
Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč,

konaného dňa 23.10.2017 na Obecnom úrade v Poproči

Prítomní:

v

Starosta obce: Ing. Stefan Jaklovský

Hlavný kontrolór obce Poproč: Ing. Jaroslav Hospodár

Poslanci OZ:

PhDr. Zita Baníková

Mgr. Zuzana Bradová

Ing. Branislav Hanko ospravedlnený, pracovné povinnosti

Jozef Harčarik neospravedhiený

Martin Jasaň

hig. Viliam Komora

Peter Mudroň neospravedlnený
v

Mgr. Dajána Spegárová

Bc. Iveta Vincová

v

Dalej prítomní:

ostatní prítomní (podľa prezenčnej listiny)



K bodu programu č. la:
Otvorenie, voľba návrhovej komisie.

v

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 zdneŠného rokovania bude
vyhotovená aj zvuková náhrávka, ktorá bude súčasťou zápisnice.

Následne predložil návrh programu dnešného riadneho zasadnutia OZ:
1. CHvorenie

a) schválenie programu rokovania,
b) voľbanávrhovejkomisie,
c) určenie overovateľov zápisnice,
d) určenie zapisovateľa.

2. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
3. Správa o výchovno-vzdelávacej čmnostijej výsledkoch a podmienkach Základnej školy

s materskou školou Poproč za školský rok 2016/2017.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 1/2017 o poskytovaní a zavedení

elektronických služieb.
5. Návrh Komisie kultúry a športu pri OZ na vypovedanie nájomnej zmluvy na prenájom

kinosály a premietacej miestnosti v budove miestneho kultúmeho strediska.
6. Infonnácia o mvestičných akciách v obci - aktuálny stav.

v

a) Projekt obce: "Obnova telocvične ZŠ Poproč, rekonŠtrukcia a modemizácia"
b) Projekt obce: "Požiama zbrojnica Poproč - prístavba, nadstavba"
c) Projekt obce "Ulica SlneČná".
d) Projekt obce: "Chodmk, ulica Mieru".

v

e) Projekt obce: "Parkovisko pri ZŠ"
f) Projekt: "Pitná voda - ulica Lesná, Horská, Oľšavská"

f

g) Projekt: "Uprava miestnych komunikácií 2. etapa"
v v

h) Projekt: "Modemizácia učební v ZSsMŠ PoproČ"
7. Rôzne.

a) Návrh na doplnenie Cenníka obce Poproč za poskytované služby občanom na úseku
komunitného centra o položku "Bufet"
v_

b) Ziadosť p. Petra Petráša, bytom Košice, Alžbetina 36 o odkúpenie pozemku parc. č.
1508/2,1505/2,1502/3, spolu vo výmere 397 m2.
v_

c) Ziadosť p. Anny Kováčovej, bytom PoproČ, Obchodná 8 o odkúpenie parcely č.
3119/101 vovýmere 307 m2.
v

d) Žiadosť p. Eduarda Jasaňa, bytom Poproč, Lipová 3 o odkúpenie parcely č. 4024/4 vo
2výmere 107m2.

e) Projekt spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava : "Základňová stanica a rádioreléový
bod Poproč" - informácia.

f) Infonnácia o zmene podmienok v Zmluve o dovoze odpadových vôd.
g) Informácia o vyhodnotení osláv Dňa obce Poproč.
h) Informácia o Voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2017.

8. Interpelácie poslancov.
9. Podnety a návrhy od občanov.
10. Závery z rokovania OZ.

1. 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

Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie
Martin Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
v

Mgr. Dajána Spegárová za takéto uznesenie
Bc. Iveta Vincová za takéto uznesenie

Starosta konŠtatoval, že program dnešného rokovania OZ bol schválený.

K bodu programu í. Ib:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Bc. Iveta Vincová, Mgr. Zuzana Bradová, Martin

Jasaň. Starosta dal o tomto návrhu hlasovať:
HlasovanÍe: PhDr. Zita Baníková za takéto uznesenie

Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie
Martin Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
v

Mgr. Dajána Spegárová za takéto uznesenie
Bc. Iveta Vincová za takéto uznesenie

Starosta konštatoval, že návrhová komisia bola zvolená podľa návrhu.

K bodu programu c. lc a Id:
Urcenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Starosta obce určil za zapisovateľku p. Evu Benkovú. Za overovateľov zápismce boli
určení PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dajána Špegárová.

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

Starosta obce konštatoval, že posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalodňa 21.8.2017.

Spracovaný písomný materiál dostali poslanci k naštudovaniu domov. Uznesenia prijaté
na tomto plánovanom zasadnutí v polohe schválené - všetky splnené.

Uznesenie prijaté v polohe poveruje:
starostu obce rokovať s Ing. Pavlom Bellnšom - Radiostakabel, Bratislava
a spoloČnosťou Slovak Telekom, a.s., Bratislava o alternatívnom spôsobe
riešenia stavby "Základnová stanica a rádioreléový boä Poproč", ktorého
súčasťou bude aj odborný posudok Ing. Belluša - splnené, informácia bude podá
v bodeprogramu 7e).

