
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 21.8.2017 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 - ospravedlnený  

 

 

 

 

Poslanci OZ: 

 

 

PhDr. Zita   Baníková  

                        

Mgr.  Zuzana  Bradová -  ospravedlnená, odcestovaná  

            

Ing.  Branislav  Hanko  - ospravedlnený, pracovné povinnosti  

 

 Jozef   Harčarik   

 

 Martin  Jasaň  

     

Ing. Viliam  Komora  - príchod o 17.15 hod 

 

 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 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. Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2017.                    

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. úpravy rozpočtu obce pre rok 2017.             

5. Návrh 1. zmeny rozpočtu obce pre rok 2017.                                                  

6. Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 

o úhradách za sociálne služby. 

7. Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

na rok 2017 vo výške 1.300,00 €.                                                                                                             

8. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie nového školského roka 

2017/2018   v ZŠsMŠ Poproč, Školská 3.                                                                                                       

9. Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 za uplynulý 

školský rok 2016/2017.           

10. Návrh inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 3. a 7. ročník ZŠsMŠ Poproč, 

Školská 3.   

11. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena pre spol. VVS, a.s. Košice v súvislosti 

s prechodom verejného vodovodu  vybudovaného v rámci stavby: „Poproč - výtlak pitnej 

vody z Jasova“.    

12. Návrh zmluvy o dovoze a likvidácií odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd 

v správe VVS, a.s., Košice. 

13. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2017. 

14. 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: „Parkovisko pri ZŠ“ 

f) Projekt: „Pitná voda – ulica Lesná, Horská, Oľšavská“. 

g) Rekonštrukcia miestnych komunikácií – návrh  Komisie životného prostredia 

a projektového plánovania.              

15. Rôzne. 

a) Projekt spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava : „Základňová stanica a rádioreléový 

bod Poproč .“ 

b) Žiadosť Mgr. Viliama Komoru, Oľšavská 33 o odkúpenie parcely č. 1516. 

c) Žiadosť p. Márie Spišákovej, Kostolná 90 o  úľavu dane a poplatku za odpad  

z dôvodu ZŤP. 

d) Žiadosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Poproči  o finančný 

príspevok. 



e) Žiadosť p. Imricha Timka, Mieru 68 o prenájom priestranstva pred rodinným domom. 

f) Žiadosť p. Aurela Kudiča – D.A.K., Pribinova 35, Sečovce o  výrub stromov, krovia 

a náletových drevín.  

g) Informácia o výsledku výzvy na predkladanie ponúk na prenájom nebytových 

priestorov obce nachádzajúcich sa v budove na Brezovej ulici. 

h) Informácia o príprave osláv Dňa obce 09.09.2017. 

i) Informácia o príprave osláv SNP v obci 28.08.2017. 

j) Návrh na umiestnenie pamätnej tabule nenarodeným deťom. 

k) Návrh Zásad na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Poproč. 

l) Výzva na domáce kompostéry cez RZMO Rudohorie. 

16. Interpelácie poslancov. 

17. Podnety a návrhy od občanov. 

18. Závery z rokovania OZ. 

19. Záver. 

 

Vyzval prítomných poslancov na doplnenie programu. Nikto z prítomných poslancov program 

nedoplnil. Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu programu: 

 

Hlasovanie:  PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Starosta konštatoval, že program dnešného rokovania OZ bol schválený. 

 

K bodu programu č. 1b: 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dajána Špegárová, Peter 

Mudroň. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať:  

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

     Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

     Martin  Jasaň          -   za takéto uznesenie 

     Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

Starosta konštatoval, že návrhová komisia bola zvolená podľa návrhu. 

 

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  

Mgr. Iveta Vincová, Jozef Harčarik.   

 

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

Starosta obce konštatoval, že posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 

19.6.2017.  

Spracovaný písomný materiál dostali poslanci k naštudovaniu domov. Uznesenia prijaté na 

tomto plánovanom zasadnutí  v polohe schválené – všetky splnené. 

Uznesenia prijaté v polohe  poveruje: 



- starostu obce, Ing. Štefana Jaklovského, v spolupráci so spol. Slovak Telekom, a.s. 

Bratislava hľadať novú vhodnú lokalitu  pre umiestnenie stožiara v súvislosti s projektom spol. 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava „Základňová stanica a rádioreléový bod Poproč“ – splnené, 

informácie podané v samostatnom bode rokovania. 

- hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly na dôvody zrušenia verejného 

obstarávania pre zákazku: "Externý projektový manažment pre projekt zníženia spotreby 

energie pri prevádzke verejných budov v obci Poproč" – splnené, správa z kontroly tvorí prílohu 

zápisnice, e-mailom bola doručená poslancom OZ. 

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 19.6.2017. 

 

Písomne spracovaný materiál -  kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia  OZ 

dňa 24.2.2017 a Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly na dôvody zrušenia 

verejného obstarávania pre zákazku: "Externý projektový manažment pre projekt zníženia 

spotreby energie pri prevádzke verejných budov v obci Poproč" tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 3: 
Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2017.  

V tomto bode programu prečítal starosta prítomným dôvodovú správu k monitorovacej správe 

- spracováva v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 324/2007 Z.z., ktorým sa doplnil zákon č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého rozpočet obce obsahuje 

zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu. V priebehu roka bude tieto 

zámery a ciele monitorovať a na konci roka hodnotiť. Priebežné sledovanie plnenia cieľov 

a merateľných ukazovateľov – monitorovanie sa vykonáva jedenkrát ročne počas rozpočtového 

roka a to k 30.6. príslušného roka,  konštatoval, že monitorovaciu správu dostali poslanci 

k preštudovaniu e-mailom, prerokovaná bola na zasadnutí Finančnej komisie dňa 16.8.2017, 

otvoril diskusiu poslancov k danému materiálu,  nikto z prítomných poslancov  sa nevyjadril. 

