Zápisnica
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč,
konaného dňa 13.5.2019 v zasadačke Obecného úradu v Poproči,
ktoré bolo prerušené a následne pokračovalo dňa 15.5.2019
P r í t o m n í:
Starostka obce:

Ing. Iveta Komorová Hiľovská

Hlavný kontrolór obce Poproč:

Ing. Jaroslav Hospodár

Poslanci OZ:

1. PhDr. Zita Baníková
- ospravedlnená, odcestovaná
2. Mgr. Zuzana Bradová
- ospravedlnená, odcestovaná
3. Mgr. Katarína Harčariková
4. Mgr. Dominika Hiľovská
5. Ing. Viliam Komora
6. Ing. Branislav Petráš, PhD.
7. Ing. Eva Petrášová
8. Ing. Ján Spišák
- ospravedlnený, pracovné povinnosti
9. PhDr. Dominika Vincová

K bodu programu č. 1:
Otvorenie.
Rokovanie otvorila a viedla Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce, privítala
všetkých prítomných na dnešnom neplánovanom rokovaní OZ.
Starostka obce konštatovala, že v rokovacej sále sú prítomní šiesti poslanci OZ, traja
poslanci OZ svoju neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnili, OZ je uznášania schopné,
taktiež konštatovala, že v súlade s platným uznesením OZ bude z rokovania vyhotovená
zvuková nahrávka a bude prílohou zápisnice.

K bodu programu č. 1a):
Určenie zapisovateľa.
Starostka obce určila za zapisovateľku p. Evu Benkovú.

K bodu programu č. 1b):
Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Branislav Petráša, PhD. a Mgr.
Dominika Hiľovská.

K bodu programu č. 1c):
Voľba návrhovej komisie.
Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Mgr. Katarínu Harčarikovú, Ing.
Viliama Komoru a PhDr. Dominiku Vincovú,
vyzvala poslancov na predloženie
pozmeňujúceho návrhu, ktorý nebol predložený, preto dala hlasovať za predložený návrh:
Uznesenie OZ č. A.4/1./2019, k bodu programu č. 1c), ktorým OZ schvaľuje:
- Návrhovú komisiu v zložení poslancov:
Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora a PhDr. Dominika Vincová.
Hlasovanie:
za

6

proti

0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika
Vincová,

zdržal sa

0

Starostka obce konštatovala, že návrhová komisia bude pracovať v zložení Mgr. Katarína
Harčariková, Ing. Viliam Komora a PhDr. Dominika Vincová.

V Poproči, 13.5.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 1d):
Starostka obce konštatovala, že návrh programu dnešného rokovania bol zverejnený
v zákonom stanovenej lehote, predložila zverejnený návrh programu:
1. Otvorenie.
a) určenie zapisovateľa.
b) určenie overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie,
d) schválenie programu rokovania.
2. Voľba Hlavného kontrolóra obce Poproč.
3. Návrh Dodatku č. 10 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu.
4. Predaj majetku obce Poproč – traktora John Deer 5720.
5. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti v prospech spol. VVS a.s.,
Košice v rámci stavby: „Prečerpávacia stanica studenej vody na ul. Lesná Poproč“.
6. Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce pre spol. VVS a.s., Košice ako
prípad hodný osobitného zreteľa, konkrétne parcela č. CKN 1221/7 o výmere 11 m2 ,
trvalý trávny porast v súvislosti s výstavbou „Prečerpávacej stanice studenej vody na ul.
Lesná Poproč“.
7. Rôzne.
8. Interpelácie poslancov.
9. Podnety a návrhy od občanov.
10. Závery z rokovania OZ.
11. Záver.
Starostka obce dala hlasovať za tento predložený návrh programu:
Uznesenie OZ č. A.4/2./2019, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ schvaľuje:
Program rokovania zasadnutia OZ dňa 13.5.2019 podľa navrhovaného programu
zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za

6

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika
Vincová,

Starostka obce konštatovala, že program rokovania dnešného plánovaného zasadnutia bol
schválený.
V Poproči, 13.5.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Následne starostka obce vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúceho návrhu už
schváleného programu dnešného rokovania..
Poslanec, Ing. Branislav Petráš, PhD. navrhol doplniť do programu prerokovanie
spracovania projektovej dokumentácie dopravného značenia, konkrétne umiestnenie retardérov
a spomaľovačov. Starostka obce navrhla prerokovať tento bod v bode rokovania Rôzne,
poslanci OZ s návrhom súhlasili.