Uznesenieprijatévpolohe uHadá:
Obecnému úraäu v Poproči vypracovať podmienky prenájmu a cenu nájomného
zaprenajompriestorov nachádzajúcich sa v budove na Brezovej ulici Č. 20 o výmere
88,10 m2 do najbližsieho zasadnutia OZ-spInené, bližsie v boäe 7Q.
Starosta otvoril diskusiu poslancov kpredmetnému bodu, nikto zprítomných sa

nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
kontroluphieniazáverovzpredchádzajúceho zasadnutia OZdňa 21.8.2017
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Ing. Viliam Komora zdržal sa hlasovania
Mgr. Dajána Špegárová za takéto uzneseníe
Bc. Iveta Vincová za takéto uznesenie

Starosta konštatoval, že VZN nebolo prijaté - schválené trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov.
Návrh Vseobecne záväzného nariadenia obce PoproČ č. 1/2017 oposkytovanÍ azavedeni
elektromckych služieb tvoríprílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 5:
Návrh Komisie kultúry a športu pri OZ na vypovedanie nájomnej zmluvy na prenájom kmosály
a premietacej miestnosti v budove miestneho kultúmeho strediska.

V tomto bode programu starosta informoval prítomných, že obecné zastupiteľstvo na
svojom februárovom zasadnutí podporilo myslienku znovuobnovenia kina vPoproči ato
schválením žiadosti o prenájom p. Kuzmovi, na aprílovom zasadnutí schválilo, na základe
prezentovaných cieľov, prenájom priestorov kinosály apremietacej miestnosti vkultúmom
dome p. KuzmovÍ za symbolické nájomné 1,00   s tým, že fínančné prostriedky rovnajúce sa
výške nájmu za celé obdobie budú preinvestované do priestorov kina. Zo strany p. Kuzmu
dochádzalo k pomšovaniu nájomnej zmluvy, preto dňa 14.9.2017 na intemej porade - starosta,
vedúca MKS - Ing. Zuzana Lukáčová, p. Erik Kuzma, sl. Lenka Hiľovská boli dohodnuté
opatrenia a pravidlá fungovania, ktoré neboli realizované a dodržiavané, preto boli následne
prejednané na zasadnutí Komisie kultúry a športu dňa 25.9.2017 so záverom na vypovedanie
nájomnej zmluvy. Mgr. Dajána Špegárová, predsedníčka komisie, infonnovala, že okrem
nedodržiavania podmienok nájomnej zmluvy - užívanie priestorov predsália, boli konštatované
pochybenia po morálnej a etickej stránke. Následne starosta udelil slovo p. Kuzmovi, ktorý
konštatoval, že
nájomná zmluva bola pomŠená vo veci uŽívania predsália bez nájmu, morálne pochybenia
zich strany nezistÍli, t.č. je pozastavená prevádzka kina zdôvodu ukončenia spolupráce
s Kinom Usmev v Košiciach, ktoré ich zastrešovalo, čaká sa na zaradenie Kina Baník do
združenia kín, aby mohli priamo dostávať fihny. Starosta požiadal vedúcu MKS, Ing.
Lukáčovú, aby informovala o zistených skutočnostiach a to, že využívali priestory kultómeho
domu, do ktorých mali zákaz vstupu, do týchto uzamknutých miestaostí sa dostali tak, že si
"vzali" kľúče z uzamknutej skrine, presúvali veci zjednotlivých miestností, nechávali otvorené
okná, vchodové dvere, z miestnosti, ktorú užíva na stretnutia ZO SZZP si vzali ich alkoholické
a nealkoholické nápoje, taktiež vstúpili do priestorov prímčnej kuchynky, ktorú už mali
prenajatú svadobčania a mali tam uložené svoje veci, vstúpili viackrát aj do priestorov knižnice,
tieto vstupy sú zaznamenané kamerovým systémom, po kultúmom dome sa celý víkend
pohybovali cudzí ľudia "ako doma". Čo sa týka premietania fihnov, v čase premietania sa
v premietacej miestnosti a v kinosále nenachádzala žiadna zodpovedná osoba,
prevádzkovatelia sa zdržíavali počas premietania vonku na schodoch, čo znamená, že v prípade
problémov s technikou nebol nikto k dispozícií, taktiež sa stali prípady, že neboli premietané
prezentované filmy, na čo návštevník pri kúpe vstupenky nebol upozomený. Starosta
konštatoval, že po techníckej stránke kino nie Je prevádzkované kvalitne ako bolo
prezentované, načo p. Kuzma argumentoval, že im neboli z audiovizuálneho fondu ani
z rôznych súkromných grantov schválené žiadosti o finančné prostriedky na novú techniku,
podporované sú len kiná umiestnené vo väčších mestách resp. obciach svyšším počtom
obyvateľov. Majú vš_akzáujem o ďalšie seriózne prevádzkovanie kina.
Na vyzvanie Mgr. DaJány Spegárovej, aby sa p. Kuzma vyjadril knarúšaniu priestorov a
"obhospodárovaniu" celého kultúmeho domu sa p. Kuzma nevyjadril.
Po rozsiahlej diskusii bol prednesený návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie:



Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
na návrhKomisie kultúry a Športu pri OZ vypovedanie nájomnej zmluvy č. 4/2017, sp.

zn. OcU-S-88/2017 - prenájom kinosály apremietacej miestnosti vbudove miestneho
kultúmeho strediska p. Erikovi Kuzmovi a to v zmysle čl. IX platnej zmluvy.
Hlasovanie: PhDr. Zita Baníková zdržala sa hlasovania

Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie
Martin Jasaň zdržal sa hlasovania

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
V

Mgr. Dajána Spegárová za takéto uznesenie
Bc. Iveta Vincová zdržala sa hlasovania

Starosta konštatoval, že uznesenie nebolo schválené.