 

 

Poslanec Ing. Viliam Komora – príchod 17.15 hod. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce k 30.06.2017. 

 

Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2017,  dôvodová správa k tejto 

monitorovacej správe tvoria prílohu tejto zápisnice.  

 

 

K bodu programu č. 4: 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. úpravy rozpočtu obce pre rok 2017.           

V tomto bode programu starosta obce prečítal prítomným stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu 1. úpravy rozpočtu obce pre rok 2017, v ktorom sa konštatuje, že  návrh 1. úpravy je 

spracovaný v zmysle platnej legislatívy, po vykonaní navrhovanej úpravy rozpočtu  zostane aj 

naďalej rozpočet obce vyrovnaný, odporučil poslancom OZ tento návrh 1. úpravy rozpočtu 

schváliť.             

Návrh na uznesenie: 



Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. zmeny rozpočtu obce pre rok 2017. 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 1. zmeny rozpočtu obce pre rok 2017 tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 5: 
Návrh 1. zmeny rozpočtu obce pre rok 2017.     

V tomto bode programu starosta obce spolu s referentkou ekonomického úseku, p. Šestákovou, 

predniesli prítomným poslancom návrh na 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2017 a to na základe 

vykonaného monitoringu programového rozpočtu obce Poproč na roky 2017-2019 k 30.6.2017, 

konkrétne: 
- navýšenie výnosu dane z príjmov o sumu 13 300 €, ktoré budú použité na: 

- poskytnutie transferu pre Domov dôchodcov Poproč na základe ich žiadosti na vykrytie časti 

nákladov spojených s vytvorením 2 nových pracovných miest od 01.08.2017   1 300 €, nákup 

kopírovacieho stroja pre KD   2 000 €, rekonštrukciu MK   10 000 €. 

- príjmy z dobropisov – použitie na bežné výdavky - dohody o VP    2 000 €  

- transfer od ostatných subjektov VS – transfer od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej 

republiky pre občianske združenie DHZ 2 000 €, tento účelovo určený transfer bude použitý na 

nákup ochranných odevov, pomôcok, techniky a náradia pre občianske združenie Dobrovoľný 

hasičský zbor Poproč, v pôvodnom rozpočte obce na rok 2017 už táto dotácia bola zahrnutá avšak 

vo výške 3 000 € no skutočná výška poskytnutej dotácie pre rok 2017 je 5 000 €.  

- zníženie na strane príjmových finančných operácií o sumu 250 000 € z dôvodu nečerpania 

bankového úveru určeného na financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií a rovnako tak aj 

na strane kapitálových výdavkov v rovnakej sume 250 000 €  

-  zvýšenie na strane príjmových finančných operácií:  použitie prostriedkov rezervného fondu obce 

vo výške 167 837 € na financovanie kapitálových výdavkov spojených s rekonštrukciou miestnych 

komunikácií konkrétne na ulicu Slnečnú, použitie prostriedkov rezervného fondu obce vo výške 60 

000 € na financovanie kapitálových výdavkov spojených s rekonštrukciou miestnych komunikácií 

konkrétne na ulice podľa rozhodnutia poslancov OZ.  

- zvýšenie na strane kapitálových výdavkov obce, konkrétne na podpoložke rozpočtu 

rekonštrukcia miestnych komunikácií o sumu 90 000 € a to presunom prostriedkov z bežného 

rozpočtu obce v sume 80 000 €, dofinancovanie z bežných príjmov obce vo výške 10 000 €. Suma 

vo výške 80 000 € pozostáva z:  

- oprava a údržba miestnych komunikácií – presun z BR na KR - 50 000 €  

- projekt dopravného značenia - 4 000 €  

- zber a odvoz odpadu - 10 000 €  

- nakladanie s odpadovými vodami - 11 000 €  

- náklady na financovanie opatrovateľskej služby v obci - 5 000 €  

- kapitálové výdavky obce – presun medzi podpoložkami: 

- rekonštrukcia miestnych komunikácií - 10 175 €  

- prípravná a projektová dokumentácia – rekonštrukcia MK + 10 175 € 

Starosta informoval prítomných, že tento návrh úpravy rozpočtu prerokovala  na svojom 

zasadnutí dňa 16.8.2017  Finančná komisia, ktorá doporučuje danú navrhovanú úpravu 

rozpočtu  schváliť. 

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

poslancov sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 1. úpravu rozpočtu obce na rok 2017 podľa predloženého návrhu. 

 



Hlasovanie:  PhDr. Zita   Baníková -   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 1. zmeny rozpočtu obce pre rok 2017 a dôvodová správa k 1. návrhu zmeny rozpočtu 

obce na rok 2017 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 6: 
Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za 

sociálne služby. 

V tomto bode programu starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh Dodatku č. 5 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za sociálne služby. 

Návrh spracovala riaditeľka domova dôchodcov, Ing. Mária Petrášová, návrh upravuje výšku 

úhrady za stravovanie v jedálni z pôvodných 2,30 € na 2,50 € za jeden obed z dôvodu zvýšenia  

režijných nákladov a navýšenia ceny práce kuchárok.  Tento návrh prerokovala  na svojom 

zasadnutí dňa 17.8.2017 Komisia školstva a sociálnych vecí a tiež dňa 16.8.2015 Finančná 

komisia, obidve komisie doporučujú návrh dodatku schváliť. 