K bodu programu č. 2:
Voľba Hlavného kontrolóra obce Poproč.
Starostka obce konštatovala, že voľba hlavného kontrolóra bola vyhlásená na zasadnutí
OZ dňa 25.3.2019. V lehote na podávanie prihlášok, boli do podateľne obecného úradu
doručené tri prihlášky. Komisia na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra podané prihlášky preštudovala, záver komisie predniesla
poslankyňa a členka komisie, Ing. Eva Petrášová, konštatovala, že všetci prihlásení, splnili
požadované podmienky a sú zaradení do voľby.
Starostka obce ďalej konštatovala, že v zmysle platného uznesenie OZ majú kandidáti
možnosť na vystúpenie a vlastnú prezentáciu pred poslancami OZ v Poproči v časovom
rozsahu maximálne 5 minút. Pristúpilo sa k prezentácií kandidátov, starostka obce informovala
prítomných, že kandidátka, Ing. Gašparovičová, sa z rodinných dôvodov ospravedlnila,
následne pred OZ jednotlivo predstúpili ďalší dvaja kandidáti, ako prvý Ing. Mosej, druhá
v poradí JUDr. Pavlíková, PhD. Po odprezentovaní sa poslanci OZ kládli kandidátom otázky,
ktoré ich zaujímali a to prevažne ohľadom ich praxe a pracovných skúseností.
Po ukončení prezentácií sa starostka obce poďakovala kandidátom za účasť
a prezentáciu. Zároveň kandidátov informovala o tom, že rokovanie OZ bude prerušené a voľba
hlavného kontrolóra sa uskutoční v stredu 15.5.2019. O výsledku budú kandidáti informovaní.
Následne starostka obce konštatovala, že prerušuje dnešné rokovanie OZ, nakoľko traja
poslanci OZ chýbajú, jedna poslankyňa potrebuje súrne odísť z rokovania, v zmysle zákona
o obecnom zriadení je k zvoleniu hlavného kontrolóra potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov OZ, čo je v tomto prípade ohrozené, preto bude po vzájomnej dohode
s prítomnými poslancami, rokovanie OZ pokračovať v stredu 15.5.2019 o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Poproči.
Streda 15.5.2019
P r í t o m n í:
Starostka obce:

Ing. Iveta Komorová Hiľovská

Hlavný kontrolór obce Poproč:

Ing. Jaroslav Hospodár

Poslanci OZ:

1. PhDr. Zita Baníková
- ospravedlnená, odcestovaná
2. Mgr. Zuzana Bradová
- ospravedlnená, odcestovaná
3. Mgr. Katarína Harčariková
4. Mgr. Dominika Hiľovská
5. Ing. Viliam Komora
6. Ing. Branislav Petráš, PhD.
7. Ing. Eva Petrášová
- ospravedlnená
8. Ing. Ján Spišák
9. PhDr. Dominika Vincová