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

Proiekt obce: .. Obnova telocvične ZŠPovroč. rekonStrukcia a modsnnzací^
ziadosť podaná.

Návrhna uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

informáciu starostu obce o projekte obce: "Obnova telocviČne ZŠ Poproč, rekonštrukcia
a modemizácia"

Profekt obce: "Požiarna zbromica Povroč- prístavba, nadstavba "
29.9.2017 bolo odovzdané stavenisko, t.č. prebieha jednanie so zhotoviteľom -

UNISTAV s.r.o. Prešov o upravení rozpočtu, navrhujú navýšiť vysúťaženú cenu fonnou
dodatku k zmluve.
Návrhna uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na veäomie:

informáciu starostu obce o projekte obce: "Požiama zbrojnica Poproč prístavba,
nadstavba".

Proíekt obce .. Ulica Slnečná"

realizuje sa, t.č. žľaby, asfaltovanie cca o dva týždne.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
informáciu starostu obce o projekte obce: "Ulica Slnečná"

Projekt obce: .. Chodník ulica Mieru "
je ukončené územné konanie pre danú stavbu, dnes začalo stavebné konanie na danú

stavbu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

infomiáciu starostu obce o projekte obce: "Chodník ulica Mieru"
y_

Proiekt obce: "Parkovisko yri ZS"

starosta informoval prítomných o liste, ktorý bol obci doručený od občanov bývajúcich
na Obchodnej ulici apredmetom, ktorého sú námietky voči výstavbe parkoviska vareáli
základnej školy. Starosta tiež informoval, že prebehlo pracovné stretnutie s občanmi
podávajúcimi námietky, hlavným argumentom občanov proti výstavbe parkoviska v areáli ZŠ



je, že výstavbou parkoviska sa uberie na zeleni. Po tomto stretnutí projektanti navrhli ďalšie tri
varianty parkoviska:

v

1. zjednosmemiť Skolskú ulicu v smere od križovatky s Obchodnou ulicou po križovatku
s Kostolnou ulicou, v tomto úseku jeden jazdný pruh vyčleniť na vytvorenie 12
parkovacích miest

v

2. zjednosmemiť Skolskú ulicu v smere od križovatky s Kostolnou ulicou po križovatku
sObchodnou ulicou, vtomto úseku jeden jazdný pruh vyčleniť na vytvorenie 12
parkovacích miest

v

3. zjednosmemiť Obchodnú ulicu v smere od križovatky so Školskou ulicou po križovatku
sKultúmou ulicou, vtomto úseku jeden jazdný pruh vyčleniť na vytvorenie 24
parkovacích miest
Starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu, po rozsiahlej diskusii nebol

prijatý žiadny záver vo veci výstavby parkoviska, nakoľko navrhované varianty obmedzia
dopravu v cenťe obce.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
informáciu starostu obce o projekte obce: "Parkovisko pri ZŠ".

List občanov bývajúcich na Obchodnej ulici - námietky proti vystavbe parkoviska v areáli
základnej skoly a navrhované varianty parkoviska tvoria prílohu tejto zápisnice.

Profekt: "Pitnávoäa-uUcaLesná. Horská, Oľšavská"

žiadosť o zaradenie stavieb "Prečerpávacia stanica studenej vody na ul. Lesnej Poproč"
a "Poproč - rozšírenie vodovodu" do investičného plánu spol. WS, a.s. na rok 2018 bola
odoslaná. K dnešnému dňu bola obci poskytnutá ústna informácia od spol. VVS a.s. Košice, že
do plánu na r. 2018 bola zaradená výstavba cca 800 m vodovodu na ulici Oľšavskej.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na veäomie:
infonnáciu starostu obce o projekte: "PÍtná voda - ulica Lesná, Horská, Oľšavská".

/

Proíekt: " Uvrava miestnych komunikácií 2. etapa"

zmluva so zhotoviteľom spol. Inžinierske stavby, a.s. Košice bola podpísaná, realizovať
sa bude úprava Bamckej ulice - od autobusovej zastávky po križovatku s Poľnou ulicou, Lesnej
ulice od autobusoyej zastávky po križovatku s Horskou ulicou, Novej ulice, Obchodnej ulice -
od križovatky so Školskou ulicou po križovatku s Družstevnou ulicou.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
f

informáciu starostu obce o projekte: "Úprava miestnych komunikácií 2. etapa"
Proiekt: ..Modermzácia učebnívZŠsMŠ Popročfí

19.10.2017 obec obdržala už vporadí tretiu výzvu na doplnenie podanej žiadosti,
r

spracovava sa.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
informáciu starostu obce o projekte: "Modemizácia učební v ZŠsMŠ Poproč"

K bodu programu č. 7:
Rôzne.