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

poslancov sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na: 

-  Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za 

sociálne služby. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za 

sociálne služby a dôvodová správu k návrhu dodatku tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 7: 
Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na 

rok 2017 vo výške 1.300,00 €.       

V tomto bode programu starosta prečítal prítomným žiadosť Domova dôchodcov Poproč 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 1300,00 € na vykrytie nákladov 

spojených s vytvorením dvoch nových pracovných miest v zariadení od 1.8.2017. Nové 

pracovné miesta sú vytvorené s finančnou podporou ÚPSVaR, v zmysle § 50j zákona 

o službách zamestnanosti – dvaja znevýhodnení uchádzači o zamestnanie na dobu 9 mesiacov, 

80% z celkovej ceny práce uhradí úrad práce, 20% hradí žiadateľ – domov dôchodcov. Túto 

žiadosť prerokovala  na svojom zasadnutí dňa 17.8.2017 Komisia školstva a sociálnych vecí 

a tiež dňa 16.8.2015 Finančná komisia, obidve komisie doporučujú návrh dodatku schváliť. 



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

poslancov sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

- žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 zo dňa 20.7.2017 o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 1.300,00 €.  

 

Hlasovanie:  PhDr. Zita   Baníková -   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 Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na 

rok 2017 vo výške 1.300,00 € tvorí prílohu tejto zápisnice.       

 

K bodu programu č. 8: 
Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie nového školského roka 

2017/2018   v ZŠsMŠ Poproč, Školská 3.       

V tomto bode programu RNDr. Božena Mihóková, riaditeľka ZŠsMŠ Poproč informovala 

prítomných o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

nadchádzajúceho nového školského roka 2017/2018 v ZŠsMŠ Poproč. Správu dostali poslanci 

e-mailom k naštudovaniu, starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto sa 

nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo   berie na vedomie: 

- informáciu riaditeľky ZŠsMŠ Poproč  o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení nového školského roka 2017/2018 v ZŠsMŠ Poproč. 

 

Správa o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení nového školského 

roka 2017/2018   v ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 tvorí prílohu tejto zápisnice.     

 

K bodu programu č. 9: 
Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 za uplynulý školský rok 

2016/2017.       

V tomto bode programu RNDr. Božena Mihóková, riaditeľka ZŠsMŠ Poproč informovala 

prítomných o vyhodnotení koncepčného zámeru rozvoja ZŠsMŠ Poproč za uplynulý školský 

rok 2016/2017. Hodnotiacu správu dostali poslanci e-mailom k naštudovaniu, starosta otvoril 

diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo   berie na vedomie: 

- vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 za uplynulý 

školský rok 2016/2017.      

 

Správa - Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 za uplynulý 

školský rok 2016/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.     

 

K bodu programu č. 10: 



Návrh inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 3. a 7. ročník ZŠsMŠ Poproč, 

Školská 3.   

V tomto bode programu RNDr. Božena Mihóková, riaditeľka ZŠsMŠ Poproč predniesla 

prítomným na prerokovanie návrh Inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 3. a 7. 

ročník ZŠsMŠ, ten je spracovaný v zmysle schváleného Štátneho inovovaného programu pre 

primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie, ktorý umožňuje prideliť vyučovacie hodiny naviac. 

Pre tretí ročník sa jedná o pridelenie dvoch vyučovacích hodín týždenne, rada školy navrhuje 

prideliť jednu hodinu na slovenský jazyk a literatúru a jednu hodinu na vyučovanie matematiky, 

pre siedmy ročník je možné disponovať štyroma hodinami, návrh je posilniť vyučovanie 

cudzieho jazyka dvomi hodinami a jednou hodinou posilniť vyučovanie slovenského jazyka 

a jednou hodinou  vyučovanie matematiky. 

Starosta otvoril diskusiu poslancov, nikto sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje: 

- Inovovaný školský vzdelávací program pre 3. a 7. ročník ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 

podľa predloženého návrhu.  

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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 Inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 3. a 7. ročník ZŠsMŠ Poproč, 

Školská 3 tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

K bodu programu č. 11: 
Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena pre spol. VVS, a.s. Košice v súvislosti s prechodom 

verejného vodovodu  vybudovaného v rámci stavby: „Poproč - výtlak pitnej vody z Jasova“.    

 V tomto bode programu starosta predložil na prerokovanie návrh zmluvy o zriadení 

vecného bremena pre spol. VVS, a.s. Košice. Predmetom zmluvy je  prechod verejného 

vodovodu, vybudovaného v rámci stavby: „Poproč - výtlak pitnej vody z Jasova“, cez parcely 

vo vlastníctve obce, zmluva je potrebná ku kolaudačnému konaniu danej stavby. Návrh zmluvy 

dostali poslanci k naštudovaniu domov, prerokovaný bol aj nasadnutiach jednotlivých komisií 

OZ, ktoré doporučujú predložený návrh zmluvy schváliť. Starosta otvoril diskusiu poslancov 

k predmetnému bodu, nikto sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje: 

- Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech VVS, a.s. Košice v súvislosti 

s prechodom verejného vodovodu  vybudovaného v rámci stavby: „Poproč - výtlak 

pitnej vody z Jasova“ podľa predloženého návrhu. 
 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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 zmluvy o zriadení vecného bremena pre spol. VVS, a.s. Košice v súvislosti s prechodom 

verejného vodovodu  vybudovaného v rámci stavby: „Poproč - výtlak pitnej vody z Jasova“ 

tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

K bodu programu č. 12: 
Návrh zmluvy o dovoze a likvidácií odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd v správe 

VVS, a.s., Košice. 

