
Zápisnica 
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 20.8.2018 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   

 

 

 

 

Poslanci OZ: 

 

 

PhDr. Zita   Baníková  

                        

Mgr.  Zuzana  Bradová   

            

Ing.  Branislav  Hanko   - ospravedlnený, pracovné povinnosti   

  

 Jozef   Harčarik     

 

 Martin  Jasaň  - ospravedlnený, PN 

     

Ing. Viliam  Komora  - ospravedlnený, odcestovaný 

 

 Peter   Mudroň -  ospravedlnený, pracovné povinnosti 

     

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 30.6.2018.          

4. Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč o úpravu rozpočtu. 

5. Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o dotáciu z rozpočtu obce.       

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2018. 

7. Návrh 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2018.                                                  

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

2018/2019   v ZŠsMŠ Poproč, Školská 3.                                                                                                       

9. Návrh inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 4. a 8. ročník ZŠsMŠ 

Poproč, Školská 3.   

10. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2018.                                

11. Rôzne. 

a) Informácia o príprave osláv Dňa Obce Poproč – 8.9.2018 

b) Informácia o príprave osláv 60. výročia otvorenia budovy ZŠ na Školskej ulici č. 3 – 

7.9.2018 

c) Informácia o príprave osláv SNP v obci – 28.8.2018 

12. Interpelácie poslancov. 

13. Podnety a návrhy od občanov. 

14. Závery z rokovania OZ. 

15. 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: 

 

Hlasovanie:  

 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      5 
 

za 5 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová,  p. Harčarik,  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: Bc. Iveta Vincová, Mgr. Zuzana Bradová, p. Jozef 

Harčarik. 

 



Hlasovanie:  

 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      5 
 

za 5 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová,  p. Harčarik,  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  PhDr. Zita Baníková, Mgr. Dajána Špegárová. 

 

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

Starosta obce konštatoval, že ostatné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 

konalo dňa 18.6.2018.  

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

tomto plánovanom zasadnutí  v polohe „schválené“ : 

- uznesenie č. A.3/2.c./2018, ktorým OZ schválilo žiadosť spoločnosti 

ENVIRONCENTRUM s.r.o., Košice o súhlas k realizácii sanačných prác Poproč - 

Petrova dolina – starosta informoval prítomných, že dnes 20.8.2018 cca o 14.00 bola 

podaná žiadosť obyvateľov obce Poproč o zrušenie súhlasného stanoviska k realizácií 

sanačných prác Poproč – Petrova dolina a tiež bola podaná Petícia proti rozhodnutiu 

odstrániť enviromentálnu záťaž Poproč – Petrova – dolina. Pre krátkosť času tieto 

materiály neboli zaradené do dnešného programu rokovania, odoslané boli JUDr. 

Sotolářovi k vypracovaniu odborného právneho stanoviska, po ktorom sa zvolí postup 

ich vybavenia.  

- uznesenie č. A.3/2.l./2018, ktorým OZ schválilo zrušenie nájomnej zmluvy č. 4/2017 zo 

dňa 26.5.2017 na prenájom nebytových   priestorov  nachádzajúcich  sa  v MKS  –  

kinosála  a  premietacia  miestnosť,    uzavretej  s pánom  Erikom Kuzmom – starosta 

informoval, že p. Kuzmovi bola odoslaná výpoveď, prevzal ju 20.7.2018, plynie 

trojmesačná výpovedná lehota. 

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

nevyjadril, prednesený bol návrh na uznesenie:            

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho  zasadnutia  OZ dňa 18.6.2018. 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o podanej žiadosti obyvateľov obce Poproč o zrušenie 

súhlasného stanoviska k realizácií sanačných prác Poproč – Petrova dolina a tiež 

o podanej Petícií proti rozhodnutiu odstrániť enviromentálnu záťaž Poproč – Petrova – 

dolina. 

Písomne spracovaný materiál -  kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia  OZ 

dňa 18.6.2018 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 3: 
Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2018.     



V tomto bode programu starosta vyzval p. Šestákovú, referentku ekonomického úseku, 

aby oboznámila prítomných s monitorovacou správou. P. Šestáková informovala, že 

Programový rozpočet obce Poproč na roky 2018-2020 je zložený z 13 programov a to: 

1. Plánovanie, manažment a kontrola, 2. Propagácia a marketing, 3. Interné služby, 4. Služby 

občanom , 5. Bezpečnosť , 6. Odpadové hospodárstvo , 7. Komunikácie , 8. Vzdelávanie, 9. 