,Návrh na doplnenie Cenníka obce Poyroč za poskytované službv občanom na úseku
komunitného centra o položku " Bufet" "

starosta predniesol prítomným návrh na dophienie cenníka za poskytované služby
občanom na úseku komunitného centra ato o priestory bufetu, oprenájom ktorých nebol
prejavený záujem, návrhje 7,05   na hodinu, minimáhie však prenájom musí činiť 17,60   ako
pri prenájme zasadačky komunitného centra. Starosta otvoril diskusiu k predmetnému bodu ?

nikto sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
doplnenie Cenníka obce Poproč za poskytované služby občanom na úseku
komunitného centra nasledovne: Bufet / 1 hodina / 7,05   (min. 17,60  ).

Hlasovanie: PhDr. Zita Baníková za takéto uznesenie
Mgr. Zuzana Bradová zatakétouznesenie

Martin Jasaň za takéto uznesenie

Ing. VilÍam Komora za takéto uznesenie
v

Mgr. Dajána Spegárová zatakétouznesenie
Bc. Iveta Vincová za takéto uznesenie

tŕ

"Ziadosťtf. Petra Petráša. bytom Košice, Alžbetina 36 o odkúpenie pozemku yarc. Č. 1508/2,
1505/2. 1502/3. spolu vo vvmere 397 m2 f(

starosta opätovne predniesol prítomným na prerokovanie žiadosť p. Petra Petráša,
bytom Košice, Alžbetina 36 o odkúpenie pozemku parc. Č. 1508/2, 1505/2, 1502/3, spolu vo

2výmere 397 m2. Konštatoval, že zámer predajatohto majetku schválilo OZ na svojom zasadnutí
dňa 20.2.2017, následne bol tento zámer predaja zverejnený na úradnej tabuli. Cena za dané
pozemky bola znalcom stanovená na 215,00  . Starosta otvoril diskusiu poslancov k danému
bodu.

p. Martin Jasaň - konštatoval, že stanovená cena je veľmi nízka oproti cenám za aké sa
predávali pozemky v danej oblasti iným žiadateľom.
Starosta vyzval prítomných poslancov na podanie protinávrhu, žiadny nebol podaný, predniesol
návrh na uznesenia.
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 pozemky nachádzajúce sa v obci Poproč,
k.ú. Poproč, zapísané na LV č. 1 190, parc. č. 1508/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere
151 m2, parc. č. 1505/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 144 m2, parc. ô. 1502/3 -
zastavané plochy anádvoria vo výmere 102 m2, spolu 397 m2 za cenu 215,00   , vzmysle
znaleckého posudku zo dňa 10.8.2017, vypracovaného znalcom Ing. Jozefom Hudákom, pre
p. Petra Petráša, bytom Košice, Alžbetina 3.
Hlasovanie: PhDr. Zita Baníková za takéto uznesenie

Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie
Martin Jasaň proti uzneseniu

< <

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
v

Mgr. Dajána Spegárová za takéto uznesenie
Bc. Iveta Vincová zatakétouznesenie

Starosta konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté - schválené trojpätinovou väčšmou všetkých
poslancov.



Y_

Žiadosťv. Petra Petrása, bvtom Košice, Alžbetina 36 o odkuvenie pozemku varc. č. 1508/2
1505/2. 1502/3, časť GP č. 12/2017, Časť znaleckého posudku č. 10/2017 zo dňa IQJUOIZ
vvpracovaného znalcom Ins. Jozefom Hudákom. tvoría prílohu teito zápisnice

w

"Žiadosfv. Annv Kpváčovef, bytom Poproč. Obchodná 8 o odkúvenie častiparcelv č. 3119/101
vo vvmere 20.46 m2..

starosta prečítal prítomným žiadosť p. Anny KováČovej o odkúpenie časti parcely č.
3119/101, celková výmera parcely činí 307 m2, obec je vlastmkom 1/Í5, ôo cini 20,46 m2.
Jedná sa o pozemok pod rodinným domom a dvorom žiadateľky. Starosta otvoril diskusiu,
nikto sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvatuje:
v súlades § 9a,odsek 8, písmenob)zákonač. 138/1991 Zb. omajetkuobcí, schvaľuje

zámer prevodu majetku obce priamym predajom p. Anne Kováčovej, bytom Poproč,
Obchodná 8. Jedná sa opozemok zapísany na LV č. 2962, parc. č. 3119/101 - omá pôda,
konkrétne 1/15 z danej parcely t.j. 20,46 m2 . Cena za pozemok bude stanovená znaleckým
posudkom.
Hlasovanie: PhDr. Zita Baníková zatakétouznesenie

Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie
Martin Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
v

Mgr. Dajána Spegárová za takéto uznesenie
Bc. Iveta Vincová zatakétouznesenie

kŕ

Ziadosťp. Anny Kovačovej, bytom Poproč, Obchoäná 8 o odkúpenie Častiparcely Č. 3119/101
vo výmere 20,46 m2, kópia katastrálnej mapy afotokópia LV č. 2962 'tvoria prílohu tefto

r_ >

záptsmce.

w

" Žiadosťp. Eduarda Jasaňa, byŕom Poproč. Lipová 3 o odkúvenie mrcelv č. 4024/4 vo vvmere
107 m2..