 V tomto bode programu starosta predložil prítomným na prerokovanie návrh zmluvy 

o dovoze a likvidácií odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd v správe VVS, a.s., Košice, 

konkrétne  sa jedná o dovoz splaškových odpadových vôd  zo žúmp obyvateľov obce a ich 

likvidácia na ČOV Medzev. Starosta informoval, že túto službu, ťahanie žúmp, po skolaudovaní 

verejnej kanalizácie, zabezpečuje pre obyvateľov, ktorí sa ešte na VK nepripojili,  už len spol. 

VVS, a.s., avšak v nutných prípadoch bude  VVS, a.s akceptovať čistenie žumpy obecným 

traktorom a cisternou, tieto odpadové vody však bude možné odvážať podľa návrhu zmluvy len 

na ČOV Medzev. Cena za likvidáciu 1 m3 dovezených odpadových vôd na ČOV Medzev je 

spol. VVS, a.s. stanovená na 0,90 €. Starosta konštatoval, že ak OZ túto zmluvu schváli bude 

potrebné zo strany obce vyčísliť náklady za odvoz odpadových vôd obecným traktorom a 

premietnúť túto službu do cenníka obce za poskytované služby občanom. 

V diskusii poslancov Ing. Komora apeloval, aby sa táto služba zapracovala do cenníka čím skôr. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje: 

- Zmluvu o dovoze a likvidácií odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd v správe 

VVS, a.s., Košice podľa predloženého návrhu. 
 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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 Zmluvy o dovoze a likvidácií odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd v správe VVS, 

a.s., Košice tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

K bodu programu č. 13: 
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2017. 

V tomto bode programu prečítal starosta obce prítomným poslancom správu hlavného 

kontrolóra obce o výsledku kontrolnej činnosti za I. polrok r. 2017. V kontrolách sa zameral 

na: 

1. Kontrolu zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku 2016  a ich súlad s VZN 

o poskytovaní dotácií. 

2. Kontrolu hospodárnosti, účelovosti, efektívnosti a účelnosti pri vynakladaní rozpočtových 

prostriedkov v 2. polroku roku 2016. 

4. Kontrolu včasnosti povinného zverejňovania dokladov v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. – 

zverejňovanie faktúr a objednávok. 



V kontrolovaných oblastiach neboli zistené porušenia zákonov. Starosta konštatoval, že  správa 

bola poslancom zaslaná e-mailom,  otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto 

z prítomných poslancov sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok r. 2017. 

 

Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok r. 2017 tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 14: 
Informácia o investičných akciách v obci - aktuálny stav.         

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

- spracováva sa žiadosť o dotáciu na základe výzvy Ministerstva školstva, VV SR, 

žiadosť spracováva spol. Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., Košice. 

Rozpočet na rekonštrukciu telocvične predstavuje sumu 327.280,00 € s DPH, maximálna 

výška dotácie je 150.000,00 €. Prílohou k žiadosti je aj súhlas na spolufinancovanie daného 

projektu z vlastných zdrojov najmenej vo výške 10% z požadovaných finančných 

prostriedkov na rekonštrukciu, po prerokovaní na zasadnutí finančnej komisie je v uznesení 

návrh na minimálne 25%-tné spolufinancovanie.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- spolufinancovanie projektu „Obnova telocvične ZŠ Poproč, rekonštrukcia 

a modernizácia“ z vlastných finančných prostriedkov minimálne vo výške 25 % 

z požadovaných finančných prostriedkov.  

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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 projekte obce: „Obnova telocvične ZŠ Poproč, rekonštrukcia 

a modernizácia“ 

 

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

- žiadosť o dotáciu z Ministerstva vnútra SR na spolufinancovanie rekonštrukcie 

zbrojnice v maximálnej výške 30.000,00 € bola spracovaná a odoslaná, naďalej beží proces 

verejného obstarávania na dodávateľa. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

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

nadstavba“. 

 

 „Projekt obce „Ulica Slnečná““ 



- čaká sa na právoplatnosť stavebného povolenia, čo by malo byť začiatkom 

septembra, výber dodávateľa bol urobený, práce by mali byť hotové do konca októbra 2017. 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

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

 

„Projekt obce: „Chodník, ulica Mieru““ 

- na túto stavbu je potrebné aj územné konanie, ktoré t.č. prebieha, predpoklad 

správoplatnenia stavebného povolenia je november 2017, realizácia by mala byť ukončená do 

konca júna 2018, výber dodávateľa na túto stavbu už tiež prebehol,  

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

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

 

„Projekt obce: „Parkovisko pri ZŠ““ 

- spracovaná bola štúdia na 15 parkovacích miest a na 25 parkovacích miest, 

štúdie boli prerokované na zasadnutí Komisie životného prostredia a projektového plánovania 

dňa 14.8.2017, komisia ŽPaPP a Finančná komisia doporučujú parkovisko na pätnásť 

parkovacích miest, v budúcnosti podľa využívania, nie je problém  parkovisko rozšíriť. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

-  vybudovanie 15 (pätnástich) parkovacích miest v rámci projektu „Parkovisko pri ZŠ“. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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 
 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte obce: „Parkovisko pri ZŠ“. 

 

„Projekt: „Pitná voda – ulica Lesná, Horská, Oľšavská““ 

- starosta informoval prítomných, že obec nemôže žiadať finančné prostriedky 

z eurofondov na dobudovanie vodovodu, preto bolo obci doporučené požiadať listom spol. 

