
Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 10.12.2018 v Kultúrnom dome v Poproči 

 

 

P r í t o m n í: 

 

odstupujúci starosta obce:                            Ing. Štefan Jaklovský    

 

novozvolený starosta obce:                 Ing. Iveta Komovorá Hiľovská 

 

hlavný kontrolór obce Poproč:        Ing. Jaroslav Hospodár   

 

 

 

Novozvolení poslanci OZ: 

 

 

1. PhDr. Zita  Baníková  

2. Mgr.  Zuzana  Bradová    

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   

9.  PhDr.  Dominika Vincová                    

 

 

 

K bodu programu č. 1: 

Úvodné náležitosti. 

 

a) Otvorenie zasadnutia. 

V úvode ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela hymna Slovenskej 

republiky, následne všetkých prítomných privítal odstupujúci starosta obce, Ing. Štefan 

Jaklovský, prečítal program ustanovujúceho zasadnutia, vyzval predsedníčku Miestnej 

volebnej komisie v Poproči, Bc. Ivetu Vincovú, aby oboznámila prítomných s výsledkami 

voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. 

b) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi. 

Predsedníčka Miestnej volebnej komisie v Poproči, Bc. Iveta Vincová, prečítala správu 

o výsledkoch komunálnych volieb, konaných dňa 10.11.2018, konkrétne:  

 

V obci bol vytvorený jeden volebný obvod a dva volebné okrsky.    

V zozname voličov bolo celkom zapísaných 2275 voličov.  

Volieb sa zúčastnilo 1322 voličov, čo je percentuálna účasť 58,10%. 

Počet odovzdaných obálok bol  1322. 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných do obecného zastupiteľstva bol 1298. 

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť bol deväť, zvolených bolo deväť poslancov. 



Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bolo  1311. 

Pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce boli hlasy odovzdané nasledovne, 

podľa počtu získaných hlasov:  

Iveta Komorová Hiľovská, Ing.,  Naj – nezávislosť a jednota   505 hlasov 

Branislav Petráš, Ing., PhD.,   nezávislý kandidát    346 hlasov 

Zuzana Bradová, Mgr.,    nezávislá kandidátka    289 

hlasov 

Ján Spišák, Ing.,    SPOLU - občianska demokracia 171 hlasov 

Za starostku obce bola zvolená Ing. Iveta Komorová Hiľovská,, kandidátka za stranu NAJ 

– Nezávislosť a Jednota. 

Pre jednotlivých kandidátov na poslancov boli hlasy odovzdané nasledovne  podľa počtu 

získaných hlasov: 

Branislav Petráš, Ing. PhD.,  nezávislý kandidát   721 hlasov  

Zuzana Bradová, Mgr.,   nezávislý kandidát   664 hlasov 

Zita Baníková, PhDr.,   nezávislý kandidát   657 hlasov 

Dominika Hiľovská, Mgr.,  nezávislý kandidát   584 hlasov 

Dominika Vincová, PhDr.,  nezávislý kandidát   569 hlasov 

Katarína Harčariková, Mgr.,  nezávislý kandidát   534 hlasov 

Ján Spišák, Ing.    SPOLU – občianska demokracia 441 hlasov 

Eva Petrášová, Ing.,   Strana zelených Slovenska  427 hlasov 

Viliam Komora, Ing.,    NAJ  - Nezávislosť a Jednota  401 hlasov 

Martin Jasaň,    SPOLU – občianska demokracia 393 hlasov 

Karol Hiľovský,    nezávislý kandidát   392 hlasov 

Ľuboš Juhár, Mgr.    nezávislý kandidát   381 hlasov 

Štefan Hužvár, Ing.   nezávislý kandidát   374 hlasov 

Slavomír Štovčik, Ing.   nezávislý kandidát   332 hlasov 

Štefan Petráš    Kresťanskodemokratické  hnutie 242 

hlasov 

Andrea Hammerová   MOST – HÍD    187 

hlasov 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: 

Branislav Petráš, Ing. PhD.,    

Zuzana Bradová, Mgr.,    

Zita Baníková, PhDr.,    

Dominika Hiľovská, Mgr.,   

Dominika Vincová, PhDr.,   

Katarína Harčariková, Mgr.,   

Ján Spišák, Ing.     

Eva Petrášová, Ing.,    

Viliam Komora, Ing..    

O výsledku a priebehu volieb boli spísané zápisnice Okrskových volebných komisií 

a miestnej volebnej komisie, kde bolo tiež konštatované, že voľby prebehli bez závad, 

nedostatkov a rušivých momentov. 

Odporučila ustanovujúcemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva v Poproči overiť 

platnosť volieb poslancov a starostu obce a vykonať zákonom predpísaný sľub. 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.  

Novozvolená starostka obce, Ing. Iveta Komorová Hiľovská, prečítala sľub starostu 

obce, podpísala sľub  a z rúk predsedníčky miestnej volebnej komisie si prevzala 

osvedčenie o zvolení za starostu obce a insígnie.  



Odstupujúci starosta obce, Ing. Štefan Jaklovský, konštatoval, že odovzdáva vedenie 

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvolenej starostke. 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o voľbe. 

Novozvolená starostka obce, Ing. Iveta Komorová Hiľovská, prečítala sľub poslancov 

obecného zastupiteľstva, novozvolení poslanci jednotlivo podpísali sľub a z rúk 

predsedníčky miestnej volebnej komisie si prevzali osvedčenie o zvolení za poslanca. 

f) Vystúpenie novozvoleného starostu.                                         

V príhovore novozvolená starostka poďakovala všetkým občanom, ktorí svojou 

aktívnou účasťou v komunálnych voľbách prejavili záujem o veci verejné, osobitne 

poďakovala občanom, ktorí podporili jej kandidatúru na post starostky obce, 

konštatovala, že sľubom sa ona aj poslanci zaviazali pracovať pre našu obec. 