Rokovanie otvorila a viedla Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce. Privítala
všetkých prítomných na neplánovanom rokovaní OZ. Zároveň konštatovala, že dnešné
rokovanie je pokračovaním zasadnutia OZ zo dňa 13.5.2019, ktoré bolo prerušené. Ďalej
konštatovala, že v rokovacej sále sú prítomní šiesti poslanci OZ, tri poslankyne OZ svoju
neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnili, OZ je uznášania schopné, v súlade s platným
uznesením OZ bude z rokovania vyhotovená zvuková nahrávka a bude prílohou zápisnice.
V rokovacej sále sú prítomní poslanci OZ, ktorí boli dňa 13.5.2019 určení za overovateľov
zápisnice, tiež poslanci, ktorí boli dňa 13.5.2019 zvolení za členov návrhovej komisie a tiež sú
prítomní členovia volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra, v počte traja zo štyroch.
Starostka obce informovala, že rokovanie bude pokračovať v zmysle schváleného
programu a to bodom č. 2, Voľba Hlavného kontrolóra obce Poproč.
Starostka obce konštatovala, že v zmysle uznesenia OZ č. A.3/11./2019 zo dňa
25.3.2019 sa voľba uskutoční tajným hlasovaním, na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie
lístky, na ktorom sú kandidáti uvedení v abecednom poradí podľa priezviska, s uvedením
poradového čísla, priezviska a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok je opatrený
pečiatkou obce, na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého
hlasuje, zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta, hlasovací lístok po úprave vloží poslanec
do volebnej schránky, platný hlasovací lístok je ten, ktorý bude ten, ktorý bude na predpísanom
tlačive so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta, poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv
na jeho platnosť, na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.
Následne sa pristúpilo k samotnej voľbe. Po odvolení volebná komisia pristúpila
k sčítaniu hlasov a spísaniu zápisnice o priebehu a výsledku voľby. Po spísaní a podpísaní
zápisnice členmi VK, poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. oznámil výsledky voľby a to, že na
voľbe bolo prítomných šesť poslancov OZ, šiestim poslancom OZ boli vydané hlasovacie
lístky, šiesti poslanci OZ hlasovací lístok odovzdali, celkovo bolo odovzdaných šesť platných
hlasov pre jednotlivých kandidátov, konkrétne Ing. Gašparovičová Miriam získala 0 hlasov,
Ing. Mosej Juraj získal 0 hlasov, Pavlíková Svetlana, JUDr., PhD. získala 6 hlasov. V závere
konštatoval, že na funkciu Hlavného kontrolóra obce Poproč na obdobie šiestich rokov
s nástupom od 1.6.2019 bola v zmysle § 18 ods. 3, nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov
OZ, zvolená Pavlíková Svetlana, JUDr., PhD. s počtom šiestich platných hlasov.
Starostka obce poďakovala volebnej komisia za činnosť a oboznámenie s výsledkami
voľby, následne predniesla prítomným návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ č. A.4/3./2019 zo dňa 15.5.2019, k bodu programu č. 2), ktorým OZ volí:
- V súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov do funkcie Hlavného kontrolóra obce Poproč s nástupom od 1.6.2019 p.
PAVLÍKOVÚ Svetlanu, JUDr., PhD..
Hlasovanie:
za

6

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika
Vincová

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté šiestimi poslancami zo šiestich
prítomných poslancov.

V Poproči, 15.5.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Následne starostka obce informovala prítomných, že hlavnému kontrolórovi obce prislúcha
v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat,
ktorým je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za predchádzajúci kalendárny rok a koeficient podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Tento základný plat OZ schvaľovať nemusí, pretože takýto plat patrí kontrolórovi zo zákona.
Obecné zastupiteľstvo však v zmysle § 18c ods. 5 môže hlavnému kontrolórovi schváliť
mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného základného platu, v tomto prípade je potrebné
prijať uznesenie.
Následne starostka obce otvorila diskusiu k predmetnému bodu, Ing. Hospodár, hlavný
kontrolór obce, doporučil poslancom prijať uznesenie aj k základnému platu, nakoľko sa jedná
o novú osobu. V závere diskusie sa poslanci zhodli pre začiatok schváliť novozvolenej hlavnej
kontrolórke základný plat.
Starostka obce preniesla návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ č. A.4/4./2019 zo dňa 15.5.2019, k bodu programu č. 2), ktorým OZ schvaľuje:
- Plat novozvoleného hlavného kontrolóra obce v súlade s § 18c ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za

6

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika
Vincová

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté šiestimi poslancami zo šiestich
prítomných poslancov.

