
Zápisnica 
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 28.1.2019 vo veľkej sále Kultúrneho domu v Poproči 

 
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 

     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: 
Otvorenie. 

  Rokovanie otvorila  a viedla Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce, privítala 

všetkých prítomných na dnešnom plánovanom rokovaní OZ, konštatovala, že v rokovacej sále 

sú prítomní deviati poslanci ,  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 PhDr. Zita Baníková, Ing. Ján Spišák. 

K bodu programu č. 1c): 
Voľba návrhovej komisie. 

    Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Evu Petrášovú, PhDr. 

Dominiku Vincovú, Ing. Vilama Komoru, vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúceho 

návrhu, ktorý nebol predložený, preto dala hlasovať za predložený návrh:  

Uznesenie OZ č. A.1/2.a./2019,  k bodu programu č. 1c), ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

Návrhovú komisiu v zložení poslancov:  Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika 

Vincová, Ing. Viliam Komora. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora,  Ing. Ján Spišák,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Eva Petrášová 

Starostka obce konštatovala, že návrhová komisia bude pracovať v zložení: Ing. Eva 

Petrášová, PhDr. Dominika Vincová, Ing. Viliam Komora. 



K bodu programu č. 1d): 
Voľba volebnej komisie. 

Starostka obce navrhla za členov volebnej komisie Ing. Branislava Petráš, PhD., Mgr. 

Dominiku Hiľovskú, Mgr. Zuzanu Bradovú, dala hlasovať za predložený návrh: 

Uznesenie OZ č. A.1/3.a./2019,  k bodu programu č. 1d), ktorým OZ  v o l í: 

- volebnú komisiu v zložení poslancov:  Ing. Branislav Petráš, PhD.,  Mgr. Dominika 

Hiľovská,  Mgr. Zuzana Bradová. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že volebná komisia bude pracovať v zložení: Ing. 

Branislav Petráš, PhD.,  Mgr. Dominika Hiľovská,  Mgr. Zuzana Bradová. 

K bodu programu č. 1e): 
Starostka obce konštatovala, že návrh programu dnešného rokovania bol zverejnený 

v zákonom stanovenej lehote, preložila návrh programu:  

1. Otvorenie. 

a) určenie zapisovateľa.    

b) určenie overovateľov zápisnice 

c) voľba návrhovej komisie,           

d) voľba volebnej komisie,                                                       

e) schválenie programu rokovania                                                               

2. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 20.8.2018 a 10.12.2018.   

3. Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019 pre občianske združenia, 

organizácie a spolky.                                                                                                  

4. Návrh projektových zámerov a Plánu investičných akcií na r. 2019. 

5. Návrh Harmonogramu kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2019. 

6. Návrh programov, podprogramov a zámerov obce na roky 2019, 2020, 2021.                              

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce na rok 2019 

s výhľadom na rok 2020 – 2021.                                                             

8. Návrh Rozpočtu obce na rok 2019  - záväzný.  

9. Návrh Rozpočtu obce na rok 2020 - 2021 -  výhľadový. 

10. Žiadosť spol. STALA s.r.o., Sadová 34, Poproč o predĺženie doby prenájmu nebytového 

priestoru v celkovej výmere 42,50 m2, nachádzajúceho sa  v budove  Obecných služieb 

Obce Poproč na ulici Oľšavskej, orientačné číslo 24, súpisné číslo 213, katastrálne územie 

Poproč,  zapísanej na LV č. 1190. 

11. Žiadosť p. Evy Štovčikovej, Východná 29, Poproč o predĺženie doby prenájmu 

nebytového priestoru v celkovej výmere 30,74 m2, nachádzajúceho sa v budove na ulici 

Kostolnej orientačné číslo 46, súpisné číslo 761,  katastrálne územie Poproč,  zapísanej 

na LV č. 1190. 

12. Žiadosť p. Marty Vaňovej, Májová 1, Jasov o predĺženie doby prenájmu nebytového 

priestoru v celkovej výmere 22,01 m2, nachádzajúceho sa v budove Zdravotného strediska 

na ulici Východnej, orientačné číslo 23, súpisné číslo 323,  katastrálne územie Poproč,  

zapísanej na LV č. 1190. 

13. Žiadosť p. Slavomíra Juhára – ERTS, Slnečná 28, Poproč o predĺženie doby prenájmu 

nebytového priestoru v celkovej výmere 9,26 m2, nachádzajúceho sa v budove Domu 

smútku na ulici Záhradnej, orientačné číslo 13 súpisné číslo 951, katastrálne územie 

Poproč,  zapísanej na LV č. 1190. 



14. Žiadosť p. Jarmily Sklenkovej, Školská 8, Poproč o predĺženie doby prenájmu 

nebytového priestoru v celkovej výmere v celkovej výmere 79 m2, nachádzajúceho sa  

v budove  na ulici Kostolnej, orientačné číslo 30, súpisné číslo 743, katastrálne územie 

Poproč,  zapísanej na LV č. 1190. 

15. Žiadosť spol. IT-CARE s.r.o., Rudník č. 195 o predĺženie doby prenájmu nebytového 

priestoru v celkovej výmere v celkovej výmere 78,24 m2, nachádzajúceho sa v budove 

Zdravotného strediska na ulici Východnej, orientačné číslo 23, súpisné číslo 323,   

katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190. 