Vyhlásila, že rešpektujúc výsledky volieb, je pripravená na spoluprácu  

s novozvoleným obecným zastupiteľstvom, osobitne sa prihovorila novozvoleným 

poslancom a poslankyniam, s tým, že ich vníma ako svojich spolupracovníkov, 

s ktorými majú spoločný cieľ a to lepší život v Poproči. Verejne požiadala 

novozvolených poslancov o vzájomné rešpektovanie a korektnú komunikáciu. 

Taktiež konštatovala, že v zmysle svojho volebného programu sa  bude sa zasadzovať 

hlavne za zvýšenie transparentnosti a informovanosti občanov obce, za obnovu 

a rekonštrukciu obecných budov a miestnych komunikácií, za zlepšovanie 

základných podmienok vzdelávania v našej škole, za skvalitňovanie a rozširovanie 

sociálnych služieb, za vytváranie takých podmienok pre šport, aby športom 

a pohybovou kultúrou žila celá obec, bude sa zasadzovať za rozvoj kultúry, za 

dostupnú zdravotnú starostlivosť, za spoluprácu s miestnymi podnikateľmi, spolkami, 

združeniami, ako aj za vytváranie podmienok pre zamestnávanie našich občanov, 

bude sa zasadzovať, aby obec získala  eurofondy a dotácie v čo najväčšom množstve. 

Vyslovila želanie, aby spolu s poslancami dali  všetkým občanom a hlavne mladým 

ľudom  nádej, že obec Poproč, je dobrým miestom pre život, a aby medzi všetkými 

vekovými kategóriami v obci fungovala symbióza, a aby si tie vzájomne pomáhali.  

 

Po slávnostnom prejave novozvolená starostka konštatovala, že zasadnutie bude 

pokračovať pracovnou časťou. Konštatovala, že v rokovacej sále sú prítomní deviati poslanci 

a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, zároveň konštatovala, že v súlade splatným 

uznesením obecného zastupiteľstva v Poproči bude z dnešného zasadnutia vyhotovená zvuková 

nahrávka, ktorá bude súčasťou zápisnice. Informovala, že pred schválením ďalšieho  programu 

rokovania obecného zastupiteľstva sa pristúpi k určeniu zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

a k schváleniu návrhovej komisie. 

K bodu programu: 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Starostka obce určila za zapisovateľku p. Evu Benkovú, za overovateľov zápisnice Ing. 

Branislava Petráš, PhD. a Ing. Viliama Komoru.  

K bodu programu: 

Schválenie návrhovej komisie.  

 Starostka obce predniesla návrh na zloženie návrhovej komisie a to PhDr. Zita 

Baníková, Mgr. Zuzana Bradová a Mgr. Katarína Harčariková, vyzvala poslancov na iný návrh, 

ktorý nebol z ich strany predložený, preto dala hlasovať za predložený návrh:  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

- návrhovú komisiu v zložení poslancov:  PhDr. Zita Baníková, Mr. Zuzana Bradová, 

Mgr. Katarína Harčariková. 

Hlasovanie:  



 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      9 
 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, 

PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že návrhová komisia bude pracovať v zložení PhDr. Zita 

Baníková, Mgr. Zuzana Bradová a Mgr. Katarína Harčariková. 

 

Následne starostka obce, v súvislosti s vykonanými úvodnými náležitosťami ustanovujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva,  predniesla návrhy na uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie:  

- výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva konaných dňa 10.11.2018. 

Obecné zastupiteľstvo  konštatuje, že:   

- novozvolená starostka obce, Ing. Iveta Komorová Hiľovská, zložila zákonom 

predpísaný sľub starostu obce. 

Obecné zastupiteľstvo  konštatuje, že:   

- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva, menovite: 

1. PhDr. Zita  BANÍKOVÁ  

2. Mgr.  Zuzana  BRADOVÁ    

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   

9.  PhDr.  Dominika VINCOVÁ         

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie:             

- vystúpenie novozvolenej starostky obce Poproč. 

K bodu programu: 
Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.       

Starostka obce v súlade s §12, ods. 5 zákona o obecnom zriadení predložila  na 

schválenie ďalší program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle v zákonom stanovenej lehote:  

 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených zákonom  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine.  

 Voľba členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov. 

 Určenie platu novozvolenému starostovi.    

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2018, ktorým sa určuje 

školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč. 

 Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

Základnej školy s materskou školou Poproč za školský rok 2017/2018. 

 Informácia starostky obce o možnostiach obce na získanie NFP z Európskych 

štrukturálnych investičných fondov a dotácii z národných zdrojov a návrh na 

spracovanie projektových zámerov. 

 Schválenie Harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019. 



 Návrh na zabezpečenie online vysielania z jednotlivých zasadnutí OZ vo 

volebnom období rokov 2018 – 2022 a to prostredníctvom web stránky obce. 

 Diskusia. 

 Závery z rokovania OZ. 

 Záver. 

