 

 

K bodu programu č. 2: 
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho  zasadnutia OZ.    

 

Starosta obce konštatoval, že posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 

konalo dňa 20.2.2017.  

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

Uznesenie č. A.1/4.a./2017, ktorým OZ poverilo: 

- 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 – splnené, v dňoch 4.4.2017 a 6.4.2017 dve pracovníčky 

spol. VVS, a.s. Košice  prijímali žiadosti o pripojenie na kanalizáciu na obecnom úrade.  

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 20.2.2017. 

 

Písomne spracovaný materiál -  kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia  OZ 

dňa 20.2.2017 tvorí  prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 3: 
Program Hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Poproč na r. 2016 - 2022  - Aktualizácia č. 

1. 

- v tomto bode programu starosta predložil na prerokovanie Aktualizáciu č. 1 Programu 

Hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Poproč na r. 2016 – 2022, spracovanú organizáciou 

– Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.,  konštatoval, že PHSR sa v zmysle 

zákona má 1x ročne vyhodnocovať a aktualizovať. Táto aktualizácia č. 1 bola prerokovaná na 

zasadnutí Komisie životného prostredia dňa 18.4.2017 a na zasadnutí Finančnej komisie dňa 

19.4.2017. Finančná komisia navrhuje akčný plán na rok 2017 doplniť o nasledovné aktivity: 

výmena palubovky v telocvični ZŠsMŠ Poproč vo výške 60.000,00 €, financovanie 

z rezervného fondu obce, realizácia výstavby parkoviska pri ZŠsMŠ Poproč vo výške 10.000,00 



€, financovanie z rezervného fondu obce, projekt dopravného značenia vo výške 4.000,00 €, 

financovanie z bežných prostriedkov obce. 

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

nevyjadril, starosta dal o predmetnom návrhu hlasovať: 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- Program Hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Poproč na r. 2016 - 2022  - 

Aktualizácia č. 1 s pripomienkami Finančnej komisie: 

- výmena palubovky v telocvični ZŠsMŠ Poproč vo výške 60.000,00 €, 

financovanie z rezervného fondu obce 

- realizácia výstavby parkoviska pri ZŠsMŠ Poproč vo výške 10.000,00 €, 

financovanie z rezervného fondu obce 

- projekt dopravného značenia vo výške 4.000,00 €, financovanie z bežných 

prostriedkov obce. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Program Hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Poproč na r. 2016 - 2022  - Aktualizácia 

č. 1 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 4: 
Informácia riaditeľstva Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč o organizačnom 

zabezpečení ZŠsMŠ v školskom  roku 2017/2018. 

- v tomto bode programu riaditeľka ZŠsMŠ Poproč, RNDr. Božena Mihóková 

oboznámila prítomných poslancov s návrhom organizačného zabezpečenia ZŠsMŠ Poproč 

v školskom roku 2017/2018. 

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

nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu riaditeľky ZŠsMŠ Poproč, RNDr. Boženy Mihókovej, o návrhu 

organizačného zabezpečenia ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 v školskom roku 2017/2018. 

 

Informácia riaditeľstva Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč o organizačnom 

zabezpečení ZŠsMŠ v školskom  roku 2017/2018 tvorí prílohu tejto zápisnica. 

 

K bodu programu č. 5: 
Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Poproč. 

- v tomto bode programu starosta predniesol na prerokovanie návrh Zásad odmeňovania 

poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Poproč. Starosta informoval, že t.č. prebieha na obci 

kontrola zo Sociálnej poisťovne, jednou z kontrolovaných oblastí je odmeňovanie poslancov 

OZ  a členov komisií, po predbežnej konzultácií je potrebné súčasné zásady aktualizovať – 

doplniť o možnosť vzdania sa odmeny. Tento návrh zásad bol prerokovaný na zasadnutí 

Finančnej komisie dňa 19.4.2017, komisia doporučuje predložený návrh zásad schváliť. 