VVS, a.s. Košice o spolufinancovanie daných stavieb, obec zabezpečí a zafinancuje výkopové 

práce a obsyp potrubia, odhadované náklady predstavujú sumu 50.000,00 €. Starosta prečítal 

prítomným návrh žiadosti.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o projekte: „Pitná voda – ulica Lesná, Horská, Oľšavská“. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- podanie žiadosti spol. VVS, a.s. Košice o realizáciu vodovodu - stavby: „Prečerpávacia 

stanica studenej vody na ul. Lesnej Poproč“ (vodovod ul. Lesná) a stavby „Poproč – 

rozšírenie vodovodu“ (vodovod ul. Oľšavská a Horská) podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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 žiadosti o realizáciu vodovodu tvorí prílohu tohto listu. 

 

 

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií – návrh  Komisie životného prostredia a projektového 

plánovania“ 

- starosta informoval prítomných, že nakoľko sa tohto roku nerealizuje projekt 

„Chodník, ulica Mieru“ ako to bolo v rozpočte plánované a obec má peniaze v rezervnom fonde 

a tiež, že došlo k zmene zákona o verejnom obstarávaní – do sumy 150.00,00 € bez DPH nie je 

potrebné vykonať verejné obstarávanie cez vestník,  postačuje osloviť troch uchádzačov, je 

reálne zrealizovať v tomto roku rekonštrukcie niektorých miestnych komunikácií, podľa stavu 

rozpočtu obce by sa jednalo o sumu do 150.000,00 € s DPH. Komisia životného prostredia, na 

základe vypracovaných informatívnych rozpočtov na rekonštrukciu MK, navrhuje tieto MK 

v poradí: Banícka ulica – od autobusovej zastávky po križovatku s Poľnou ulicou, Lesná ulica 

od autobusovej zastávky po križovatku s Horskou ulicou, Nová ulica, Obchodná ulica – od 

križovatky so Školskou ulicou po križovatku s Družstevnou ulicou, ulica Mieru –  úsek pred 

RD č. 3, 4, 5, 7, Letná ulica – úsek pred RD 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18. Pri výbere ulíc 

sa postupovalo kľúčom „smerom od centra“. 

V diskusii poslancov Ing. Komora upozornil, že treba na vypracovanie rozpočtov oslovovať 

nezávislých rozpočtárov, z dôvodu, že ak bude na predloženie cenovej ponuky oslovená firma, 

ktorej rozpočtári vypracovávali informatívne rozpočty, podľa zákona je to hrubý konflikt 

záujmov. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce v maximálnej výške 150.000,00 € 

s DPH na rekonštrukciu miestnych komunikácií a poradie rekonštruovaných MK podľa 

návrhu Komisie životného prostredia a projektového plánovania:  Banícka ulica – od 

autobusovej zastávky po križovatku s Poľnou ulicou, Lesná ulica od autobusovej 

zastávky po križovatku s Horskou ulicou, Nová ulica, Obchodná ulica – od križovatky 

so Školskou ulicou po križovatku s Družstevnou ulicou, ulica Mieru –  úsek pred RD č. 

3, 4, 5, 7, Letná ulica – úsek pred RD 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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 

 

 

K bodu programu č. 15: 
Rôzne. 

„Projekt spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava : „Základňová stanica a rádioreléový bod 

Poproč .““ 



- starosta informoval prítomných, že vo veci výstavby stožiara na Poľnej ulici 

prebehli od minulého zasadnutiu OZ rokovania s oboma skupinami – s petičným výborom, aj 

so skupinou, ktorá navrhla hľadať nové miesto pre výstavbu stožiara v obci. Medzičasom obec 

obdržla stanovisko JUDr. Sotolářa – právnika obce, v ktorom sa uvádza, že ak okresný úrad 

dvakrát vrátil spisovú dokumentáciu, ktorá mu bola obcou zaslaná na kontrolu, tak tým potvrdil 

správnosť postupu obce, petíciu doporučil v zmysle zákona založiť. Spol. Slovak Telekom sa 

vrátila k prehodnoteniu možných pôvodných miest pre umiestnenie stožiara, ako novú lokalitu 

navrhuje juhozápadný roh parcely č. 1328/1, t.j. v areáli obecných služieb. ST žiada 

o prerokovanie tejto možnosti v OZ, v prípade nesúhlasu obce s novým umiestnením, bude 

pokračovať v prácach na výstavbe stožiara na Poľnej ulici podľa právoplatného stavebného 

povolenia. 

Nasledovala  rozsiahla diskusia poslancov a občanov. V diskusii vystúpila Ing. Mariana 

Šimková, ktorá sa s touto problematikou stretáva pri spracovávaní projektových dokumentácií, 

doporučila konzultovať danú problematiku s Ing. Pavlom Bellušom, odborníkom v danej 

oblasti, kontakt p. starostovi poskytla, pre obec je ochotný spracovať posudok terajšieho 

navrhovaného umiestnenia stožiara ako bude alebo nebude negatívne ovplyvňovať svojím 

žiarením zdravie obyvateľov obce, taktiež je ochotný posúdiť aj novonavrhovanú lokalitu na 

zbernom dvore.  