Pred samotným schválením programu rokovania obecného zastupiteľstva, starostka obce 

upozornila poslancov, že v zmysle novely zákona o obecnom zriadení účinnej od 1.4.2018, OZ 

najprv schvaľuje návrh programu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom 

sídle obce v zákonom stanovenej lehote, až keď OZ schváli tento návrh programu rokovania, 

je možné predkladať pozmeňovacie návrhy k programu, o ktorých sa hlasuje samostatne, 

nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Následne dala hlasovať za predložený návrh 

programu.  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, 

PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že návrh programu dnešného rokovania OZ bol schválený. 

 

Následne vyzvala poslancov na predloženie zmeny už schváleného programu ustanovujúceho 

zastupiteľstva.  

Poslankyňa, Ing. Eva Petrášová požiadala o doplnenie programu ustanovujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a to na  základe Rokovacieho poriadku obce § 6 ods. 4 

o bod.: Voľba komisií obecného zastupiteľstva z radov poslancov, ich predsedov, voľba členov 

komisií z radov občanov – odborníkov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, § 15, ods. 1, 2 a Štatútu obce Poproč,  návrh predkladám    

písomne  a navrhujem hlasovať o každom členovi osobitne. 

Starostka obce pred samotným hlasovaním o tomto návrhu, oboznámila prítomných 

s platnou legislatívou, konkrétne upozornila na to, že ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva je v zákone č. 369/1990 upravené len veľmi stručne, preto bolo v tomto období 

bolo vydaných viacero metodických usmernení, pričom sa všetky zhodujú v tom, že 

základnými úlohami ustanovujúceho zasadnutia OZ zastupiteľstva je vytvorenie podmienok 

pre zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov OZ a poverenie 

poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch vymedzených v §12 ods. 2, prvá veta, §3, tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Ustanovujúce zasadnutie OZ sa riadi platným Rokovacím poriadkom OZ, voľba 

predsedov a členov  jednotlivých komisií je odporúčané iba ako fakultatívny bod rokovania, 

z uvedeného vyplýva, že  nie je povinnosťou zaradiť do programu  bod: Voľba členov, prípadne 

aj predsedov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva. V §1, ods. 2 a 3 platného 

a účinného Rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva obce Poproč, je uvedené, 

že komisie OZ sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi OZ, nie sú výkonnými 

orgánmi OZ a nie sú ani nositeľmi rozhodovacej právomoci. V §3, ods. 1 platného a účinného 

Rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva obce Poproč je uvedené, že obec 

Poproč má vytvorené stále komisie a to komisiu finančnú, komisiu životného prostredia a 

projektového plánovania, komisiu kultúry a športu, komisiu školstva a sociálnych vecí. V §4 

ods. 2 platného a účinného Rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva obce Poproč 

je uvedené,  že členov komisií volí OZ z poslancov OZ a z občanov, ak je to možné na základe 

odbornosti v závislosti na činnosti komisie. Návrh na obsadenie funkcií členov komisií môže 

predložiť OZ každý občan. Z uvedených ustanovení vyplýva, že nezaradením voľby členov, 



prípadne predsedov jednotlivých komisií OZ do programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

nebude ohrozený riadny chod obce, pretože rozhodovacia právomoc je zákonom rozdelená 

medzi starostu obce a obecné zastupiteľstvo.  

Zdôraznila, že návrhy na členov jednotlivých komisií majú byť výsledkom rokovaní 

medzi všetkými novozvolenými poslancami a novozvoleným starostom obce. Starostka obce 

konštatovala, že tieto rokovania do termínu ustanovujúceho zasadnutia OZ neprebehli, hlavne 

z dôvodu neochoty niektorých novozvolených poslancov stretnúť sa s novozvolenou starostkou 

obce, preto nebolo možné pripraviť materiály k tomuto bodu rokovania tak, aby z vecného, 

časového a organizačného hľadiska umožnili prijatie uznesenia.   

Taktiež starostka obce upozornila na §6 ods. 4 Rokovacieho poriadku OZ, ktorý hovorí, 

že v prípade neskoršieho doručenia /pozn. písomný materiál bol doručený priamo na rokovanie/ 

môžu byť navrhované body prejednané na najbližšom ďalšom zasadnutí OZ alebo len v rámci 

diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu samostatne pri schvaľovaní 

programu, súčasne s návrhom bodu programu musia byť doručené aj prípadné písomné 

materiály, o ktorých sa bude rokovať.  

V §6 ods. 3 Rokovacieho poriadku OZ sa uvádza, že návrh ostatných bodov programu 

a ich poradie predkladá starosta na základe vlastných návrhov, doporučení návrhov 

jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov, tieto návrhy musia byť doručené na obecný úrad 

najneskôr  desať dní pred plánovaným rokovaním OZ.  Starostka obce informovala, že v takto 

stanovenej lehote nebol doručený na obecný úrad žiadny ucelený spracovaný materiál v súlade 

s § 5 ods. 2 Rokovacieho poriadku OZ. Návrhy na obsadenie člena komisie môže tiež predložiť 

každý občan, starostka obce konštatovala, že nevie posúdiť či predložený návrh nie je v rozpore 

s rokovacím poriadkom, nie je jasné či obsahuje všetky návrhy na obsadenie členov komisií 

OZ, ktoré predložili občania obce.     

Následne starostka obce vyzvala poslancov, či je ešte nejaký iný návrh na zmenu 

schváleného programu ustanovujúceho  rokovania, iný návrh nikto nepredložil, vyzvala Ing. 

Petrášovú, aby predniesla presné znenie návrhu : Voľba komisií obecného zastupiteľstva 

z radov poslancov, ich predsedov, voľba členov komisií z radov občanov – odborníkov podľa 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15, ods. 1, 2, 

a Štatútu obce Poproč a navrhujem hlasovať o každom členovi osobitne. 