 



Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Poproč podľa 

predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Poproč tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 
Starosta navrhol uprednostniť bod rokovania č. 7 e):  Žiadosť p. Erika Kuzmu, 

Povstania českého ľudu 7, Košice o odpustenie nájmu za priestory kina v MKS, nakoľko na 

rokovaní bol prítomný žiadateľ - p. Erik Kuzma. Starosta konštatoval, že túto žiadosť dostali 

poslanci k naštudovaniu domov, prerokovaná bola na zasadnutí Komisie životného prostredia 

a projektového plánovania dňa 18.4.2017 a tiež na zasadnutí Finančnej komisie dňa 19.4.2017. 

Podľa platného cenníka vychádza nájomné za priestory kina na sumu 158,00 € mesačne, p. 

Kuzma žiada o symbolické nájomné vo výške 1,00 € mesačne na dobu 15 rokov, nakoľko kino 

nie je v prevádzke už 15 rokov, do jeho sprevádzkovania je potrebné investovať značnú časť  

finančných prostriedkov, ktoré predbežne vyčíslil v roku 2017 na sumu 22.604,00 €, v tom sú 

dve väčšie položky a to stavba pódia v sume 7.500,00 € a kinobar v sume 4.500,00 €, ktorých 

realizácia je otázna, po odrátaní týchto položiek vychádza výška investície do spustenia kina na 

sumu 10.600,00  €, čo sa rovná nájmu na obdobie 5,6 roka, v roku 2018 a 2019 by chcel 

investovať do digitalizácie kina v sume cca 30.500,00 €, do montáže klimatizácie v sume cca 

11.000,00 €, montáž zabezpečovacieho systému v sume 2.500,00 € a kamerového  systému 

v sume 750,00 €. Starosta informoval prítomných, že Finančná komisia doporučuje schváliť 

nájomné za 1,00 € mesačne,  o dobe nájmu je potrebné  rozhodnúť na základe predložených 

informácií o výške investícii do priestorov kina. 

Po diskusii poslancov bol prednesený návrh na uznesenie: 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- prenájom priestorov kina v Miestnom kultúrnom stredisku v Poproči v cene 1,00 € / 

mesačne na dobu 15 (pätnásť) rokov pre p. Erika Kuzmu, bytom Košice, Povstania 

českého ľudu 7, na základe jeho žiadosti zo dňa 13.3.2017, s podmienkou 

zakomponovať do zmluvy preinvestovanie finančných prostriedkov rovnajúcich sa 

výške nájmu za celé obdobie podľa cenníka, do priestorov kina. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť p. Erika Kuzmu, Povstania českého ľudu 7, Košice o odpustenie nájmu za priestory 

kina v MKS tvorí prílohu tejto zápisnice. 



 

K bodu programu č. 6: 
Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.    

 

Projekt obce: „Obnova telocvične ZŠ Poproč, rekonštrukcia a modernizácia“ 

- podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce: „Obnova telocvične ZŠ Poproč, 

rekonštrukcia a modernizácia“ 

 

Projekt obce: „Požiarna zbrojnica Poproč – prístavba, nadstavba“ 

- prebieha verejné obstarávanie cez vestník, termín vyhodnotenia predložených cenových 

ponúk bol daný na 25.4.2017, avšak tento termín sa bude upravovať a posúvať o cca týždeň. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce: „Požiarna zbrojnica Poproč – prístavba, 

nadstavba“. 

 

Projekt obce: „Ulica Slnečná“ 

- spracováva sa štúdia, predstavenie a prerokovanie štúdie s rozpočtom sa uskutoční vo 

štvrtok 27.4.2017 o 17.00 hod. na obecnom úrade za účasti členov Komisie životného 

prostredia a projektového plánovania, poslancov OZ a zástupcu petičného výboru podanej 

petície. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce „Ulica Slnečná“. 

 

 

Projekt obce: „Chodník, ulica Mieru“ 

- spracováva sa štúdia, predstavenie a prerokovanie štúdie s rozpočtom sa uskutoční vo 

štvrtok 27.4.2017 o 17.00 hod. na obecnom úrade za účasti členov Komisie životného 

prostredia a projektového plánovania, poslancov OZ a zástupcu petičného výboru podanej 

petície. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce: „Chodník, ulica Mieru“. 