starosta prečítal prítomným žiadosť p. Eduarda Jasaňa o odkúpenie časti parcely č.
4024/4 vo výmere 107 m2. Jedná sa opozemok, ktorýje súcasťou dvora žiadateľa. Starosta
otvoril diskusiu, nikto sanevyjadril.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

v súlades § 9a,odsek 8, písmenob)zákonač. 138/1991 Zb. omajetkuobcí, schvaľuje
zámer prevodu majetku obce priamym predajom p. Eduardovi Jasaňovi, bytom Poproč,
Lipová 3 . Jedná sa o pozemok zapísaný na LV č. 1190, parc. č. 4024/4 vo výmere 107 m2.
Cena za pozemok bude stanovená znaleckým posudkom.
Hlasovarúe: PhDr. Zita Baníková zatakétouznesenie

Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie
Martin Jasaň zatakétouznesenie

Ing. Viliam Komora zatakétouznesenie
v

Mgr. Dajána Spegárová za takéto uznesenie
Bc. Iveta Vincová zatakétouznesenie

v_

Ziadosťp. Eduarda Jasana, bytom Poproč, Lípová 3 o odkúpenie parcely č. 4024/4 vo výmere
2 x707 m'čast'GP č. 31274528-3/2017 tvoriaprílohu tejto zápisnice.



"Profekt spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava : "Základňová stamca a rádioreléovv bod
Poproč" - mformácia" "

starosta informoval prítomných, že na základe poverovacieho uznesenia č.
A.4/3.a./2017 rokoval s Ing. Pavlom Bellušom o altematívnom spôsobe rieŠenia stavby
"Základňová stanica a rádioreléový bod Poproč", ktorého súčasťou bude aj odbomý
posudok Ing. Belluša. Posudzovať bude tri miesta a to pôvodné miesto, na ktoré je
vydané právoplatné stavebné povolenie, druhým miestom je areál obecných služieb,
tretím miestomje jedno zo siedmich miest, ktoré navrhli občania. Posudok by mal byť
spracovaný do konca októbra 2017. Rokované bolo aj so spoločnosťou Slovak Telekom,
a.s. Bratislava, ktorá prisľúbila spoluprácu pri hľadaní riešenia k spokojnosti všetkých
zainteresovaných strán. Starosta otvoril diskusiu, nikto sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo beríe na veäomie:
infonnáciu starostu obce o projekte spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava .

>

"Základňová stanica a rádioreléový bod Poproč".

"Inťormácia o zmene podmienok v Zmlifve o äovoze odpadovvch vôä"
starosta predložil poslancom na prerokovanie nový návrh zmluvy o dovoze odpadových

vôd. Konštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 21.8.2017 OZ schválilo
uzatvorenie tejto zmluvy, avšak zo strany VVS, a.s Košice došlo medzičasom kzmenám
vzmluve, konkrétne kúprave kvalitatívnych parametrov privážaných odpadových vôd.
Starosta navrhol zrušiť uznesenie č. A.4/2.g./2017, ktorým OZ schválilo zmluvu o dovoze
a likvidácií odpadových vôd na čistiami odpadových vôd v správe VVS, a.s. a schváliť
uzatvorenie novopredloženej zmluvy odovoze alikvidácií odpadových vôd na čistiami
odpadových vôd v správe WS, a.s..
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo rusí:
uznesenie č. A.4/2.g./2017, ktoiým OZ schválilo Zmluvu odovoze alikvidácií

odpadových vôd na čistiami odpadových vôd v správe VVS, a.s., Košice podl'a predloženého
návrhu.
Hlasovanie: PhDr. Zita Baníková zatakétouznesenie

Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie
Martin Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
v

Mgr. DaJána Spegárová za takéto uznesenie
Bc. Iveta Vincová za takéto uznesenie

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Zmluvu o dovoze a likvidácií odpadových vôd na čistiami odpadových vôd v správe
VVS, a.s., Košice podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: PhDr. Zita Baníková za takéto uznesenie

Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie
Martin Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
y

Mgr. Dajána Spegárová za takéto uznesenie
Bc. Iveta Vincová za takéto uznesenie



V súvislosti so schválením zmluvy o dovoze a likvidácií odpadových vôd starosta
predniesol na prerokovanie aj návrh výšky poplatku za zvoz odpadových vôd, konkrétne ulice
v obci, na ktorýchje verejná kanalizácia sa navrhuje výška poplatku 42,22   a ulice v obci, na
ktorých nie je verejná kanalizácia sa výška poplatku navrhuje 21,11  . Otvoril diskusiu
poslancov k predmetnému bodu, nikto sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Poplatok za zvoz odpadových vôd (žumpových):
ulice v obci, na ktorých nie je verejná kanalizácia 21,ll /lvýja2dtraktora
(Západná ulica, Dmžstevná ulica č. d. 42 - 52, Záhradná ulica, chatová oblasť)
ulice v obci, na ktorýchje verejná kanalizácia 42,22   /1 výjazd traktora

Hlasovanie: PhDr. Zita Baníková za takéto uznesenie
Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie

Martin Jasaň za takéto uznesenie
Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie

v

Mgr. Dajána Spegárová za takéto uznesenie
Bc. Iveta Vincová za takéto uznesenie

Pôvodná Zmluva odovoze odpadovych vôd schválená OZ dna 21.8.2017 anová Zmluva
o dovoze odpadovych vôd tvoriaprílohu tejto zápisnice.