 Nasledovala rozsiahla diskusia poslancov k predmetnému bodu, v ktorej Ing. Komora  

informoval, že s ním nikto  nerokoval v akej komisii chce pôsobiť, preto má voči tomuto návrhu 

výhrady, taktiež informoval, že dňa 22.11.2018 bol na pracovnom stretnutí, kde boli prítomní 

ôsmi poslanci (okrem poslankyne  PhDr. Baníkovej),  predložený návrh, ktorý obsahoval aj 

mená ďalších občanov, ktorí v návrhu predloženom priamo dnes na rokovanie, nie sú uvedení. 

Títo občania boli jednostranne vylúčení z návrhov komisií a jednostranne boli navrhnutí 

členovia, bez zohľadnenia návrhov z pracovného stretnutia. Navrhol, aby prebehli spoločné 

rokovania, kde sa veci odkonzultujú, aby sa dala šanca aj občanom navrhnúť členov komisií, 

teda tak, aby to bolo v zmysle rokovacieho poriadku a v zmysle zákonov, aby sa predišlo 

zbytočnej konfrontácií na dnešnom rokovaní.   

Ing. Petrášová reagovala, že pokladali návrh predložený starostkou obce na pracovnom 

stretnutí 22.11.2018 za ich spoločný návrh s Ing. Komorom, preto nemali za potreby rokovať 

s Ing. Komorom, boli požiadaní, aby uvedený návrh doplnili o ďalších členov, čo aj urobili. 

Písomne boli požiadaní, aby do 3.12.2018 do 12.00 hod. písomne predložili návrhy, čo aj 

urobili, odovzdali k tomu všetky potrebné dokumenty, na voľbe členov komisií trvajú, nakoľko 

je potrebné už pracovať na zostavení  rozpočtu obce, návrhy členov komisií si stanovili 

navrhovaní predsedovia komisií, nakoľko oni budú s týmito ľuďmi pracovať.   

 Starostka obce opätovne konštatovala, že v zmysle platného rokovacieho poriadku, 

návrhy na členov komisií môže predložiť ktorýkoľvek občan obce, počet členov komisií určuje  

OZ, po doručení návrhov sa vykoná voľba a členmi komisií sa stávajú tí kandidáti, ktorí získali  



najväčší počet hlasov v závislosti na počte členov danej komisie. Položila otázku, či sú dnes 

technicky a organizačne pripravené voľby tak, aby boli zrealizované v zmysle rokovacieho 

poriadku.  Taktiež konštatovala, že bolo dohodnuté aj ďalšie pracovné stretnutie, na ktorom sa 

mali prerokovať ďalšie doplnené návrhy, k ďalšiemu stretnutiu všetkých novozvolených 

poslancov však nedošlo, stretnutie prebehlo v počte štyroch a všetko čo bolo dohodnuté dnes 

neplatí. 

 Starostka obce tiež konštatovala,  že ako poslanci zložili sľub, že budú dodržiavať 

zákony a platné predpisy, ktorým je aj rokovací poriadok OZ a komisií OZ a upozornila 

poslancov, aby sa OZ nedostalo hneď na začiatku do rozporu s vlastným rokovacím poriadkom.  

 V závere diskusie bol predložený návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

- doplnenie programu na návrh poslankyne Ing. Evy Petrášovej o bod: Voľba komisií, ich 

predsedov a členov podľa zákona č. 369/199 Zb., § 15, ods. 1-2 o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 8 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

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

Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že OZ schválilo návrh na zmenu programu ustanovujúceho 

zasadnutia OZ.  

K bodu programu: 
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v prípadoch určených zákonom  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

 Starostka obce predložila návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje:   

- PhDr. Zitu Baníkovú,  ako poslankyňu obecného zastupiteľstva, oprávnenú zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených zákonom  č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Vyzvala poslancov na iný návrh, ktorý nebol z ich strany predložený, preto dala hlasovať za 

predložený návrh:  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      9 
 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, 

PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že OZ schválilo predložený návrh uznesenia. 

K bodu programu: 
Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4 

ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine.  

Starostka obce predložila návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje:   

- Ing. Jána Spišáka, ako poslanca obecného zastupiteľstva povereného sobášením 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.  

Vyzvala poslancov na iný návrh, ktorý nebol z ich strany predložený, preto dala hlasovať za 

predložený návrh:  

Hlasovanie:  



 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      9 
 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, 

PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že OZ schválilo predložený návrh uznesenia. 

K bodu programu: 
Voľba členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

Starostka obce predložila návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  volí:   

Ing. Jána Spišáka   - Spolu – občianska demokracia 

Ing. Evu Petrášovú   - Strana zelených Slovenska 

Ing. Viliama Komoru   - NAJ – Nezávislosť a Jednota 

Ing. Branislava Petráša, PhD.  - nezávislý kandidát, 

ako členov Komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

Vyzvala poslancov na iný návrh, ktorý nebol z ich strany predložený, preto dala hlasovať za 

predložený návrh:  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      9 
 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, 

PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že OZ schválilo predložený návrh uznesenia. 

K bodu programu: 
Určenie platu novozvolenému starostovi.   

 Starostka obce požiadala poslanca, Ing. Branislava Petráša, PhD. na predloženie návrhu 

na určenie platu. Ing. Petráš predložil návrh:  

Obecné zastupiteľstvo  určuje:   

- v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, plat starostovi obce Poproč, Ing. Ivete Komorovej Hiľovskej,  

v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: súčin 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 (954,- EUR) a 

násobku 2,20 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.  Výška platu predstavuje 2099,- 

EUR. 