Starosta následne informoval prítomných, že na Slovensku sú v tejto oblasti asi štyria odborníci, 

vyvstáva tu však otázka, či budú občania akceptovať vypracované   súhlasiť s umiestnením 

stožiara na základe tohto odborného názoru. Ing. Martin Štovčík apeloval na zohľadnenie 

biologického hľadiska pri vypracovávaní posudku a na poslancov apeloval na zohľadnenie 

estetickosti – 30 m stožiar nepatrí do dediny, informoval poslancov, že na obec boli podané dve 

žiadosti a to na obnovu stavebného aj územného konania pre stavbu stožiara na Poľnej ulici, 

starosta konštatoval, že k tejto veci sa písomne vyjadrí stavebný úrad. V závere diskusie bol 

prednesený návrh na uznesenie: 

 
Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo   poveruje: 

- starostu obce rokovať s Ing. Pavlom Bellušom – Radiosatkabel, Bratislava 

a  spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bratislava o alternatívnom spôsobe riešenia 

stavby „Základňová stanica a rádioreléový bod Poproč“, ktorého súčasťou bude aj 

odborný posudok Ing. Belluša. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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 

 

List spoločnosti Slovak Telekom a.s., Bratislava k novej lokalite pre umiestneie stožiara torí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

„Žiadosť Mgr. Viliama Komoru, Oľšavská 33 o odkúpenie parcely č. 1516“ 

- -  starosta opätovne predniesol prítomným žiadosť Mgr. Viliama Komoru o odkúpenie 

pozemku parc. č. 1516 vo výmere 380 m2  , konštatoval, že na zasadnutí OZ dňa 24.4.2017 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 890,00 € za 380 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. 1516 vo výmere 380 m2 za cenu 890,00 €,  v zmysle 

znaleckého posudku zo dňa 22.5.2017, vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Miškovičom, 

pre Mgr. Viliam Komoru,  bytom Poproč, Oľšavská 33. 

 

        Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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 Mgr. Viliama Komoru, Oľšavská 33 o odkúpenie parcely č. 1516 vo výmer 380m2, časť 

Znaleckého posudku č. 72/2017 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Miškovičom tvoria 

prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Žiadosť p. Márie Spišákovej, Kostolná 90 o  úľavu dane a poplatku za odpad  z dôvodu ZŤP“ 

- starosta prečítal prítomným žiadosť p. Márie Spišákovej o úľavu dane a poplatku 

za odpad, ktorú zdôvodňuje tým, že je osoba z ťažkým zdravotným postihnutím. Starosta 

informoval prítomných, že za rok 2017 zostáva p. Spišákovej uhradiť z vymeraného  poplatku 

za odpad, dane z nehnuteľnosti a dane za psa  sumu 19,50 €. 

Po diskusii poslancov bol prijatý  návrh nevyhovieť žiadosti p. Spišákovej, z dôvodu, že to 

neumožňuje tohto času platné VZN obce, s doporučením zaoberať sa danou problematikou – 

poskytnutím možných úľav, v budúcnosti prostredníctvom VZN. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  nevyhovuje: 

- žiadosti p. Márie Spišákovej, bytom Poproč, Kostolná 90 o úľavu dane a poplatku za 

odpad, z dôvodu, že to neumožňuje platné VZN Obce Poproč č. 1/2016, / ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Poproč č. 1/2014 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky 

rozložiteľných odpadov a elektroodpadov z domácností na území obce Poproč.  

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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. Márie Spišákovej, Kostolná 90 o  úľavu dane a poplatku za odpad  z dôvodu ZŤP 

tvorí prílohu tejto zápisnice. 



 

 

„Žiadosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Poproči  o finančný 

príspevok“ 

- starosta prečítal prítomným žiadosť ZO JDS v Poproči o poskytnutie finančného 

príspevku vo výške 330,00 € na jednodňový autobusový zájazd. Svoju žiadosť zdôvodňujú tým, 

že ako združenie vznikli 26.5.2017 a nemohli preto požiadať obec o dotáciu na rok 2017 

v zákonom stanovenom termíne. 

Po diskusii poslancov bol predložený návrh túto žiadosť schváliť. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- žiadosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Poproči o poskytnutie 

finančného príspevku vo výške 330,00 € na jednodňový autobusový zájazd. 

 

        Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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 - zdržala sa hlasovania 

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Žiadosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Poproči  o finančný príspevok 

tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Žiadosť p. Imricha Timka, Mieru 68 o prenájom priestranstva pred rodinným domom“ 

- starosta prečítal prítomným žiadosť p. Imricha Timka o prenájom priestranstva pred 

jeho rodinným domom, z dôvodu, že sa chce o toto priestranstvo naďalej starať, udržiavať 

kvetinový záhon, bez toho, aby mu susedia robili neporiadok a parkovali  na tomto 

priestranstve, čím ho poškodzujú (koľaje od  kolies auta, udupávanie trávnika). 

Po diskusii poslancov bol prijatý záver žiadosti p. Timka nevyhovieť z dôvodu, že týmto 

priestranstvo m bude prechádzať chodník, realizovaný v rámci projektu „Chodník, ulica 

Mieru“. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  nevyhovuje: 

- žiadosti p. Imricha Timka, bytom Poproč, Mieru 68 o prenájom priestranstva pred 

rodinným domom z dôvodu, že  na danom priestranstve bude realizovaný projekt 

„Chodník, ulica Mieru“. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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. Imricha Timka, Mieru 68 o prenájom priestranstva pred rodinným domom tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 



 

„Žiadosť p. Aurela Kudiča – D.A.K., Pribinova 35, Sečovce o  výrub stromov, krovia 

a náletových drevín.“ 

- starosta prečítal prítomným žiadosť p. Kudiča o  výrub stromov, krovia a náletových 

drevín na  parcelách č. 3652, 3835, 3834/1,  konkrétne sa jedná o vyčistenie týchto pozemkov 

od drevín, stromov a krovia formou odkúpenia týchto stromov  a drevín  s tým, že žiadateľ na 

vlastné náklady  nechá zamerať pozemky a vypracovať súdnoznalecký posudok na odpredaj 

dreva na pni. 