V Poproči, 15.5.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Následne starostka obce informovala poslancov, že je v súvislosti so zvolením novej hlavnej
kontrolórky obce je potrebné prijať ešte uznesenie vo veci uzatvorenia pracovnej zmluvy,
konkrétne:
Uznesenie OZ č. A.4/5./2019 zo dňa 15.5.2019,
k bodu programu č. 2), ktorým OZ
splnomocňuje:
- Starostku obce, aby v súčinnosti s obecným úradom zabezpečila uzatvorenie pracovnej
zmluvy s novozvoleným hlavným kontrolórom obce.
Hlasovanie:
za

6

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika
Vincová

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté šiestimi poslancami zo šiestich
prítomných poslancov.

V Poproči, 15.5.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 3:
Návrh Dodatku č. 10 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu.
V tomto bode programu starostka obce predniesla poslancom na prerokovanie návrh
Dodatku č. 10 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu, ktorý v našej obci
zabezpečuje kompetencie v zmysle stavebného zákona, t.j. stavebného úradu. Materiál dostali
poslanci k naštudovaniu domov, pre porovnanie im bol poskytnutý aj Dodatok č. 9. Starostka
obce informovala, že týmto príspevkom sa vykrýva plat zamestnanca stavebného úradu,
príspevok sa týka všetkých šiestich obcí, pre ktoré je spoločný obecný úrad zriadený, obce
prispievajú v závislosti od počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, na
chod stavebného úradu dostáva obec dotáciu od štátu, nakoľko je to prenesený výkon štátnej
správy.
Následne starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných
sa nevyjadril, predniesla návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ č. A.4/6./2019 zo dňa 15.5.2019, k bodu programu č. 3), ktorým OZ schvaľuje:
- Dodatok č. 10 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
za

6

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika
Vincová

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté šiestimi poslancami zo šiestich
prítomných poslancov.

V Poproči, 15.5.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Návrh Dodatku č. 10 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu a Dodatok č. 9 k Zmluve
o zriadení Spoločného obecného úradu tvoria prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 4:
Predaj majetku obce Poproč – traktora John Deer 5720.
V tomto bode programu starostka obce konštatovala, že na marcovom zasadnutí OZ
prijalo uznesenie č. A.3/32./2019, ktorým schválilo zámer predaja majetku obce, konkrétne
traktora John Deere, zakúpeného v roku 2005 a to v súlade s § 8 ods. 5 platných Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Poproč a s majetkom štátu, ktorý obec užíva a to
priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej
znaleckým posudkom vypracovaným znalcom Ing. Karolom Kőtelešom, t.j. najmenej za cenu

17.064,00 € s DPH, z dôvodu, že všeobecná hodnota veci stanovená znaleckým posudkom je
menej ako 40.000,00 €. Oznámenie o zámere predať majetok obec zverejnila na svojom
webovom sídle, úradnej tabuli a v denníku Korzár, v lehote na predkladanie ponúk bola obci
doručená jedna cenová ponuka, OZ pristúpilo k otvoreniu doručenej obálky s cenovou
ponukou. Cenovú ponuku vo výške 17.100,00 € predložila spoločnosť AGROKOM-PLUS
spol. s.r.o., Pod Hrádkom 30, Prešov.
Starostka obce otvorila diskusiu k predmetnému bodu, v závere diskusie sa poslanci
zhodli na odpredaji majetku a boli predložené návrhy uznesení:
Uznesenie OZ č. A.4/7./2019 zo dňa 15.5.2019, k bodu programu č. 4), ktorým OZ schvaľuje:
- V zmysle § 11 ods. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom
štátu, ktorý obec užíva predaj majetku obce – traktora John Deer 5720, zakúpeného
obcou v roku 2005, za cenu 17.100,00 €, (slovom: sedemnásťtisícstoeur) pre spol.
AGROKOM-PLUS spol. s.r.o., Pod Hrádkom 30, Prešov.
Hlasovanie:
za

6

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika
Vincová

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté šiestimi poslancami zo šiestich
prítomných poslancov, splnená bola aj zákonná povinnosť, nakoľko o predaji majetku rozhodla
trojpätinová väčšina všetkých poslancov OZ.