Starostka obce vyzvala poslancov na iný návrh, ktorý nebol z ich strany predložený, preto dala 

hlasovať za predložený návrh:  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      9 
 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, 

PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že OZ schválilo predložený návrh na určenie platu novozvolenému 

starostovi. 

K bodu programu: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2018, ktorým sa určuje školský obvod 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč. 



Starostka obce informovala, že predložený návrh bol zverejnený v zákonnej lehote, 

k návrhu VZN neboli v zákonom stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky. Vyzvala 

poslancov na predloženie pripomienok k návrhu VZN, nikto sa nevyjadril, následne požiadala 

RNDr. Boženu Mihókovú, riaditeľku ZŠsMŠ Poproč o podanie dôvodovej správy k návrhu 

VZN. P. riaditeľka informovala prítomných, že v roku 2004 bol VZN vytvorený školský obvod 

zahŕňajúci aj územie obce Rudník,  ale iba pre ročníky 5. až 9. Od. 1.9.2018 bol v Základnej 

škole Rudník prerušený výchovno-vzdelávací proces z prevádzkových dôvodov, obec Rudník 

požiadala  o rozšírenie školského obvodu aj o ročníky 1. až 4.. Na základe schváleného VZN 

budú mať žiaci nárok na úhradu cestovných nákladov. 

Starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému návrhu, nikto sa nevyjadril, 

následne predniesla návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  sa uznáša na:   

- Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč č. 3/2018, ktorým sa určuje školský obvod 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      9 
 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, 

PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že OZ sa uznieslo na VZN obce Poproč č. 3/2018, ktorým sa určuje 

školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč. 

Návrh VZN obce Poproč č. 3/2018, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč a dôvodová správa k VZN tvoria prílohu tejto 

zápisnice. 

K bodu programu: 
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Základnej školy s 

materskou školou Poproč za školský rok 2017/2018. 

Starostka obce konštatovala, že písomný materiál bol poslancom doručený, vyzvala 

poslancov na otázky k danej správe, nikto sa nedotazoval, následne požiadala RNDr. Boženu 

Mihókovú, riaditeľku ZŠsMŠ Poproč, aby v krátkosti oboznámila prítomných s predkladanou 

správou. P. riaditeľka informovala prítomných, že správa sa predkladá OZ každoročne v zmysle 

platnej vyhlášky, podľa ktorej je aj spracovaná,  správu spracováva  pedagogická rada základnej 

školy a je schvaľovaná v troch stupňoch, v prvom stupni v pedagogickej rade, v druhom stupni 

radou školy a v treťom stupni zriaďovateľom školy t.j. obecným zastupiteľstvom. Správa je 

rozsiahla, má informatívny a štatistický charakter, po schválení bude zverejnená na webovom 

sídle školy, obsahuje základné údaje o škole, t.j. personálne údaje, zloženie rady školy, zloženie 

rodičovskej rady, počty žiakov, údaje o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, údaje 

o testovaní žiakov v porovnaní s ostatnými školami, údaje o zámeroch školy, o vzdelávaní 

pedagógov, o úspechoch žiakov, o hospodárení školy, o získaných dotáciách, o realizovaných 

projektoch, o koncepčných zámeroch školy, o úspechoch školy, obsahuje SWAT analýzu, 

údaje o záujmovej činnosti, o zložkách, s ktorými škola spolupracuje.  

Starostka obce poďakovala p. riaditeľke za podanie informácií, opätovne vyzvala 

poslancov na otázky k predkladanej správe, nikto sa nevyjadril, následne predložila návrh na 

uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje:   

- Správu o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Základnej 

školy s materskou školou Poproč za školský rok 2017/2018. 

Hlasovanie:  



 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      9 
 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, 

PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že OZ schválilo Správu o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach  Základnej školy s materskou školou Poproč za školský rok 

2017/2018. 

Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Základnej školy s 

materskou školou Poproč za školský rok 2017/2018 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu programu: 
Informácia starostky obce o možnostiach obce na získanie NFP z Európskych štrukturálnych 

investičných fondov a dotácií z národných zdrojov a návrh na spracovanie projektových 

zámerov. 

 Starostka obce predložila prítomným základné informácie o  možnostiach čerpania 

nenávratných finančných príspevkov a dotácií a to v rámci už vyhlásených výziev, ale aj výziev 

pripravovaných v I. Q roku 2019. Sú to výzvy, v ktorých by obec mohla byť oprávneným 

žiadateľom,  cieľom je, aby poslanci disponovali informáciami o možnostiach získania FP, 

a aby dali dispozíciu starostke obce začať pracovať na projektových zámeroch,  ktoré budú 

následne poslancom predložené. Jedná sa o výzvy: 

I. 

Operačný program  Operačný program Kvalita životného 

prostredia  

 

Prioritná os  2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

so zameraním na ochranu pred povodňami 

 

Investičná priorita  2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene 

klímy vrátane ekosystémových prístupov 

 

Špecifický cieľ  2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych 

dôsledkov zmeny klímy 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 17 000 000 

EUR. 

Vyhlasovateľ výzvy:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Typ výzvy: Otvorená 

Miesto realizácie: Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie 

Slovenskej republiky – intravilán obcí (celý región NUTS I), s výnimkou mestských oblastí 

uvedených v prílohe 2 Príručky pre žiadateľa, ktoré sú podporené prostredníctvom 

Integrovaného regionálneho operačného programu. 