Po diskusii poslancov bol prijatý záver nevyhovieť tejto žiadosti, z dôvodu zachovania 

zdravého životného prostredia. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  nevyhovuje: 

- žiadosti  Aurela Kudiča – D.A.K., so sídlom Sečovce, Pribinova 35 o výrub stromov, 

krovia a náletových drevín. 

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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. Aurela Kudiča – D.A.K., Pribinova 35, Sečovce o  výrub stromov, krovia 

a náletových drevín tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Informácia o výsledku výzvy na predkladanie ponúk na prenájom nebytových priestorov obce 

nachádzajúcich sa v budove na Brezovej ulici“ 

- -  starosta informoval prítomných, že na zverejnenú výzvu obce na prenájom nebytových 

priestorov – bar na Brezovej ulici,  nikto nereagoval a neprejavil záujem o ich prenájom. 

Starosta predniesol poslancom návrh zaradiť tieto priestory k priestorom komunitného centra 

a ponúkať ich na prenájom na individuálne aktivity, otvoril diskusiu poslancov, nikto sa 

nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o výsledku  výzvy vyhlásenej obcou Poproč na predkladanie 

ponúk na prenájom nebytových priestorov obce nachádzajúcich sa v budove na Brezovej 

ulici. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  ukladá: 

- Obecnému úradu v Poproči vypracovať podmienky prenájmu a cenu nájomného za 

prenájom priestorov nachádzajúcich sa v budove na Brezovej ulici č. 20 o výmere 88,10 

m2  do najbližšieho zasadnutia OZ. 
 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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 

 

„Informácia o príprave osláv Dňa obce 09.09.2017“ 

- starosta informoval prítomných o programe tohtoročných osláv dňa obce, technicko-

organizačné zabezpečenie osláv dostali poslanci domov, návrh programu: 

- 8.9.2017 – piatok: 

 18:00 Oslava 70. výročia založenia DH Popročanka (Sála KD) 

- 9.9.2017 – sobota: 

08:30 - 15:00 Minifutbalový turnaj (tréningové futbalové ihrisko) 

09:00 - 15:00 Tenisový turnaj T-Cup (MFI pri KC, MFI pri ZŠ) 

10:00 - 12:00 Športové súťaže pre deti + súťaže DHZ (hlavné futbalové ihrisko) 

10:00 - 24:00 Stánky s občerstvením (hlavné futbalové ihrisko) 

13:00 - 18:00 Atrakcie pre deti (hlavné futbalové ihrisko) 

15:00 - 17:00 Varenie halušiek (hlavné futbalové ihrisko) 

16:30 - 17:30 Dychová hudba Popročanka + Dychový orchester Štós - koncert (hlavné 

futbalové ihrisko) 

17:30 - 24:00 Hlavný program (hlavné futbalové ihrisko) 

17:30 - 18:00 Oficiálne otvorenie osláv Dní obce 2017, príhovor  starostu, vyhodnotenie 

súťaží, ocenenie členov DH Popročanka  a DD Poproč  

18:00 - 18:30 Spevokol Fortuna        

18:30 - 19:00 Folklórny súbor ŠKVARKARE       

19:00 - 20:00 Hudobná skupina TRAKY   

20:00 - 21:00  Marán Čekovský - Čeky    

21:00 - 22:00 Tombola     

22:00 - 22:15 Ohňostroj      

22:15 - 04:00 Diskotéka      

- 10.9.2017 – nedeľa: 

10:00 - 11:00 Sv. omša 

Starosta informoval, že zmenami oproti minulým rokom je že oslavy nebudú začínať sv. omšou 

v sobotu, ale budú zakončené sv. omšou a to v nedeľu o 10.00 hod., aby sa umožnilo členom 

organizačného výboru zúčastniť sa sv. omše, nakoľko v sobotu doobeda už bežia aktivity 

z programu, druhou zmenou je ohňostroj, ktorý bude tohto roku o 22.00 hod.  

V diskusii P. Jasaň upozornil, že súťaže DHZ v sobotu  v čase 10.00 – 12.00  nie sú reálne, 

z dôvodu, že DHZ na spoluprácu nikto neoslovil a dňa 9.9.2017 prijali pozvanie od DHZ Lucia 

Baňa na oslavy založenia 95. výročia tohto DHZ, ktoré sa budú konať v čase od 8.00 hod do 

15.00 hod., väčšina členov DHZ sa týchto osláv zúčastní. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o príprave osláv „Dňa obce Poproč“, ktoré sa budú konať 

09.09.2017. 

 

„Informácia o príprave osláv SNP v obci 28.08.2017“ 

- starosta informoval prítomných , že oslavy SNP v obci Poproč v roku 2017 sa 

budú konať podľa miestnych zvyklostí v predvečer osláv, t. j. v pondelok 28.8.2017, program 

o 17.00 hod. kladenie vencov pri pomníku pred obecným úradom s  krátkym programom - 

blokom piesní speváckej skupiny Fortuny, príhovorom starostu, následne o 18.00 hod. 

zapálenie vatry na hornom futbalovom ihrisku, taktiež s krátkym programom - blokom  piesní 

speváckej skupiny Fortuny a príhovorom starostu. 



Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o príprave osláv  SNP v obci Poproč dňa 28.08.2017. 