 

 

Projekt  obce „Zateplenie materskej školy pri ZŠsMŠ“ 

- žiadosť podaná, 20.4.2017 obec obdržala výzvu enviromentálneho fondu na doplnenie 

podanej žiadosti v termíne do 4.5.2017. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce: „Zateplenie materskej školy pri ZŠsMŠ“. 

 

 

17.50 hod. – príchod na OZ - poslanec – Peter Mudroň  

 

 



Projekt obce: „Zateplenie kultúrneho domu“ 

- spracováva sa energetický audit ako podklad pre projektovú dokumentáciu, štúdia už 

bola  spracovaná v predchádzajúcom období. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce: „Zateplenie kultúrneho domu“. 

 

Projekt obce: „Kamerový systém v obci Poproč - 4. etapa“ 

- projekt zrealizovaný, kamery nainštalované na cintoríne, obecnom úrade, zdravotnom 

stredisku, pri vstupe do obce na ulici Mieru, rozšírený kamerový systém na zbernom dvore. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce: „Kamerový systém v obci Poproč - 4. etapa“. 

 

K bodu programu č.7: 
Rôzne.  
 

Informácia o Petícii za výstavbu cesty Slnečná ulica, podanej dňa 5.4.2017 petičným výborom: 

Ing. Mária Rusnáková, Slnečná 29, Poproč, Mária Štovčíková, Slnečná 27, Poproč, Júlia 

Štovčíková, Slnečná 22, Poproč 

- starosta informoval, že dňa 5.4.2017 bola na obecný úrad doručená petícia za výstavbu 

Slnečnej ulice, výstavba tejto ulice je zahrnutá v rozpočte obce na tento rok, realizácia sa 

plánuje ako bolo uvedené v bode investičné akcie. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o Petícii za výstavbu cesty Slnečná ulica, podanej dňa 

5.4.2017 petičným výborom: Ing. Mária Rusnáková, Slnečná 29, Poproč, Mária 

Štovčíková, Slnečná 27, Poproč, Júlia Štovčíková, Slnečná 22, Poproč. 

 

 

 

Žiadosť p. Martiny Pástorovej, Poľná 7, Poproč o inštaláciu spomaľovačov na Poľnej ulici 

- starosta prečítal prítomným žiadosť p. Pástorovej o inštaláciu spomaľovačov na Poľnej 

ulici, informoval, že táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Komisie životného prostredia 

a projektového plánovania dňa 18.4.2017, komisia doporučuje OZ danú žiadosť zamietnúť, 

odporúča občanom Poľnej ulice nedodržiavanie rýchlosti na tejto komunikácií nahlásiť a riešiť 

cez políciu. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  zamieta: 

- žiadosť p. Martiny Pástorovej, Poľná 7, Poproč o inštaláciu spomaľovačov na Poľnej 

ulici. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 



Žiadosť p. Martiny Pástorovej, Poľná 7, Poproč o inštaláciu spomaľovačov na Poľnej ulici 

tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

Žiadosť p. Petra Petríka, Ružová 50, Košice o ukončenie Nájomnej zmluvy č. 3/2011 o nájme 

nebytových priestorov,  dohodou zmluvných strán 

- starosta prečítal prítomným žiadosť p. Petríka o ukončenie nájomnej zmluvy 

k 31.3.2017, konštatoval, že nakoľko túto žiadosť je potrebné prerokovať na zasadnutí OZ, 

ktoré zasadá 24.4.2017, o čom bol p. Petrík informovaný, preto súhlasí s prípadným ukončením 

nájmu k 30.4.2017. Túto žiadosť prerokovala na svojom zasadnutí Finančná komisia, ktorá 

doporučuje OZ schváliť ukončenie nájmu k 30.4.2017, dohodou zmluvných strán a tiež 

doporučuje spracovať podmienky prenájmu tohto majetku obce pre zverejnenie. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- žiadosť p. Petra Petríka, Ružová 50, Košice o ukončenie Nájomnej zmluvy č. 3/2011 o 

nájme nebytových priestorov,  dohodou zmluvných strán k 30.4.2017. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje: 

- starostu obce zrealizovať verejné obstarávanie na prenajímateľa uvoľneného  

nebytového priestoru - baru nachádzajúceho sa v budove na Brezovej ulici č. 20.  