Oprávnené aktivity: 

V rámci špecifického cieľa 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny 

klímy je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita: 

C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). 

Predmetom podpory sú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia 

negatívnych dôsledkov zmeny klímy. 

Výška oprávnených výdavkov:  

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje vo výške  25 000 

EUR. 



Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na opatrenie nesmie prekročiť sumu 200 

000 EUR, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero opatrení.  

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt sa stanovuje vo výške 600 000 

EUR.   

Spolufinancovanie žiadateľa (obce) – 5% z celkových oprávnených výdavkov 

Termín uzavretia  hodnotiaceho kola: 31.1.2019  - pričom nasledujúce hodnotiace kolo  bude 

stanovené v o ďalšie  2 mesiace. 

 

II. 

Operačný program  Operačný program Kvalita životného 

prostredia  

 

Prioritná os  4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo všetkých sektoroch  

 

Investičná priorita  4.3 Podpora energetickej efektívnosti, 

inteligentného riadenia energie a využívania 

energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných 

infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v 

sektore bývania  

 

Špecifický cieľ  4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke 

verejných budov  

Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ:   50 000 000,00 € 

Vyhlasovateľ výzvy:  Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA 

Typ výzvy: Otvorená 

Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, 

Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj 

Kategória regiónov: menej rozvinuté regióny 

 
V rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, je pre 

túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:  

 

A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov  
 

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na:  

 

zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie 

nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu ako napr.: 

  

 zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;  

 modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, 

osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;  

 inštalácia systémov merania a riadenia;  

 

Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt je 70 000 EUR.  

 

Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 2 000 000 EUR.  

 

Spolufinancovanie žiadateľa (obce) – 5% z celkových oprávnených výdavkov 



Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy - I. Q 2019 

 

 

III. 

Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ:   10 000 000,- EUR.  

 
Vyhlasovateľ výzvy:  Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra  

 - Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  

 

Typ výzvy: Otvorená 
Miesto realizácie: obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) mimo Bratislavského kraja a mesto 

Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice).  

 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej 

aktivity OPII v rámci špecifického cieľa 7.1:  

B. Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých 

operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s  
Oprávnenou hlavnou aktivitou pre túto výzvu je:  

 

 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je limitovaná celkovou maximálnou 

čiastkou vyčlenenou pre projekt a predstavuje:  

15 000,- EUR (EFRR + ŠR + spolufinancovanie žiadateľa – 5%). 

Termín uzavretia  hodnotiaceho kola: 13.2.2019  - pričom nasledujúce hodnotiace kolo  bude 

stanovené v o ďalšie  3 mesiace 

 

IV. 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory 

rekonštrukcie  a výstavby futbalovej infraštruktúry 

 

Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo 

futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju 

tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá. 

 

Účel poskytnutia finančného príspevku na „ rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry“ 

• tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou 

• hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov 

• rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov 

• rekonštrukcia a výstavba zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa) 

futbalových  

Operačný program  Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020  

  

 

Prioritná os  7. Informačná spoločnosť  

 

 

  

Špecifický cieľ  7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom  

„WIFI pre teba“ 



ihrísk a štadiónov 

 

Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt 

 minimálne 10.000,- EUR,  

 maximálne 50.000,- EUR 

Starostka obce ďalej informovala, že vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť 

prípravy žiadostí o nenávratný finančný príspevok je účelné mať pred samotným rozhodnutím 

obecného zastupiteľstva o prípadnom spracovaní žiadosti o dotáciu spracované projektové  

zámery. Aby bol projekt kvalitne pripravený, je treba klásť dôraz najmä na to, aby žiadosť o 

NFP korešpondovala s podmienkami uvedenými vo vyhlásenej výzve, aby boli dostatočne 

zdôvodnené ciele a výsledky projektu, aby boli indikátory v súlade s projektom, aby boli 

správne zadefinované aktivity projektu, a aby boli správne a úplne zostavené povinné prílohy. 

V diskusii poslancov sa Ing. Petráš dotazoval, že či je možné žiadať FP aj na osvetlenie 

futbalového ihriska. 

 Následne starostka obce predložila poslancom návrhy uznesení:  

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie:   

- informáciu starostky obce o možnosti získania: 

1.  NFP z EŠIF  v rámci výziev: 

a) Zameranie: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) – 

OPKZP –  kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40 – otvorená výzva, 

b) Zameranie: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – pripravovaná výzva 

- OPKZP – predpokladaný termín vyhlásenia výzvy I. Q 2019, 

c) Zameranie: Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie 

vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre 

digitálne hospodárstvo – OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 – kód výzvy 

OPII-2018/7/1-DOP – otvorená výzva. 

2. o možnosti získania finančného príspevku (dotácie) v rámci projektu podpory 

rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry - poskytovateľ: Slovenský futbalový 

zväz – predpokladaný termín vyhlásenia výzvy – 1/2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje:   

- starostku obce, Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú,  na základné úkony súvisiace so  

spracovaním projektového zámeru vrátane návrhu lokalít, opatrení a  analýzy 

oprávnenosti obce ako žiadateľa a to ako podkladu pre  rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva  o vypracovaní a podaní ŽoNFP v rámci výzvy: 

Kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40  

Zameranie: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)  

Otvorená výzva 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      9 
 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, 

PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že OZ schválilo predložený návrh na uznesenie. 
 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje:   

- starostku obce, Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú,  na základné úkony súvisiace so  

spracovaním projektového zámeru vrátane návrhu nehnuteľnosti, ktorých rekonštrukcia 



bude v rámci výzvy oprávnená  a vrátane analýzy oprávnenosti obce ako žiadateľa a to 

ako podkladu pre  rozhodnutie obecného zastupiteľstva  o vypracovaní a podaní ŽoNFP 

v rámci výzvy: 

Pripravovaná výzva - Operačný program kvalita životného prostredia 

Zameranie: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

Pripravovaná výzva 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      9 
 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, 

PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že OZ schválilo predložený návrh na uznesenie. 