 

„Návrh na umiestnenie pamätnej tabule nenarodeným deťom“ 

- -  starosta predložil prítomným na prerokovanie návrh  Pastoračnej rady pri Kostole Všetkých 

svätých v Poproči na umiestnenie a vzor pamätnej tabule nenarodeným deťom, konštatoval, že 

zámer výstavby  takého to pomníka schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa 24.4.2017. Starosta 

dal o tomto návrhu vzoru a umiestnenia hlasovať. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- umiestnenie a vzor pamätnej tabule nenarodeným deťom podľa predloženého návrhu 

Pastoračnej rady pri farnosti Všetkých svätých v Poproči. 

 

        Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   za takéto uznesenie 

    Jozef  Harčarik  -   za takéto uznesenie 

    Martin  Jasaň          -   zdržal sa hlasovania  

   Ing.  Viliam  Komora          - zdržal sa hlasovania  

    Peter   Mudroň - za takéto uznesenie 

Mgr. Dajána  Špegárová - za takéto uznesenie  

Bc.  Iveta  Vincová - za takéto uznesenie 

 

Návrh  Pastoračnej rady pri Kostole Všetkých svätých v Poproči na umiestnenie tabule 

nenarodeným deťom tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

„Návrh Zásad na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Poproč“ 

- starosta predložil poslancom na prerokovanie návrh Zásad na vybavovanie sťažností 

v podmienkach obce Poproč, návrh obdržali poslanci e-mailom, vypracovanie nových zásad 

súvisí s novelizáciou zákona o sťažnostiach a zákonom o e-Gevernmente. Starosta Otvoril 

diskusiu k predkladanému návrhu,  nikto sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  sa uznáša: 

- Zásadách na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Poproč podľa predloženého 

návrhu.  

 

Hlasovanie: PhDr. Zita   Baníková -   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 Zásad na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Poproč“ tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

„Výzva na domáce kompostéry cez RZMO Rudohorie“ 

- -  starosta informoval prítomných, že Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie, ktorého je 

naša obec členom, sa zapojilo do výzvy na domáce kompostéry. Ak bude žiadosť úspešná každý 



rodinný dom obdrží domáci kompostér na kuchynský odpad, čím sa podporí ďalšia separácia 

odpadu. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o zapojení sa RZMO Rudohorie  do výzvy na domáce 

kompostéry. 

 

K bodu programu č. 16: 
Interpelácie poslancov. 

p. Martin Jasaň  

– upozornil na zlý stav murovaného oplotenia v cintoríne 

Ing. Viliam Komora  

– na zasadnutí OZ dňa 19.6.2017 bolo prijaté uznesenie – zverejňovať písomné príspevky 

poslancov na web stránke obce ako prílohu zápisnice, jeho príspevky zverejnené neboli 

s odôvodnením, že neboli poskytnuté pred, počas ani po zasadnutí zastupiteľstva, vo svojich 

príspevkoch reaguje na aktuálny priebeh rokovania, takže nemôže príspevky odovzdať 

v písomnej forme na zasadnutí OZ, príspevky zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.6.2017 zaslal 

elektronicky dňa 23.6.2017 a 27.6.2017, v predstihu pre povinným zverejnením zápisníc, 

požiadal , aby obidva jeho príspevky zo dňa 19.6.2017 boli zverejnené, svoje dnešné príspevky 

bude riešiť tým istým spôsobom, spracovaním doma a zaslaním na obecný úrad, občan sa nemá 

akým iným spôsobom dozvedieť, len takýmto spôsobom. 

- - otváranie obálok verejného obstarávania – zúčastnil sa dvoch vyhodnocovaní, opätovne 

konštatoval, že členovia komisie na vyhodnocovanie  sú osoby bez patričného vzdelania a praxe 

ako vyžaduje zákon, priebeh otvárania a kontrola dokladov  sú chaotické, vyhodnocovala sa 

najnižšia cena, cena by sa mala hodnotiť položkovite na základe výkazu výmer , mala by sa tiež 

prehodnotiť technické riešenie projektu, pri zverejňovaní výziev na web stránke obce je 

potrebné zverejniť pre záujemcov aj výkaz výmer a výkresová dokumentácia alebo odkaz kde 

sú tieto materiály k dispozícií. 

- zverejňovanie zmlúv uzavretých cez elektronické trhovisko - doteraz uzavreté zmluvy 

cez EKS, neboli na stránke obce zverejnené, načo upozornil poslanec Jasaň, t.č. sú na web 

stránke dva odkazy na uzavreté zmluvy cez EKS, nemá vedomie, že by bola novelizácia zákona  

- k správe hlavného kontrolóra obce k vykonaniu kontroly na dôvody zrušenia verejného 

obstarávania pre zákazku: "Externý projektový manažment pre projekt zníženia spotreby 

energie pri prevádzke verejných budov v obci Poproč" -   správa je nerelevantná, nakoľko nie 

je prítomný, svoje otázky k tejto kontrole mu bude adresovať písomne. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- interpelácie poslancov : Martina Jasaňa, Ing. Viliam Komoru. 

 

  

K bodu programu č. 17: 
Podnety a návrhy od občanov. 

Ing. Mariana Šimková – požiadala poslancov OZ, aby pri rekonštrukciách miestnych 

komunikácií mysleli aj na občanov bývajúcich na ulici Poľnej a Jarnej, nakoľko tieto ulice sú 

tiež v zlom stave. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- podnety a návrhy od občanov: podnet Ing. Mariany Šimkovej na rekonštrukciu ulíc 

Poľná, Jarná. 



 

K bodu programu č. 18: 
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. 19: 
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      ..................................................... 

 

Jozef Harčarik   .....................................................    

 

 

 

 
 