V Poproči, 15.5.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.4/8./2019 zo dňa 15.5.2019, k bodu programu č. 4), ktorým OZ poveruje:
- Starostku obce uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy s vybratým záujemcom spol.
AGROKOM-PLUS spol. s.r.o., Pod Hrádkom 30, Prešov.
Hlasovanie:
za

6

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika
Vincová

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté šiestimi poslancami zo šiestich
prítomných poslancov.
V Poproči, 15.5.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Návrh kúpno-predajnej zmluvy tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 5:

Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti v prospech spol. VVS a.s., Košice
v rámci stavby: „Prečerpávacia stanica studenej vody na ul. Lesná Poproč“.
V tomto bode programu starostka obce predložila prítomným poslancom na
prerokovanie návrh zmluvy vypracovaný spol. VVS a.s, Košice o zriadení vecného bremena,
predmetnú zmluvu dostali poslanci k naštudovaniu domov, súvisí s projektom spol. VVS a.s.,
konkrétne s vybudovaním prečerpávacej stanice studenej vody na ulici Lesnej, vecné bremeno
spočíva v uložení inžinierskych sieti – vodovodného potrubia na pozemkoch obce, vecné
bremeno sa zriadi bezodplatne.
Starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, v závere predložila
návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ č. A.4/9./2019 zo dňa 15.5.2019, k bodu programu č. 5), ktorým OZ schvaľuje:
- Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s., Košice v súvislosti so stavbou: „Prečerpávacia stanica studenej vody na ul. Lesná
Poproč“ a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 55/2019, ktorý vyhotovil
GEOTEAM M.Z. Löfflerová 2, Košice, zo dňa 28.3.2019, overeného Okresným
úradom Košice – okolie, katastrálny odbor zo dňa 18.4.2019 pod č. G1 -73/2019 na
vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sieti na
pozemku :
parcela
Parcelné číslo
Záber vecného bremena m2
registra
C
2508
63
C
1221/2
30
a v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne č. 49/2019, ktorý vyhotovil
GEOTEAM M.Z. Löfflerová 2, Košice, zo dňa 26.3.2019, overeného Okresným
úradom Košice – okolie, katastrálny odbor zo dňa 18.4.2019 pod č. G1 -66/2019 na
vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sieti na
pozemku :
parcela
Parcelné číslo
Záber vecného bremena m2
registra
C
2508
599
Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka trpieť uloženie inžinierskych sieti vodovodu na svojich pozemkoch . Umožniť oprávnenému z vecného bremena VVS a.s,
Košice ,IČO 36 570 460 v nevyhnutnej miere prístup na zaťažené pozemky v rozsahu
a spôsobom nevyhnutným na vykonávanie všetkých činností na zabezpečenie
prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie, revízie, poruchy inžinierskych sieti, a s tým
spojené právo prechodu. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
Hlasovanie:
za

6

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr.
Dominika Vincová

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté šiestimi poslancami zo šiestich
prítomných poslancov.
V Poproči, 15.5.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti v prospech spol. VVS a.s., Košice v
rámci stavby: „Prečerpávacia stanica studenej vody na ul. Lesná Poproč“ tvorí prílohu tejto
zápisnice.