Šport, 10. Kultúra , 11. Prostredie pre život , 12. Sociálne služby, 13. Komunitné centrum. 

Každý program predstavuje rozpočet samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, 

vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila. 

Schválený programový rozpočet obce Poproč na rok 2018 výdavková časť rozpočtu bola 

schválená vo výške 1.783.068,00 €. Upravený programový rozpočet obce Poproč na rok 2018 

- výdavková časť rozpočtu bola schválená vo výške 1.847.347,00 €  k navýšeniu rozpočtu obec 

pristúpila z dôvodu poskytnutia účelovo určeného transferu pre Základnú školu s materskou 

školou Poproč zo zdrojov štátneho rozpočtu vo vyššej čiastke ako bolo rozpočtované, rovnako 

tak je to aj s Domovom dôchodcov Poproč, taktiež obec navýšila poskytnutie transferu pre ZŠ 

s MŠ na základe ich žiadosti na financovanie výmeny palubovky v telocvični ZŠ, 

spolufinancovanie exkurzie pre ZŠ, ako aj spolufinancovanie osláv 60. výročia otvorenia 

budovy základnej školy, navýšenie poskytnutého transferu zo strany obce pre Domov 

dôchodcov na základe ich žiadosti na odchodné a odstupné, k navýšeniu obec pristúpila aj z 

dôvodu poskytnutia účelovo určeného kapitálového transferu na financovanie projektu piatej 

etapy kamerového systému v našej obci. Tieto zmeny boli predmetom 1. úpravy programového 

rozpočtu obce a prijatých rozpočtových opatrení k 30.06.2018. 

Čerpania rozpočtu k 30.6.2018 v percentách predstavuje 37%, v číslach: 

- čerpanie výdavkov bežného rozpočtu je vo výške 544.427,00 €, 

- čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu je vo  výške 140.476,00 €, 

- výdavky rozpočtu predstavujú sumu vo výške 684.903,00, 

- finančné operácie výdavkové (splátky úverov) sú vo výške 20.498,00 €. 

Starosta konštatoval, že podrobná monitorovacia správa bola zaslaná poslancom 

k preštudovaniu e-mailom, prerokovaná bola na zasadnutí Finančnej komisie dňa 15.8.2018, 

starosta otvoril diskusiu poslancov k danému materiálu,  nikto z prítomných poslancov  sa 

nevyjadril, prednesený bol návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce k 30.06.2018. 

Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2018,  dôvodová správa k tejto 

monitorovacej správe tvoria prílohu tejto zápisnice.  

 

K bodu programu č. 4: 
Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč o úpravu rozpočtu. 

 Starosta prečítal prítomným žiadosť Základnej školy s materskou školou, Školská 3, 

Poproč o úpravu rozpočtu a to navýšenie finančných prostriedkov o sumu 4.796,00 €  na 

asistenta učiteľa v materskej škole vo výške 3.796,00 € na obdobie od 1.9.2018 do 31.12.2018 

a na vydanie tlačeného materiálu pri príležitosti 60. výročia otvorenia budovy Základnej školy 

na Školskej ulici č. 3 vo výške 1.000,00 € . 

 Starosta otvoril diskusiu poslancov k danému materiálu,  nikto z prítomných poslancov  

sa nevyjadril, prednesený bol návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- žiadosť ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 o úpravu rozpočtu – navýšenie finančných 

prostriedkov o sumu 4.796,00 €  na asistenta učiteľa v materskej škole a na vydanie 

tlačeného materiálu pri príležitosti 60. výročia otvorenia budovy Základnej školy na 

Školskej ulici č. 3. 
 



Hlasovanie:  

 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      5 
 

za 5 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová,  p. Harčarik,  Mgr. Špegárová,  

Bc. Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Starosta konštatoval, že žiadosť bola schválená. 

Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč o úpravu rozpočtu tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu programu č. 5: 
Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o dotáciu z rozpočtu obce.    

Starosta prečítal prítomným žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 3.000,00 € na zakúpenie 

univerzálneho kuchynského robota do stravovacej prevádzky zariadenia, nakoľko domov 

dôchodcov zabezpečuje aj sociálnu službu – stravovanie pre dôchodcov v obci, t.j. cca 45 – 50 

obedov pre obyvateľov obce denne a kapacita súčasného robota na odvarenie toľkých obedov 

nepostačuje. 