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť p. Petra Petríka, Ružová 50, Košice o ukončenie Nájomnej zmluvy č. 3/2011 o nájme 

nebytových priestorov,  dohodou zmluvných strán tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

Informácia o podanej žiadosti  o dotáciu z KSK na modernizáciu učební základnej školy 

- starosta informoval, že 14.3.2017 bola podaná žiadosť o dotáciu z Košického 

samosprávneho kraja na modernizáciu učební základnej školy, projekt v hodnote cca 

100.000,00 € je zameraný na zriadenie polytechnickej učebne a modernizáciu knižnice školy. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o  podanej žiadosti  o dotáciu z KSK na modernizáciu učební 

základnej školy. 



 

 

Žiadosť p. Ľudmily Jankovovej, Severná 22, Moldava nad Bodvou o  odkúpenie pozemku - parc. 

č. 4027/8 vo výmere 92 m2  

- starosta prečítal prítomným žiadosť p. Jankovovej o odkúpenie pozemku parc. č.4027/8 

vo výmere 92 m2 , konštatoval, že je to pozemok, ktorý tvorí priľahlú plochu k pozemku v ich 

vlastníctve a časť pozemku zasahuje aj pod rodinný dom. 

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

dal hlasovať za uznesenie: 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

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

obcí,  schvaľuje zámer  prevodu majetku obce priamym predajom  p. Ľudmile 

Jankovovej, bytom Moldava nad Bodvou, Severná 22.  Jedná sa o pozemok zapísaný 

na LV č. 1190, parc. č. 4027/8 vo výmere 92 m2 .  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 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť p. Ľudmily Jankovovej, Severná 22, Moldava nad Bodvou o  odkúpenie pozemku - parc. 

č. 4027/8 vo výmere 92 m2  tvorí prílohu tejto zápisnice.. 

 

Žiadosť Mgr. Viliama Komoru, Oľšavská 33, Poproč o odkúpenie pozemku parc. č. 1516 vo 

výmere 380 m2  

- starosta prečítal prítomným žiadosť Mgr. Komoru, o odkúpenie pozemku parc. č.1516 

vo výmere 380 m2 , konštatoval, že je to tiež pozemok, ktorý tvorí priľahlú plochu k pozemku 

žiadateľa. 

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

starosta dal hlasovať za uznesenie: 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

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

obcí,  schvaľuje zámer  prevodu majetku obce priamym predajom  Mgr. Viliamovi 

Komorovi, bytom Poproč, Oľšavská 33.  Jedná sa o pozemok zapísaný na LV č. 1190, 

parc. č. 1516 vo výmere  380 m2 .  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 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 



 

Žiadosť Mgr. Viliama Komoru, Oľšavská 33, Poproč o odkúpenie pozemku parc. č. 1516 vo 

výmere 380 m2 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

Žiadosť Pastoračnej rady pri kostole Všetkých svätých v Poproči o povolenie výstavby pomníka 

pre nenarodené deti na obecnom cintoríne 

- starosta prečítal žiadosť Pastoračnej rady pri kostole Všetkých svätých v Poproči 

o povolenie výstavby pomníka pre nenarodené deti na obecnom cintoríne, túto žiadosť doplnila 

Mgr. Zuzana Bradová o informáciu, že plánovaná je tabuľa v tvare srdca, ktorá by mohla byť  

umiestnená na budove domu smútku pri pomníku padlých vojakov, financovať to bude rada 

z vlastných zdrojov.  