K bodu programu č. 6:
Schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce pre spol. VVS a.s., Košice ako prípad
hodný osobitného zreteľa, konkrétne parcela č. CKN 1221/7 o výmere 11 m2 , trvalý trávny
porast v súvislosti s výstavbou „Prečerpávacej stanice studenej vody na ul. Lesná Poproč“.
V tomto bode programu starostka obce predložila prítomným poslancom na prerokovanie návrh
kúpnej zmluvy vypracovaný spol. VVS a.s, Košice, ktorá sa týka odkúpenia parcely č. CKN
1221/7 o výmere 11 m2, ktorej vlastníkom je obec, predmetnú zmluvu dostali poslanci
k naštudovaniu domov. Starostka obce konštatovala, že v zmysle zákona pri prevode majetku
obec musí najprv schváliť zámer prevodu a následne po zverejnení zámeru, môže pristúpiť
k schváleniu samotného prevodu. Ďalej konštatovala, že aj táto zmluva súvisí s projektom spol.
VVS a.s. a to s vybudovaním prečerpávacej stanice studenej vody na ulici Lesnej. Prevod
daného majetku je hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že obec v súčasnosti nemá finančné,
materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie Prečerpávacej stanice
studenej vody na ul. Lesná Poproč. Prevádzkovanie prečerpávacej stanice studenej vody bude
v budúcnosti vyžadovať investície, prípadné zvýšené náklady na údržbu a opravy, na ktoré obec
Poproč s istotou nebude mať finančné zdroje. Vzhľadom na uvedené, ako aj na finančnú,
technickú a personálnu náročnosť spojenú s vlastníctvom a prevádzkou prečerpávacej stanice
studenej vody, sa pre obec Poproč javí ako najvhodnejšia možnosť odpredaja práve do
vlastníctva VVS, a.s., Košice. Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže
alebo verejnou dražbou v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku
obcí tak neprichádza do úvahy.
Starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, v ktorej poslanci
predbežne súhlasili s navrhovanou cenou 1,00 € za odpredaj nakoľko sa jedná o verejný záujem,
v závere predložila starostka obce návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ č. A.4/10./2019 zo dňa 15.5.2019, k bodu programu č. 6), ktorým OZ
schvaľuje:
- Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproč, spol. Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., Košice v súvislosti so stavbou: „Prečerpávacia stanica
studenej vody na ul. Lesná Poproč“, konkrétne novovytvorenej parcely, ktorá bola
odčlenená od pôvodnej parcely podľa GP 53/2019, vyhotovenom GEOTEAM –
M.Z.s.r.o, Hutnícka č. 2, 040 01 Košice zo dňa 3.4.2019 a overeného Okresným úradom
Košice – okolie, katastrálny odbor zo dňa 18.4.2019 pod č. G1 – 76/2019 a to parcelu
CKN 1221/7 o výmere 11 m2 - trvalý trávny porast a to v zmysle § 9a, ods. 8. písm. e),
zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že Obec Poproč v súčasnosti nemá
finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie
Prečerpávacej stanice studenej vody na ul. Lesná Poproč. Prevádzkovanie prečerpávacej
stanice studenej vody bude v budúcnosti vyžadovať investície, prípadné zvýšené
náklady na údržbu a opravy, na ktoré obec Poproč s istotou nebude mať finančné zdroje.
Vzhľadom na uvedené, ako aj na finančnú, technickú a personálnu náročnosť spojenú
s vlastníctvom a prevádzkou prečerpávacej stanice studenej vody, sa pre obec Poproč
javí ako najvhodnejšia možnosť odpredaja práve do vlastníctva VVS, a.s., IČO: 36
570 460.
Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou
v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí tak
neprichádza do úvahy.

Hlasovanie:
za

6

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika
Vincová

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté šiestimi poslancami zo šiestich
prítomných poslancov.