" Informácia o vvhoänotem osláv Dna obce PoproČ"
starosta informoval prítomných, že dňa 25.9.2017 sa konalo zasadnutie Komisie kultúry

a športu pri OZ, jedným z bodov rokovania bolo vyhodjnotenie osláv Dňa obce, ktoré sa konali
v

9.9.2017, následne starosta požiadal Mgr. Dajánu Špegárovú okrátku informáciu. Mgr.
Spegarová mfomiovala, zena ^omlsu ^0^ pre^o^notene vse^y P^usyammusy' ^omlsla sa
venovala hlavne vystúpeniu "hviezdy večera" Mariánovi Čekovskému, jeho vystúpenie
nesplnilo očakávania a bolo sklamaním. Mgr. Roland Grosoš, prostredníctvom ktorého obec

v

zabezpečovala toto vystúpenie, ospravedlňoval p. Čekovského, že bol indisponovaný, preto
nepodal patricný výkon. Ako "odeinenie" navrhol p. Čekovský koncert vo vmnocnomobdobí.
Starosta ďalej informoval, že za vystúpenie nebola uhradená phiá suma podľa zmluvy, ale len
časť a bol uzavretý dodatok k zmluve, predmetom ktorého je doplatok do plnej zmluvnej ceny
po odohratí vianočného koncertu. Starosta otvoril diskusiu poslancov k predmetnému bodu,
nikto sa nevyjadril.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľsfrvo berie na vedomie:
Ínformáciu o vyhodnotení osláv Dňa obce Poproč, ktoré sa konali 9.9.2017.

" Informácia o Voťbách do orsánov samosprávnych h'aíov 2017 "
starosta informoval prítomných, že dňa 4.11.2017 sa budú konať voľby do orgánov

samosprávnych krajov, vtejto súvislosti má obec vypracovaný hannonogram technicko-
organizaČného zabezpečenia volieb, jednotlivé úlohy sa plnia v stanovených tennínoch.
Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
informáciu starostu obce o technicko-organizačnom zabezpečení Volieb do orgánov
samosprávnych krajov 2017 v obci PoproČ.



Harmonogram technicko-organizačného zabezpečenia volieb äo orgánov samosprávnych
kra/ov v roku 2017 tvoríprílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 8:
Interpelácie poslancov.
Ing. Viliam Komora

prečítal a predložil na zverejnenie príspevky kpísaniu zápisníc, zverejňovaniu
príspevkov poslancov a ku "kauze" Monografía.
Navrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
interpelácie poslancov: Ing. Viliam Komoru.

Písomné príspevky poslanca Ing. Viliam Komoru tvoria prílohu tejto zápisnice.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
interpelácie poslancov : Ing. Viliam Komoru.

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

V tomto bode programu sa nikto nevyjadril.

K bodu programu č. 10:
Závery z rokovania OZ.

Vzávere rokovania predložili prítomným poslancom členovia návrhovej komisie
všetky uznesenia, ktoré boli na tomto rokovaní prijaté.

Kboduprogramuč.ll:
Záver.

V závere sa staiosta obce, Ing. Štefan Jaklovský, poďakoval všetkým prítomným za
účasť na tomto plánovanom zasadnutí.

.>>.>>...*...>......<...>..>.............>>>. >>..>..

Ing. Štefan Jaklovský
starosta obce

Overovatelia zápisnice: PhDr. Zita Baníková ........*.>**....>.>..>........*...>>..>>..>..<>.....

v

Mgr. Dajána Spegárová .>>...<....>......*<*>>>.>..............>>..>>>..>..>



Vážení prítomní/ vážení občania,

som posiancom o. z. už 7. volebné obdobie teda k dnešnému dňu Je to už 27 rokov. Takýto
nezáujem občanov odianie vobci/ ako je to za posledných 7 rokov, tu ešte nikdy nebol.
Občania na zasadnutia o. z. nechodia skoro vôbec. Zdrojom informácií o dianí v obci bolí aj
vyjadrenia starostu v obecných novinách. Táto rubrika sa však zobecných novín úplne
vytratila. V novinách sa píše o všetkom možnom/ len nie o podstatných veciach/ týkajúcich sa
rozvoja obce/ finančnej situácie, resp. ríešenia problémov týkajúcich sa Vás občanov. Pán
starosta vyhlásil, že jeho vyjadrenia v obecných novinách nie sú potrebné a občania/ ak chcú
niečo vedieť majú chodiť na zasadnutia obecného zastupiterstva. Občania však nechodia.
Obecné noviny si môže prečítať každý občan/ teda je to najdostupnejŠí zdroj Ínformácií pre
občana. Pre určitú časť občanov, ktorí majú prístup na internet/ by mohli byť zdrojom
Ínformácií zápisnice z rokovaní obecného zastupiterstva/ ktoré sú zverejňované na web
stránke obce. Zápisnice sú však písané takou formou, že občan sa znich nedozvie všetky
objektívne skutočnosti.

Všetky vyšŠie uvedené skutočnosti spôsobili, že mnoho našich občanov nevie objektívne
posúdiť situáciu v naŠej obci. Zavádzajúce informácie zo strany vedenia obce spôsobiii/ že
mnohí občania tomu aj veria. O konkrétnych prípadoch budem informovať neskôr.