Starosta otvoril diskusiu poslancov k danému materiálu,  nikto z prítomných poslancov  

sa nevyjadril, prednesený bol návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

obce na rok 2018 vo výške 3.000,00 € na zakúpenie univerzálneho kuchynského robota 

do stravovacej prevádzky zariadenia. 
 

Hlasovanie:  

 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      5 
 

za 5 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová,  p. Harčarik,  Mgr. Špegárová,  

Bc. Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Starosta konštatoval, že žiadosť bola schválená. 

Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o dotáciu z rozpočtu obce tvorí prílohu 

tejto zápisnice.    

 

K bodu programu č. 6: 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2018. 

V tomto bode Ing. Jaroslav Hospodár, hlavný kontrolór obce, stanovisko k návrhu 2. 

úpravy rozpočtu obce pre rok 2018, v závere  konštatoval, že návrh 2. úpravy je spracovaný 

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

rozpočet obce vyrovnaný a odporučil poslancom OZ tento návrh 2. úpravy rozpočtu schváliť.             

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2018. 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2018 tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 7: 
Návrh 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2018.    



 V tomto bode programu starosta vyzval p. Šestákovú, referentku ekonomického úseku, 

aby oboznámila prítomných s návrhom  2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2018. P. Šestáková 

informovala, že na  základe vykonaného monitoringu programového rozpočtu obce Poproč na 

roky 2018 - 2020 k 15.08.2018, na základe podaných žiadostí zo strany rozpočtových 

organizácií o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce a na základe prijatých uznesení obecného 

zastupiteľstva pristúpila obec k vypracovaniu návrhu 2. úpravy programového rozpočtu obce 

na rok 2018, konkrétne: 

 navýšenie na strane bežných príjmov - výnos dane z príjmov o sumu 32.796,00 €, ktorá 

bude použitá na navýšenie na strane dotácií pre RO, konkrétne: 

- poskytnutie transferu pre Domov dôchodcov Poproč na základe ich žiadosti na zakúpenie 

univerzálneho kuchynského robota do stravovacej prevádzky zariadenia vo výške  3.000, 00 €, 

- poskytnutie transferu pre Materskú školu pri Základnej škole s materskou Školou Poproč na 

základe ich žiadosti na financovanie mzdy na asistenta učiteľa vo výške 3.796,00 €, 

- poskytnutie transferu pre Základnú školu s materskou školou Poproč na základe ich  žiadosti 

na spolufinancovanie osláv 60. výročia otvorenia budovy základnej školy – vydanie tlačeného 

materiálu vo výške 1.000,00 €. 

 navýšenie na strane kapitálových výdavkov na  nákup traktora:  suma 25.000,00 € z 

prostriedkov bežného rozpočtu - z výnosu podielových daní a suma 55.000,00 € z prostriedkov 

rezervného fondu, rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice v sume 46.054,00 € 

z prostriedkov rezervného fondu 

 navýšenie na strane finančných operácií príjmových, konkrétne na podpoložke 

rozpočtu: prostriedky rezervného fondu +101.054,00 €. 

Tento návrh bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie dňa 15.8.2018, komisia 

doporučuje OZ tento návrh schváliť. 

Starosta otvoril diskusiu poslancov k danému materiálu,  nikto z prítomných poslancov  

sa nevyjadril, prednesený bol návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- 2. zmenu rozpočtu obce pre rok 2018 podľa predloženého návrhu.        
 

Hlasovanie:  

 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      5 
 

za 5 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová,  p. Harčarik,  Mgr. Špegárová,  

Bc. Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Starosta konštatoval, že 2. úprava rozpočtu na rok 2018  bola schválená. 

Návrh 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2018 tvorí prílohu tejto zápisnice.    

 

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

2018/2019   v ZŠsMŠ Poproč, Školská 3.    

V tomto bode programu starosta vyzval RNDr. Boženu Mihókovú, riaditeľku ZŠsMŠ, 

aby oboznámila prítomných s pedagogicko-organizačným a materiálno-technickým 

zabezpečením nového školského roka 2018/2019. P. riaditeľka informovala, že ZŠsMŠ je 

právnym subjektom, ktorého súčasťou je základná škola, materská škola, školský klub detí, 

školská jedáleň a centru voľného času.  Škola má 6 vedúcich zamestnancov, počet 

zamestnancov je 41, z toho je 26 pedagogických a 15 prevádzkových zamestnancov.  