V Poproči, 15.5.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Návrh kúpnej zmluvy so spol. VVS a.s., Košice, predmetom ktorej je prevod vlastníctva parcely
CKN 1221/7 o výmere 11 m2 - trvalý trávny porast, v súvislosti so stavb: „Prečerpávacia
stanica studenej vody na ul. Lesná Poproč“ tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 7:
Rôzne.
Prerokovanie spracovania projektovej dokumentácie dopravného značenia, konkrétne
umiestnenie retardérov a spomaľovačov - návrh poslanca, Ing. Branislav Petráš, PhD.
- poslanec, Ing. Branislav Petráš, PhD. predložil písomný návrh a oboznámil prítomných
so svojím návrhom na zníženie rýchlosti a zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci, konkrétne
s realizáciou prechodových označení tzv. zebier, inštaláciou opticko-akustických bŕzd
a dopravného značenia upozorňujúceho vodičov, že sa nachádzajú v obci.
Starostka obce informovala prítomných, že povinnosť mať spracovanú dokumentáciu
dopravného značenia vyplýva obci zo zákona, oznámila, že dňa 30.5.2019 sa k vypracovaniu
tejto dokumentácie uskutoční pracovné rokovanie za účasti zástupcov Dopravného
inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice – okolie, Okresného úradu
Košice – okolie, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Správy ciest Košického
samosprávneho kraja.
V následnej diskusii sa poslanci zhodli, aby pripomienky poslanca Ing. Branislava
Petráša, PhD. boli na tomto pracovnom stretnutí prerokované a predložili návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ č. A.4/11./2019 zo dňa 15.5.2019, k bodu programu č. 7), ktorým OZ ukladá:
- Obecnému úradu v Poproči predložiť na rokovanie dotknutých orgánov pre
spracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia v obci, ktoré sa bude
konať dňa 30.5.2019, pripomienky predložené poslancom Ing. Branislavom
Petrášom, PhD. na rokovaní OZ dňa 15.5.2015.
Hlasovanie:
za

6

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika
Vincová

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté šiestimi poslancami zo šiestich
prítomných poslancov.

V Poproči, 13.5.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Písomný návrh poslanca, Ing. Branislav Petráš, PhD. vo veci spracovania projektovej
dokumentácie dopravného značenia v obci tvorí prílohu tejto zápisnice.
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
- starostka obce informovala prítomných, že kontrolný statický posudok je spracovaný,
poukázal na problémy so strechou a podestou, t.č sa preto spracováva návrh sanácie
s nacenením, ďalej starostka obce informovala, že vyhlásená je nová výzva na poskytnutie
dotácie, v rámci ktorej je možné získať 30.000,00 €, výzva je otvorená do 21.6.2019, získanie
dotácie by odľahčilo rozpočet obce, problémom však je, že pôvodný rozpočet, ktorý bol prílohu
k žiadosti a bol schválený, nebol reálny, bol zmenený a zmeny neboli podchytené v dodatku
k zmluve, práce boli menené, povoľované, ale neboli dodatkované, čo teraz spôsobuje problém
a tiež je potrebné, aby spoločnosť, ktorá robila verejné obstarávanie dala do poriadku
dokumentáciu.
Projekt: „Trhovisko“
- starostka obce predstavila prítomným poslancom návrh novej koncepcie trhoviska
spracovaný Ing. arch. Marianou Šimkovou, nový návrh nadväzuje na zrekonštruovaný park,
parkovisko a zásobovanie trhoviska je navrhované z Kostolnej ulice, pešie prepojenia sú
navrhované z ulice Kostolnej a ulice Mieru, pozostávať bude zo sústavy troch stánkov menších
rozmerov a centrálnej tržnice, v rámci ktorej bude riešené hygienické zázemie – toalety, toalety
pre vozíčkarov, miestnosť s pultom na prebaľovanie detí, miestnosť pre upratovačku, sklady
a vonkajší kozub, navrhovaná koncepcia súhlasí s podmienkami výzvy, termín na podávanie
žiadostí je október 2019, realizácia v roku 2020, financovanie prostredníctvom MAS
Rudohorie, o.z. do výšky 41.000,00 €, obec bude znášať len náklady na vypracovanie
projektovej dokumentácie.
Následne starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, v závere
diskusie bol prednesený návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ č. A.4/12./2019 zo dňa 15.5.2019, k bodu programu č. 7), ktorým OZ
schvaľuje:
- Predloženú koncepciu výstavby „Trhoviska“.
Hlasovanie:
za

6

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika
Vincová

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté šiestimi poslancami zo šiestich
prítomných poslancov.