Po diskusii poslancov, bol prijatý záver, schváliť na dnešnom zasadnutí zámer výstavby, 

konkrétna vizualizácia s umiestnením bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí OZ. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- zámer výstavby pomníka pre nenarodene deti na obecnom cintoríne, na základe žiadosti 

Pastoračnej rady pri kostole Všetkých svätých v Poproči zo dňa 15.3.2017. Konkrétna 

realizácia bude prejednaná  na najbližšom zasadnutí OZ. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - za takéto uznesenie 

Ing. Branislav Hanko  -   zdržal sa hlasovania 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť Pastoračnej rady pri kostole Všetkých svätých v Poproči o povolenie výstavby pomníka 

pre nenarodene deti na obecnom cintoríne tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

Informácia o príprave osláv „Dňa obce Poproč“ - 09.09.2017. 

- starosta informoval, že t.č. sa zmluvne rieši hlavný program – hviezda večera – Marián 

Čekovský a tiež skupina Traky. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce  o príprave osláv „Dňa obce Poproč“ - 09.09.2017. 

 

 

Informácia o príprave „Festivalu Rudohoria“ 17.06.2017 vo Vyšnom Medzeve 

- starosta informoval, že 2. ročník „Festivalu Rudohoria“ sa bude konať vo Vyšnom 

Medzeve dňa 17.6.2017 vrámci osláv obce, ako to bolo v minulom roku v našej obci. Od obcí 

Rudohoria sa požaduje účasť remeselníkov, účasť v programe, cena do tomboly a „partia“ na 

varenie  „kotlíkového jedla“. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce  o príprave „Festivalu Rudohoria“ dňa 17.06.2017 vo 

Vyšnom Medzeve. 

 



Pozvánka do Mátramindszentu v dňoch 30.06. – 02.07.2017 

- starosta informoval, že obec obdržala pozvánku na stretnutie do Mátramindszentu 

v dňoch 30.6. 2017  - 2.7.2017, tohtoročný program bude zameraný na kultúru, za obec bola  

na účasť oslovená spevácka skupina Fortuna a zbor sv. Barbory, SS Fortuna s účasťou súhlasí, 

ak obec uhradí cestovné náklady v plnej výške, členky zboru sv. Barbory záujem o účasť 

doposiaľ neprejavili. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o pozvaní na stretnutie do Mátramindszentu v dňoch 30.06. 

– 02.07.2017. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- účasť speváckej skupiny Fortuna na stretnutí v Mátramindszente v dňoch 30.06. – 

02.07.2017. Cestovné náklady v plnej výške hradí obec.  

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

   Mgr.  Zuzana  Bradová - zdržala sa hlasovania 

Ing. Branislav Hanko  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   zdržal sa hlasovania 

   Ing.  Viliam  Komora          - za takéto uznesenie 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Program stretnutia v Mátramindszente v dňoch 30.06. – 02.07.2017 tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

K bodu programu č. 8: 
Interpelácie poslancov. 

Ing. Viliam Komora – vyjadril nespokojnosť s písaním zápisníc zo zasadnutí OZ,  apeloval na 

sledovanie termínov ukončenia nájomných zmlúv zo strany obce, opätovne konštatoval, že 

verejné obstarávania nie sú v poriadku, požiadal o  vysvetlenie zrušenia verejného obstarávania 

zákazky "Externý projektový manažment pre projekt zníženia spotreby energie pri prevádzke 

verejných budov v obci Poproč“. 

Po následnej rozsiahlej diskusii poslancov neboli podané žiadne návrhy na uznesenia.  

 

p. Martin Jasaň – dotazoval sa na zverejnenie zmluvy so spoločnosťou Tripa s.r.o., Gelnica, 

u ktorej obec sa nakupuje stavebný materiál. 

Ing. Jaklovský – verejné obstarávanie prebehlo prostredníctvom elektronického trhoviska, 

zmluva sa v takomto prípade zverejňuje automaticky v centrálnom registri zmlúv. 

  

K bodu programu č. 9: 
Podnety a návrhy od občanov. 

 V tomto bode programu sa nikto z prítomných nevyjadril. 

 

K bodu programu č. 10: 
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. 11: 



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:          Bc. Iveta Vincová      ..................................................... 

 

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

 

 


