
Zápisnica 
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 25.4.2018 na Obecnom úrade v Poproči 

 

 

 

 
P r í t o m n í: 

 

Starosta obce:                               Ing. Štefan Jaklovský    

 

 

Hlavný kontrolór obce Poproč:      Ing. Jaroslav Hospodár - ospravedlnený 

  

 

 

 

 

Poslanci OZ: 

 

 

PhDr. Zita   Baníková  

                        

Mgr.  Zuzana  Bradová   

            

Ing.  Branislav  Hanko   - ospravedlnený    

 

 Jozef   Harčarik     

 

 Martin  Jasaň  

     

Ing. Viliam  Komora  -  ospravedlnený 

 

 Peter   Mudroň - ospravedlnený 

     

Mgr. Dajána  Špegárová  

 

Bc.  Iveta   Vincová  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 



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 neplánovanom 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. Návrh zmluvy spol. VVS a.s. Košice o postúpení práv a povinností stavebníka na stavbu: 

„Prečerpávacia stanica studenej vody na Lesnej ul., Poproč“. 

3. Závery z rokovania OZ. 

4. Záver. 

 

 

Vyzval prítomných poslancov na doplnenie programu. Nikto z prítomných poslancov 

nepredložil návrh na doplnenie programu rokovania, starosta dal hlasovať o programe podľa 

predloženého návrhu: 

 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      6 
 

za 6 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Harčarik, p. Jasaň, Mgr. Špegárová, 

Bc. Vincová 
proti 0  

zdržal sa 0  

 

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, p. 

Martin Jasaň. 

Hlasovanie: 

 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      6 
 

za 6 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Harčarik, p. Jasaň, Mgr. Špegárová, 

Bc. Vincová 
proti 0  

zdržal sa 0  

 

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  Bc. Iveta Vincová, Mg. Zuzana Bradová. 

 

K bodu programu č. 2: 
Návrh zmluvy spol. VVS a.s. Košice o postúpení práv a povinností stavebníka na stavbu: 

„Prečerpávacia stanica studenej vody na Lesnej ul., Poproč“. 



 Starosta obce informoval prítomných, že v roku 2017 obec listom požiadala spoločnosť 

VVS, a.s.  Košice o zaradenie projektu „Poproč – rozšírenie vodovodu“ týkajúci sa ulíc 

Oľšavská, Horská a projektu „Prečerpávacia stanica studenej vody na ul. Lesnej, Poproč“ do 

investičného plánu spoločnosti na rok 2018.  Na  ostatnom plánovanom zasadnutí OZ dňa 

26.3.2018 starosta informoval, že oba projekty boli do investičného plánu zaradené 

s podmienkou, že zemné práce zabezpečí a uhradí obec.   

Ďalej starosta informoval, že po rokovaniach so spol. VVS a.s. sa spoločnosť rozhodla 

v roku 2018 nerealizovať rozšírenie vodovodu na uliciach Oľšavská, Horská  a to z dvoch 

dôvodov. 1. pre vysoké rozpočtové náklady na zemné práce zo strany obce – cca 150.000,00 € 

s DPH, tieto náklady sú také vysoké preto, lebo výkop je možné realizovať len v miestnej 

komunikácii (Oľšavská ulica – cesta III. triedy) a 2. do ulice Oľšavskej nie je možné päť rokov 

zasahovať z dôvodu projektu „Bodva“. V zelenom páse nie je možné realizovať výkop. 

Pre realizáciu projektu „Prečerpávacia stanica studenej vody na ul. Lesnej, Poproč“ boli 

náklady na zemné práce vyčíslené na 12.550,00€ s DPH, výkop bude realizovaný v zelenom 

páse, preto sú náklady na zemné práce nižšie. Spol. VVS a.s. zaslala obci návrh zmluvy  

o postúpení práv a povinností stavebníka na stavbu: „Prečerpávacia stanica studenej vody na 

Lesnej ul., Poproč“ predmetom ktorej je realizácia stavebného objektu v rozsahu zemných prác 

zo strany obce Poproč t.j. výkop, podsyp, obsyp, zásyp potrubia (zemné práce vrátane 

obetónovania poklopov)  pre uloženie potrubia a spätné povrchové terénne úpravy pre dotknuté 

územie. Obec zároveň zabezpečí a zodpovedá za vytýčenie podzemných inžinierských sietí, 

trasy potrubia a zabezpečenie bezpečnosti výkopov. 

 Starosta ďalej informoval, že zemné práce môže obec obstarať verejným obstarávaním 

alebo uzavretím dohody o vykonaní práce.  

Následne starosta otvoril diskusiu poslancov k návrhu zmluvy. 

p. Jasaň sa dotazoval na celkové náklady projektu „Prečerpávacia stanica studenej vody na ul. 

Lesnej, Poproč“. Ing. Jaklovský informoval, že celkové náklady činia 106.498,00 € s DPH. 

Nakoľko sa nik iný v diskusii nevyjadril, starosta dal o predloženom návrhu zmluvy hlasovať. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- predložený návrh zmluvy so spol. VVS a.s., Košice o postúpení práv a povinností 

stavebníka na stavbu: „Prečerpávacia stanica studenej vody na Lesnej ul., Poproč“, 

predmetom ktorej je realizácia stavebného objektu v rozsahu zemných prác zo strany 

Obce Poproč. 

 

Hlasovanie:  

 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      6 
 

za 6 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, p. Harčarik, p. Jasaň, Mgr. Špegárová, 

Bc. Vincová 
proti 0  

zdržal sa 0  

 

Návrh zmluvy spol. VVS a.s. Košice o postúpení práv a povinností stavebníka na stavbu: 

„Prečerpávacia stanica studenej vody na Lesnej ul., Poproč“ tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu programu č. 3: 
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. 4: 
Záver. 

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

účasť na tomto neplánovanom zasadnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                               

                                    Ing. Štefan Jaklovský                                                 

                                      starosta obce                                                             

 

 

                                                                                                                                                               
 

 

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

 

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

 

 

 