Preto/ aby sa zlepŠila informovanosť aspoň tých občanov, ktorí majú oto záujem/ na
zasadnutiach obecného zastupiterstva som viackrát žiadal/ aby písanie zápisníc
korešpondovalo so skutočným priebehom zasadnutí. Samozrejme, že vedenie obce túto
moju požiadavku neakceptovalo. Tak som nakoniec na zasadnutí obecného zastupíteľstva
konaného dňa 19.6.2017 dal návrh na uznesenie "obecné zastupiterstvo ukladá obecnému
úradu zverejňovať písomne príspevky poslancov ako prílohy zápísnice". Uznesenie bolo
obecným zastupiterstvom schválené. Tak, ako už mnohokrát v minulosti som sa vyjadril ako
poslanec k niektorým bodom programu. Vzmysle vyššie citovaného uznesenia som svoje
príspevky v písomnej podobe doručil na obecný úrad v dostatočnom predstihu/ aby mohll
byt' zverejnené ako príloha zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva. Na moje "veľké
prekvapenie" moje príspevky neboli zverejnené. Ako dôvod nezverejnenia je vzápisnici
zrokovania obecného zastupiterstva konaného dňa 19.6.2017 uvedené: "príspevok nebol
v písomnej podobe pre poslancov a do zápisníce poskytnutý pred/ počas ani po ukončení
zasadnutia. Doslovné znenie príspevku je zaznamenané na zvukovej nahrávke"

Vážení prítomní/ vážení občania/

na zasadnutiach obecného zastupiterstva sa vyjadrujem kjednottivým bodom programu,
reagujem aj na vyjadrenia prítomných atak si neviem predstaviť/ ako môžem na zasadnutí
poskytnúť svoje príspevky v konečnej písomnej podobe. Vedenie obce si to asi vie predstaviť
(viď zápis). Nakoniec bol problém niekde inde. P. starosta sa ktomu vyjadril na zasadnutí
obecného zastupíterstva konaného dňa 21.8.2017: "príspevok nebo zverejnený/ lebo:



príspevok Ing. Komoru nekorešponduje so zvukovým záznamom zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Ing. Komora ma nazvaf klamárom"

Vo svojom predloženom písomnom príspevku som ho nenazval klamárom/ takže p. starosta
opäťklame.

Na zasadnutí obecného zastupiterstva dňa 21.8.2017 som maf ďalší príspevok/ no ked^e som
ho nevedel samozrejme predložiť v konečnej písomnej podobe priamo na zasadnutí
obecného zastupiterstva/ žiadal som p. starostu ozvukový záznam ztoho zasadnutia, aby
som svoj príspevok v písomnej podobe stihol dodať včas na obecný úrad a aby tento
korešpondoval so zvukovým záznamom. Samozrejme p. starosta moju písomnú žiadosť
neakceptoval spoznámkou, že ešte na mňa nepriŠla rada/ že on má strašne veľa práce
a nakoniec sa vyjadril/ že sa nedá odo mňa "šikanovať". Tento zvukový záznam zo zasadnutia
obecného zastupiterstva som nakoniec dostal poštou?! Samozrejme to bolo vtermíne/ keď
som už nemohol svoj príspevok v pÍsomnej podobe doručiť vČas tak/ aby mohol byt'
zverejnený ako príloha kzápisnici. Pán starosta teda urobil všetko preto, aby zabránil
zverejneniu môjho príspevku. Vyjadril sa tiež, že zvukový záznam z každého zasadnutia
obecného zastupiteľstva bude spolu zo zápisnicou zverejnený na web stránke obce. Tento
ťah zo strany starostu má svoje raďo. Pýtam sa: "kto ztých občanov/ ktorí majú prístup na
ínternet bude počúvať celý zvukový záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva?
Dopracuje sa niekto aj k príspevkom poslancov?" Pochybujem. Atak tento ťah zo strany p.
starostu splnísvoj účel. InformovanosťVás občanov sa absolútne nezvýši.

Urobím všetko preto/ aby tomu tak v budúcnosti nebolo. Budem predkladať svoje príspevky
na zasadnutíach obecného zastupiteľstva v konečnej písomnej podobe tak, ako si to žiada p.
starosta. Som zvedavý/ kde bude prekážka na zverejnenie môjho príspevku teraz.

_y

Ďakujem za pozornosť.

Ing.ViliamKomora/poslanec

23.10.2017

Obecný úradPoproč

73 rfi. Zc^um:
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Vážení prítomní/ vážení občania/

dnes Vám predkladám svoj príspevok/ ktorý som predniesol na zasadnutí o.z. konaného dňa
19.6.2017. Nebol však zverejnený ako príloha zápisnice zo zasadnutia o. z. - dôvod
nezverejnenia som uviedol v predchádzajúcom príspevku.