V základnej škole počet žiakov 185, počet tried 10, počet prijatých detí do 1. ročníka je 

28, 3 deti majú odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Triedy základnej školy 

a odborné učebne sú vybavené novým nábytkom,   v deviatich triedach je interaktívna tabuľa, 



škola disponuje multimediálnou učebňou, zrealizovaná je výmena palubovky v telocvični, 

škola je zapojená do národného projektu IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie, cieľom je 

zvýšenie záujmu žiakov o informatiku a prírodovedné predmety. 

V materskej škole je počet detí 90, vytvorené budú  štyri triedy s celodennou 

prevádzkou. V 2., 3. a 4. triede sú interaktívne tabule, zakúpené sú nové hračky, výučbové 

programy, didaktické hry, triedy sú vybavené novým nábytkom, v areáli sú doplnené nové 

hojdačky a preliezky. Nutné je riešiť zateplenie budovy MŠ a výmeny okien na severnej strane 

budovy. 

V školskom klube detí je predpokladaný počet detí 50, ráta sa s dvomi oddeleniami, 

nachádza sa v samostatných priestoroch, zároveň využíva aj kmeňové triedy pre písanie 

domácich úloh, priebežne sú dopĺňané nové hračky a pomôcky. 

Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre 250 stravníkov, problémom je obsadenie 

pracovného miesta pomocnej kuchárky, je to fyzicky namáhavá práca. 

V centre voľného času je predpokladaný počet prijatých detí 180, sú prijímané na 

základe prihlášky na začiatku školského roka, minimálny počet detí v jednom krúžku je 12, pri 

nižšom počte s a krúžok neotvorí, činnosť centra je prevádzaná prevažne v popoludňajších 

hodinách, realizovaná je v triedach, odborných učebniach, telocvični a školskom areáli. 

Po odprezentovaní správy starosta otvoril diskusiu poslancov k danému materiálu,  

nikto z prítomných poslancov  sa nevyjadril, prednesený bol návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

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

technickom zabezpečení nového školského roka 2018/2019 v ZŠsMŠ Poproč, Školská 3.     

Písomný materiál Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie nového 

školského roka 2018/2019   v ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 tvorí prílohu tejto zápisnice.   

 

K bodu programu č. 9: 
Návrh inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 4. a 8. 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 4. a 8. 

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

primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a  umožňuje prideliť vyučovacie hodiny naviac. Pre 

štvrtý ročník sa jedná o pridelenie jednej vyučovacej hodiny týždenne naviac a návrh je  prideliť 

túto  hodinu  na posilnenie vyučovania matematiky, pre ôsmy ročník sa disponuje troma 

hodinami naviac a návrh je posilniť vyučovanie matematiky, ruského jazyka a konverzáciu 

v anglickom jazyku. 

Starosta otvoril diskusiu poslancov, nikto sa nevyjadril. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje: 

- Inovovaný školský vzdelávací program pre 4. a 8. ročník ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 

podľa predloženého návrhu.  

 

Hlasovanie:  

 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      5 
 

za 5 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová,  p. Harčarik,  Mgr. Špegárová,  

Bc. Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starosta konštatoval, že predložený inovovaný program bol  schválený. 

 



Návrh Inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 4. a 8. ročník ZŠsMŠ Poproč, 

Školská 3 tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

K bodu programu č. 10: 
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2018.    

V tomto bode programu starosta vyzval Ing. Jaroslava Hospodára, hlavného kontrolóra 

obce,  o oboznámenie prítomných so správou o vykonaných kontrolách za prvý polrok r. 2018. 

Ing. Hospodár informoval, že vykonal: 

 kontrolu zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku 2017, 

vykonanou kontrolu neboli zistené nedostatky, drobné nedostatky boli v priebehu kontroly 

konzultované a odstránené, doporučil žiadateľom vopred konzultovať podanie žiadosti so 

zamestnancami obce, aby žiadosť bola podaná na správnom tlačive s potrebnými prílohami, 

čím sa celý proces schvaľovania urýchli. 

 kontrolu použitia výdavkov obce v roku 2017 na úseku tovarov a služieb 

v hotovostnom aj bezhotovostnom platobnom styku, vykonanou kontrolu neboli zistené 

nedostatky, drobné nejasnosti boli v priebehu kontroly objasnené a vysvetlené, neboli 

kvalifikované ako kontrolné zistenia alebo porušenie legislatívy. 

 kontrolu vykonávania základnej finančnej kontroly a  administratívnej finančnej 

kontroly v roku 2017 v bezhotovostnom platobnom styku a hotovostnom platobnom styku, 

kontrolou neboli zistené nedostatky, drobné nedostatky boli v priebehu kontroly odstránené. 