 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje:   

- starostku obce, Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú,  na základné úkony súvisiace so  

spracovaním projektového zámeru vrátane návrhu riešených lokalít a analýzy 

oprávnenosti obce ako žiadateľa a to ako podkladu pre  rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva  o vypracovaní a podaní ŽoNFP v rámci výzvy: 

Kód výzvy OPII-2018/7/1-DOP – Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 

– 2020 

Otvorená výzva   

Zameranie - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných 

sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      9 
 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, 

PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že OZ schválilo predložený návrh na uznesenie. 

 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje:   

- starostku obce, Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú,  na základné úkony súvisiace so  

spracovaním projektového zámeru vrátane návrhu aktivít a analýzy oprávnenosti obce 

ako žiadateľa a to ako podkladu pre  rozhodnutie obecného zastupiteľstva  o 

vypracovaní a podaní ŽoNFP v rámci výzvy: 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory 

rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry  

Poskytovateľ: Slovenský futbalový zväz 

Pripravovaná výzva 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      9 
 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, 

PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že OZ schválilo predložený návrh na uznesenie. 
 

K bodu programu: 
Schválenie Harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019. 

Starostka obce informovala prítomných, že predložený pracovný materiál – 

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 je výsledkom dohody poslancov, 



vyzvala poslancov na predloženie pozmeňovacieho návrhu, ktorý nebol preložený, následne 

predniesla návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje:   

- Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 podľa predloženého 

návrhu. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      9 
 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, 

PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že OZ schválilo predložený návrh na uznesenie. 

Harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019. 

K bodu programu: 
Návrh na zabezpečenie online vysielania z jednotlivých zasadnutí OZ vo volebnom období 

rokov 2018 – 2022 a to prostredníctvom web stránky obce. 

 Starostka obce informovala prítomných, že tento bod  predkladá na rokovanie z dôvodu 

zvýšenia transparentnosti a informovanosti občanov o dianí v samospráve. 

Následne otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných sa nevyjadril, 

preto predniesla návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje:   

- starostku obce, Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú, preverením technických a finančných 

možností zabezpečenia online vysielania z jednotlivých zasadnutí OZ vo volebnom 

období rokov 2018 – 2022 a to prostredníctvom web stránky obce. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      9 
 

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, 

PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že OZ schválilo predložený návrh na uznesenie. 

 

K doplnenému bodu programu: 
Voľba komisií obecného zastupiteľstva z radov poslancov, ich predsedov, voľba členov komisií 

z radov občanov – odborníkov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 15, ods. 1, 2, a Štatútu obce Poproč a navrhujem hlasovať o každom 

členovi osobitne. 

 Starostka obce predložila na prerokovanie návrh predložený poslancami Ing. 

Branislavom Petrášom, PhD., Ing. Evou Petrášovou, PhDr. Zitou Baníkovou, PhDr. Dominikou 

Vincovou, Ing. Jánom Spišákom, Mgr. Katarínu Harčarikovou, Mgr. Zuzanou Bradovou, Mgr. 

Dominikou Hiľovskou.  

Otvorila diskusiu k predloženému návrhu, v úvode diskusie konštatovala, že s daným 

materiálom sa oboznámila počas dnešného rokovania, nevie posúdiť, či predložený materiál je 

komplexne spracovaný, zopakovala, že ňou predložený materiál na pracovnom stretnutí dňa 

22.11.2018 bol predložený ako materiál na prerokovanie,  nikomu nič nediktovala, bol to 

pracovný návrh, konštatovala, že dnes tento prerokovávaný  materiál vznikol rokovaním 

ôsmich poslancov bez novozvolenej starostky a novozvoleného poslanca Ing. Viliama Komoru, 

voľba komisií má byť výsledkom rokovaní novozvolenej starostky so všetkými novozvolenými 

poslancami OZ. Vyjadrila svoj názor, že nie možné zaradiť poslanca do komisie bez toho, aby 

mal možnosť sa k tomu vyjadriť a tiež, že komplexný materiál má byť doručený na obecný úrad 

desať dní pred rokovaním. K voľbe členov je potrebné mať zriadenú volebnú komisiu, ktorá 



v dnešnom programe nie je a je potrebné organizačne a technicky zabezpečiť všetky potrebné 

náležitosti. Tým, že na dnešnom rokovaní nebudú zvolení členovia komisií, chod obce nie je 

ohrozený, rozhodovacia právomoc je na starostovi a poslancoch aj pri zostavovaní rozpočtu. 

Dôležité je sadnúť si za jeden stôl a rokovať, pripraviť jeden ucelený komplexný návrh, 

o ktorom sa bude hlasovať.  

V ďalšej rozsiahlej diskusii, poslanci oponovali, že materiál doručili včas, že nimi 

predložený materiál nie je diktátom, že Ing. Petráš telefonicky informoval Ing. Komoru 

o návrhoch členov, že podľa nich nie je morálne, aby manžel starostky obce, bol členom 

finančnej komisie, považujú ho za odborníka vo veciach projektovania, preto ho navrhli do 

komisie projektového plánovania a životného prostredia. 