"Jnformácía o kauze "Monoerafia Poproč-2vydanie ////

Vážení prítomní, váženíobčania/

kedze zo strany obce samozrejme nemáte žiadne informácie o prebiehajúcej kauze
"Monografie Poproč 2. vydanie" dovorte mi/ aby som Vás o tom poinformoval. (Ide o žalobu
oporušení autorských práv zo strany obce). Dňa 25.5.2017 prebehlo I. pojednávanie na
Okresnom súde v Košiciach. Pojednávania sa zo strany žalobcov zúčastnili Mgr. Helena
Šlosáriková, Mgr. Helena Hirovská, Ing. Jozefína Hitovská a Ing. Iveta Komorová Hiíovská. Zo
zdravotných dôvodov sa ospravedlnil Mgr. Juraj Šlosárik. Zo strany žalovanej (obce Poproč)

v

sa zúčastnil právny zástupca obce JUDr. Jozef Sotoláŕ/ PhD. Pán starosta Ing. Štefan
Jaklovský/ ktorý celý tento problém spôsobil/ nepovažoval za potrebné zúčastniť sa tohto
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pojednávania. Žalujúca strana by rada počula jeho vyjadrenia z očí do očí.

Chcel som sa tohto pojednávania tiež zúčastniť, ale právny zástupca obce hneď na
úvod uviedol/ že budem pravdepodobne uvedený ako svedok žalovanej strany (teda obce!?).
A tak som musel súdnu sieň opustiť.

Dosť prezieravý ťah to strany právneho zástupcu obce. Myslím si/ že k tejto kauze sa môžem
vyjadriť najkompetetnejsie, no na pojednávaní som byť nemohol/ čo bol účel žalovanej
strany. Pojednávanie tn/alo viac ako 2 hodiny. Keďže som sa pojednávania osobne
nezúčastnil/ nechcem sa kjeho priebehu vyjadrovať. Chcem Vás, ale upozorniť na vyjadrenia
právneho zástupcu obce/ ktoré oficiálne zaslal súdu 16.1.2017 a 23.3.2017. Tvrdenia

právneho zástupcu obce/ že žalobcovia opísali texty zobecnej kroniky/ že 1. Vydanie
monografie Poproč nie je výsledkom vlastnej tvorivej a duševnej činnosti autorov, sú
predmetom dokazovania. No tvrdenia/ že žalobcovia vedeli ozámere vydať aktualizované
vydanie (rozumej Monografia Poproč - 2 vydanie) a tvrdenie, že sa na tvorbe tejto
monografie aj aktívne podierali je nehorázne klamstvo. P. starosta 2x vedome klamal, že
oslovil všetkých autorov 1. vydania monografie Poproč, a nakoniec sa vyjadriL že predsa
nebude oslovovať íudí, ktorí ho nemajú radi. Trochu divný prístup p. starostu pri tvorbe
monografie o obci a za obecné peniaze. Vrcholom drzosti zo strany obce je/ že žalobcovia
ako aj ostatní autori jednotlívých kapitol 1. vydania monografie Poproč sú uvedení ako aj
autori resp. spoluautori jednotlivých kapitol 2. vydania monografie Poproč s poznámkou, že
zodpovedajú za správnosť textov. Nikdy nedali súhlas na použitie ich textov,
nespolupracovali na ich tvorbe a nesúhlasia ani sobsahom týchto textov/ za správnosť



ktorých podľa 1. vydania knihy zodpovedajú. Teda zo strany obce došlo tiež aj kzneužitiu ich
mien privydaní2. monografie.

Vážení prítomní, vážení občania,

chcem Vás ešte upozorniť na skutočnosť, že právne zastupovanie obce nie je lacná záležitosť.
Kto má záujem môže si zmluvu o právnom zastupovaní a faktúry pozrieť na web stránke
obce. Tu chcem tiež upozorníť na jeden fakt. Orgánmi obce sú starosta a obecné
zastupiterstvo. Pri tvorbe 2. monografie Poproč však bolo obecné zastupiterstvo zcelého
procesu vynechané. Všetko riadil pán starosta, čo nakoniec vyjadril svojim vyhlásením, že
všetku zodpovednosť berie na seba (právnu aj fínančnú). Preto sa pýtam, prečo sa tu jedna
o spor Obec Poproč - žabbcovia a nie o spor starosta obce - žalobcovia?

Ktomuto problému nemuselo vôbec dôjsť/ keby bola ochota zo strany starostu obce
tento problém riešiť už vzárodku, teda hneď po tom/ čo dňa 22.2.2016 na zasadnutí
obecného zastupiterstva pán starosta informoval poslancov, že monografia je pripravená do
tlače (viď. materiál "Pravda o monografti Poproč"), Už v marci 2016 som o probléme osobne
informoval právneho zástupcu obce JUDr. J. Sotolára/ PhD. Na moje veľké prekvapenie som
dostal odpoveď/ že konať sa môže až po vydaní monografie. Až potom je možné podať
žalobu na zhotovitera monografie. Paradoxne 2. vydanie monografie na rozdiel a od 1.
monografíe nemá uvedeného zhotovitera, dokonca ani redakčnú radu. Pýtam sa bol to
zámer?!

Záverom - nebola absolútne snaha tento problém riešiť ani zo strany vedenia obce
(starostu)anizostranyjej právneho zástupcu. Obidve stranysledovali svoje záujmy/skúste si
vážení prítomní, vážení občania domyslieť/ aké to boli záujmy.

Ďakujemzapozornosť

Ing. Vŕliam Komora/ poslanec OZ

23.10.2017

Obecný úrad PoproČ
Dátum.
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