Starosta otvoril diskusiu poslancov k danému materiálu,  nikto z prítomných poslancov  

sa nevyjadril, prednesený bol návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2018. 

Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2018 tvorí prílohu tejto 

zápisnice.   

 

K bodu programu č. 11: 
Rôzne. 
„Informácia o príprave osláv Dňa Obce Poproč – 8.9.2018“ 

- starosta oboznámil prítomných s programom tohtoročných osláv:  

piatok, 7.9.2018: 18.00 hod., kultúrny dom   – oslava 60. výročia otvorenia budovy 

Základnej školy na Školskej ulici č. 3 

sobota, 8.9.2018: 8.30 hod minifutbalový turnaj o Putovný kahanec starostu obce 

   9.00 hod. tenisový turnaj T-Cup 

   10.00 hod. detské športové súťaže, otvorenie stánkov s občerstvením 

   13.00 hod. sprístupnenie atrakcií pre deti  

   15.00 hod. súťaž vo varení halušiek 

   15.30 hod. dog agility 

   16.30 hod. vystúpenie dychovej hudby Štós 

17.30 hod. oficiálne otvorenie osláv : príhovor starostu, vyhodnotenie 

športových turnajov, odovzdávanie ďakovných listov a cien oceneným 

18.00 hod. vystúpenie Spevokolu Fortuna 

18.30 hod. vystúpenie Ander z Košíc a Traja z raja 

20.00 hod. vystúpenie Peter Bič Projekt 

21.00 hod. žrebovanie tomboly 

22.00 hod. ohňostroj 

22.15 hod. diskotéka 

nedeľa, 9.9.2018:  10.00 hod. slávnostná sv. omša v kostole  



Starosta otvoril diskusiu poslancov k danému materiálu,  nikto z prítomných poslancov  

sa nevyjadril, prednesený bol návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

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

08.09.2018. 

 

„Informácia o príprave osláv 60. výročia otvorenia budovy Základnej školy na Školskej ulici 

č. 3 –7.9.2018“ 

- informovala p. riaditeľka ZŠ, RNDr. Božena Mihóková, oslavy začali stretnutím 

absolventov školy dňa 22. júna 2018, pokračovať budú 3. septembra 2018 slávnostným 

otvorením nového školského roka s novou tradíciou - vysádzaním stromčekov novoprijatými 

žiakmi školy, 7. septembra 2018 so začiatkom o 18.00 hod. sa uskutoční slávnostný večer v sále 

kultúrneho domu, pozvaných je cca 150 hostí, odprezentovaný bude prierez históriou a ďalší 

oficiálny program, ktorý sa pripravuje. 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu riaditeľky ZŠsMŠ Poproč, RNDr. Boženy Mihókovej, o príprave osláv 60. 

výročia otvorenia budovy Základnej školy na Školskej ulici č. 3. 

 

 

„Informácia o príprave osláv SNP v obci – 28.8.2018“ 

- starosta informoval, že oslavy budú ako každoročne pozostávať z dvoch častí, prvá časť 

– kladenie vencov pri pamätníku pred obecným úradom o 17.00 hod a druhá časť – zapálenie 

vatry na hornom futbalovom ihrisku o 18.00 hod.. Starosta pozval všetkých prítomných hlavne 

na prvú časť tejto spomienkovej slávnosti. 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- informáciu starostu obce o príprave osláv  SNP v obci Poproč dňa 28.08.2018. 

 

K bodu programu č. 12: 
Interpelácie poslancov. 

 V tomto bode programu sa nikto nevyjadril. 