V závere diskusie poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. predniesol návrh na uznesenie, 

o ktorom dala starostka obce hlasovať,  konkrétne: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje:   

- stiahnuť  z rokovania doplnený bod programu : Voľba komisií, ich predsedov a členov 

podľa zákona č. 369/199 Zb., § 15, ods. 1-2 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a o tomto bode rokovať na najbližšom zasadnutí OZ po prerokovaní na 

pracovnom stretnutí. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:      9 
 

za 8 PhDr. Zita Baníková,  Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika 

Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Eva 

Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

 

proti 1 Mgr. Zuzana Bradová 

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že OZ schválilo predložený návrh na uznesenie. 

K bodu programu: 
Diskusia. 

p. Ľubomír Hiľovský – dotazoval sa či je už vybratá firma, ktorá bude spracovávať projektové 

zámery k výzvam,  v ktorých je možné získať finančné príspevky pre obec. 

Ing. Komorová – odpovedala, že projektové zámery nebude spracovávať firma, ale bude ich 

spracovávať ona, ako starostka obce. 

p. Štefan Čonka – požiadal o citáciu jeho príspevku do zápisnice : „v zmysle zákona bola dňa 

4.8.2018 obyvateľmi ulice Oľšavská podaná a petíciou doložená  žiadosť obyvateľov obce proti 

rozhodnutiu súhlasného stanoviska obecného zastupiteľstva zo dňa 18. 6. 2018, ktorým OZ dalo 

súhlas spol. Envirocentrum s.r.o. Košice k realizácií sanačných prác „Poproč – Petrova dolina, 

baňa Agnes, štôlňa“. Ťažba antimónu bola v obci ukončená v roku 1965, štôlňa bola ukončená 

v roku 1944, po 53 rokoch sa majú haldy a halňa odstrániť, lebo nespĺňajú normu pre životné 

prostredie. Podľa ľudí, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, môže pri sanácií dôjsť 

k ekologickej ujme, to znamená, že môžeme jednoducho prísť o prameň vody Vlčia dolina  a 

voda v studniach bude ešte viac zaťažená ťažkými kovmi – arzén, antimón, olovo, my nie sme 

napojení na vodovod, vodovod končí pri ihrisku , realizátor plánovaného projektu neposkytol 

riešenie s ktorým by obyvatelia ulice Oľšavská – Petrova dolina súhlasili, mrzí nás, že p. Ing. 

Jaklovský  po celú dobu svojej funkcie hospodáril s 5.400.000,00 €, z tých 5.400.000,00 € sa 

nenašlo 150.000,00 €, aby nám dal od kapličky vodu po p. Krempu,  je nám z toho ľúto, ale 

naopak bez mrknutia oka dal súhlas firme, ktorá má halne zbúrať a naruší nám prameň 

a budeme úplne bez vody. Nepoznám Váš rozpočet, ale určite bude taký, že tých 150.000,00 € 

nájdete a tá voda už bude konečne. Žiadame novozvolené obecné zastupiteľstvo, aby pri svojom 

najbližšom zasadnutí riešilo žiadosť s petíciou o zrušenie súhlasného stanoviska , ktoré  dalo 

predošlé obecné zastupiteľstvo z 18.6.2018, bod 3. Obecné zastupiteľstvo má právomoc, ale aj 

zodpovednosť za to čo sa v katastri obci robí.“ 



Ing. Komorová – poďakovala sa za príspevok, konštatovala, že danej problematike sa nové 

zastupiteľstvo určite bude venovať, presnejšie sa dnes k tomu nevie vyjadriť nakoľko nemá 

dostatočné informácie.  

Ing. František Vindt – upozornil na ďalšie finančné zdroje, z ktorých môže obec získať finančné 

prostriedky, a to z operačného zdroja pre najmenej rozvinuté okresy, kam okres Košice – okolie 

je zaradený, vyjadril sa aj k poznámkam na jeho osobu v súvislosti s nomináciou na člena 

finančnej komisie, vyzval poslancov na ústretovosť a kultúrne správanie sa a na obmedzenie 

hádok pre lepšiu spoluprácu. 

Ing. Komorová – poďakovala sa za príspevok a informácie ohľadom menej rozvinutých 

regiónov, o ktorých je informovaná, konštatovala, že práve výzva na zníženie spotreby energie 

pri prevádzke verejných budov, je výzva pre menej rozvinuté okresy. 

p. Martin Jasaň – poďakoval sa odstupujúcemu starostovi, Ing. Štefanovi Jaklovskému, za 

spoluprácu počas jeho pôsobenia vo funkcii starostu s dobrovoľným hasičským zborom.  

K bodu programu: 
Závery z rokovania OZ. 

V závere rokovania predložila prítomným poslancom PhDr. Zita Baníková, 

predsedníčka návrhovej komisie, uznesenia prijaté obecným zastupiteľstvom na dnešnom 

rokovaní.  

K bodu programu: 
Záver. 

V závere  sa starostka obce, Ing. Iveta Komorová Hiľovská,  poďakovala všetkým 

prítomným za účasť na tomto zasadnutí, všetkým obyvateľom obce popriala v mene svojom, 

v mene poslancov a v mene zamestnancov obce príjemné vianočné sviatky, pevné zdravie 

a veľa síl pri napĺňaní životných plánov a predsavzatí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                               

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

                                                                                                                                                               
 

 

Overovatelia zápisnice:           Ing. Branislav Petráš, PhD.    ............................................. 

 

Ing. Viliam Komora  .............................................    

 