V Poproči, 15.5.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Prehľad o podaných/doplnených žiadostiach nenávratný finančný príspevok/dotácie –
aktuálny stav:
„Poproč – rozšírenie vodovodu“
- žiadosť schválená v januári tohto roka, starostka obce informovala, že k dnešnému dňu
je ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa, celé verejné obstarávanie prebehlo
elektronicky, bola to podlimitná zákazka zverejnená vo vestníku, do verejného obstarávania sa
prihlásilo jedenásť subjektov, prvou v poradí je firma Swietelsky-Slovakia s.r.o., so sídlom
Mokráň záhon 4, Bratislava s cenou 159.259,04 €, úspešnému uchádzačovi bolo elektronicky
doručené oznámenie o úspešnosti a začala plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej je úspešný
uchádzač povinný poskytnúť súčinnosť a vydokladovať dokumenty ako harmonogram, poistnú
zmluvu a následne sa pristúpi k podpisu zmluvy, zmluva bola súčasťou podkladov verejného
obstarávania, bola zverejnená, meniť ju už nie je možné, nakoľko sa jedná o vysokú sumu, OZ
by malo rozhodnúť resp. poveriť starostku obce podpísaním zmluvy. V závere následnej
diskusie bol prednesený návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ č. A.4/13./2019 zo dňa 15.5.2019, k bodu programu č. 7), ktorým OZ poveruje:
- Starostku obce uzatvoriť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom spol. SWIETELSKYSLOVAKIA spol. s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, zmluvná cena 159.259,04 €
s DPH, na predmet zákazky: „Poproč- rozšírenie vodovodu – I. etapa“.
Hlasovanie:
za

6

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika
Vincová

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté šiestimi poslancami zo šiestich
prítomných poslancov.

V Poproči, 15.5.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

„Obnova telocvične ZŠ v obci Poproč – výmena okien objektu telocvične“
- žiadosť schválená vo výške 11.000,00 € zo žiadaných a rozpočtovaných 20.000,00 €.
Dnes, 15.5.2019, obec obdržala výzvu a začala plynúť tridsaťdňová lehota na predloženie
upraveného rozpočtu, následne bude zahájený proces VO, preto je potrebné rozhodnúť, či sa
projekt bude riešiť vcelku – komplexne a dofinancuje sa z rozpočtu obce alebo sa bude krátiť
v závislosti od výšky schválenej dotácie. V závere diskusie sa poslanci zhodli na spracovaní
troch reálnych cenových ponúk a následne sa bude na neplánovanom zasadnutí OZ, v závere
mesiaca máj, rozhodovať o prípadnej úprave pôvodného rozpočtu.
„Návrh Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Poproč“
– starostka obce informovala poslancov, že žiadosť o dotáciu nebola schválená.
Návrh novej koncepcie trhoviska s popisom a pôvodný návrh, písomný materiál - Prehľad
o podaných/doplnených žiadostiach nenávratný finančný príspevok/dotácie a písomná
informácia o vyhodnotení ponúk na zákazku: „Poproč – rozšírenie vodovodu- I. etapa“ tvoria
prílohu tejto zápisnice.

V závere tohto bodu požiadal o slovo Ing. Jaroslav Hospodár, hlavný kontrolór obce, ktorý
poďakoval všetkým za spoluprácu počas jeho výkonu funkcie hlavného kontrolóra v obci
Poproč a poprial všetkým veľa pracovného elánu a úspechov v ich ďalšom pôsobení.

K bodu programu č. 8:
Interpelácie poslancov.
Nikto z poslancov sa nevyjadril.

K bodu programu č. 9:
Podnety a návrhy od občanov.
Nikto z občanov sa nevyjadril.

K bodu programu č. 10:
Závery z rokovania OZ.
Schválené uznesenia a hlasovanie sú poznamenané v zápisnici.

K bodu programu č. 11:
Záver.
V závere sa starostka obce, Ing. Iveta Komorová Hiľovská, poďakovala všetkým
prítomným za účasť na tomto neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

......................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Branislav Petráš, PhD. .............................................
Mgr. Dominika Hiľovská

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