 

K bodu programu č. 13: 
Podnety a návrhy od občanov. 

p. Čonka Štefan – informoval starostu a poslancov, že dnes bola obci podaná žiadosť o zrušenie 

súhlasného stanoviska k realizácií sanačných prác Poproč – Petrova dolina a tiež Petícia proti 

rozhodnutiu odstrániť enviromentálnu záťaž Poproč – Petrova – dolina. Informoval sa či 

žiadateľ predložil písomný rozsah prác, druh vykonaných prác, termín začatia a ukončenia prác, 

prínos pre životné prostredie a obyvateľov obce. Konštatoval, že Petrova dolina nie je Černobyľ 

a nemala by byť ani nový klondike, pretože ak sa budú realizovať sanačné práce budú to 

nerentabilne využité fondy, občania tejto časti sa budú brániť súdnou cestou, netreba nechať 

ničiť našu krásnu prírodu. 

Ing. Jaklovský – konštatoval, že  žiadosť a petícia bola do podateľne obce doručená dnes cca 

o 14.00 hod., oba dokumenty boli  postúpené JUDr. Jozefovi Sotolářovi k vypracovaniu 

odborného právneho stanoviska, po vypracovaní ktorého sa zvolí postup ich vybavenia.  

Ďalej starosta obce konštatoval, že v  minulosti sa robili vrty – dôkazy a na  základe výsledkov 

a štúdií túto akciu organizuje Ministerstvo životného prostredia SR. Na zasadnutí OZ, ktoré sa 

konalo 18.6.2018 zamestnanci spol. ENVIROCENTRUM s.r.o. Košice odprezentovali 

realizáciu sanačných prác. 

Starosta tiež oznámil prítomným, že zajtra t.j. 21.8.2018 sa uskutoční na obecnom úrade 

pracovné stretnutie k sanácii v Petrovej doline s generálnou riaditeľkou sekcie geológie 



a prírodných zdrojov  MŽP SR dr. Vlastou Jánovou, za Urbariát obce Poproč sa stretnutia 

zúčastní p. Horváthová, stretnutia sa zúčastnia aj zástupcovia spol. ENVIROCENTRUM s.r.o. 

Košice, starosta pozval na toto stretnutie aj prítomných obyvateľov Oľšavskej ulice, aby si 

s kompetentnými osobami vyjasnili tento problém. 

 

p. Čonka následne oslovil starostu ako je to s pitnou vodou – rozšírením vodovodu na Oľšavskej 

ulici, nakoľko v obecných novinách v r. 2012 sa vyjadril, že studne nie sú tou  správnou cestou 

ako odstrániť problém nedostatku pitnej vody. 

Ing. Jaklovský – konštatoval, že jeho najväčším cieľom bolo  a je riešiť vodu v obci, zrealizoval 

sa alternatívny zdroj pitnej vody t.j. výtlak z Jasova, t.č. sa rozširuje vodovod na Lesnej ulici. 

V  roku 2010 spol. VVS a.s. Košice vypracovala projekt na rozšírenie vodovodu na Oľšavskej 

ulici, následne každé dva roky predlžovala platnosť stavebného povolenia, v roku 2016 si obec 

zapožičala tento projekt, aby podala žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na 

realizáciu vodovodu v tejto časti obce avšak  žiadosť obce nebola úspešná, projekt bol vrátený 

spol. VVS a.s. Košice, ktorá bola ochotná zrealizovať v r. 2018 vodovod na Lesnej a Oľšavskej 

ulici, avšak s podmienkou finančnej spoluúčasti obce, spoluúčasť pri Lesnej ulici predstavovala 

čiastku cca 10.000,00 € a spoluúčasť na Oľšavskú ulici sumu 150.000,00 €. Takéto  finančné 

prostriedky obec v rozpočte na tento rok nemala, preto sa realizovala len Lesná ulica. V októbri 

má byť však vyhlásená výzva, obec chce opätovne požiadať o dotáciu na rozšírenie vodovodu 

na Oľšavskej ulici. 

 

Ing. Marián Kacvinský – vyjadril názor, že pre obyvateľov je prvoradé  riešiť pitnú vodu v tejto 

časti Oľšavskej ulice,  nie enviromentálnu záťaž, ktorá im možno znečistí existujúce studne 

a znehodnotí vodu v nich. 

 

Nakoľko sa v tejto časti programu sa už žiadny občan nevyjadril, prednesený bol návrh 

na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

- podnety a návrhy od občanov: p. Štefana Čonku a Ing. Mariána Kacvinského. 

 

K bodu programu č. 14: 
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. 15: 
Záver.    

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

účasť na tomto plánovanom zasadnutí. 

 

 

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

                                               

                                    Ing. Štefan Jaklovský                                                 

                                      starosta obce                                                            

                                                                             

                                                                         

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

 

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