16. Žiadosť p. Tatiany Hritz, Východná 17, Poproč o poskytnutie nebytového priestoru na 

prenájom za účelom podnikania. 

17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.    

18. Voľba členov Komisie na prešetrovanie   a vybavovanie sťažností v zmysle zákona č. 

9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

19. Určenie počtu členov komisií jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva a voľba 

členov, predsedov a tajomníkov komisií. 

20. Rôzne. 

a) Informácia starostky obce o  projekte spol. Slovak Telekom a.s., Bratislava: 

„Základňová stanica a rádioreléový bod Poproč“. 

b) Informácia starostky obce o novele zákona o verejnom obstarávaní. 

c) Informácia starostky obce o aktualizácii web stránky obce.  

d) Informácia starostky obce o možnosti online prenosov zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

e) Informácia starostky obce o dodaní nového traktora.  

f) Informácia starostky obce o zmene právneho zástupcu obce.  

g) Žiadosť p. Diany Ponsold, Letná 10, Poproč o odkúpenie pozemku. 

h) Informácia starostky obce o ukončení platnosti nájomnej zmluvy - Bar TIGRE – 

prenajímateľ TOOGA s.r.o., Jasov. 

i) Žiadosť spol. Eurobus a.s, Staničné námestie 9, Košice na zmenu vedenia autobusovej 

dopravy v obci Poproč. 

j) Žiadosť obyvateľov ulice Mieru o úpravu cesty. 

k) Informácia starostky obce o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky. 

l) Informácia starostky obce o poskytnutí finančného príspevku z ÚPSVaR Košice  na 

podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh 

práce“. 

m) Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. A.1/2.g./2011 zo dňa 17.1.20111, ktorým OZ 

schválilo „používanie   súkromného   motorového    vozidla   Kia Sportage,   evidenčné   

číslo:   KS312CP  pre služobné účely“.  

n) Žiadosť p. Petra Petráša, bytom Košice, Alžbetina 36 o odkúpenie pozemkov. 

o) Poskytovanie stravovania pre dôchodcov v obci Poproč. 

21. Informácia o investičných akciách a projektoch. 

22. Interpelácie poslancov. 

23. Podnety a návrhy od občanov. 

24. Závery z rokovania OZ. 

25. Záver.    

Starostka obce dala hlasovať za tento predložený návrh programu: 

Uznesenie OZ č. A.1/2.b./2019,  k bodu programu č. 1e), ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Program rokovania zasadnutia OZ dňa 28.1.2019 podľa navrhovaného programu 

zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  



 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Následne starostka obce vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúceho resp. 

doplňujúceho návrhu už schváleného programu ustanovujúceho zastupiteľstva.  

Poslankyňa, Ing. Eva Petrášová navrhla vypustiť z programu rokovania bod 20b)-  

Informácia starostky obce o novele zákona o verejnom obstarávaní a preložiť ho na najbližšie 

zastupiteľstvo, zdôvodnila, že nakoľko z tohto bodu vyplýva zmena smernice o verejnom 

obstarávaní, chce, aby tento bod a smernica o verejnom obstarávaní boli  prerokované vo 

Finančnej komisii. 

Uznesenie OZ č. A.1/2.c./2019,  k bodu programu č. 1e), ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Upravenie programu na návrh poslankyne Ing. Evy Petrášovej, konkrétne 

vypustiť zo schváleného programu rokovania bod 20b) - Informáciu  starostky 

obce o novele zákona o verejnom obstarávaní. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, ,  Ing. Ján Spišák, Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová  

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 

Schválené, starostka konštatovala, že sa z programu rokovania vypúšťa bod 20b)- 

Informácia  starostky obce o novele zákona o verejnom obstarávaní. 

Starostka obce následne informovala, že vydanie smernice je kompetencia starostu 

obce, smernica sa neprejednáva  v komisiách, neschvaľuje ju zastupiteľstvo, vydáva ju starosta 

obce, je to vnútorný akt voči zamestnancom obce ako budú postupovať pri verejnom 

obstarávaní, samozrejme  v súlade zo zákonom o verejnom obstarávaní. 

K bodu programu č. 2: 
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 20.8.2018 a 10.12.2018.  

 Starostka obce konštatovala, že v októbri 2018 sa už nekonalo zasadnutie OZ,  posledné 

OZ v roku 2018 sa konalo 20.8.2018, na tomto zasadnutí v polohe „ukladá“ neboli prijaté 

žiadne uznesenia, uznesenia prijaté v polohe „schválené“ boli splnené. 

10.12.2018 sa konalo ustanovujúce zasadnutie OZ. Na tomto zasadnutí boli prijaté uznesenia 

v polohe „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)“  

 – splnené uznesenie - prvé kroky sú urobené, budú predložené príslušnej komisii OZ na 

prerokovanie, zaujatie stanoviska a následne opätovné vrátenie na prerokovanie OZ. 

 

- 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“ 



– uznesenie splnené, boli urobené základné úkony a to spracované východzie energetické 

audity dvoch budov a to budovy starej školy pod kostolom a materskej školy, taktiež budú 

predložené príslušnej komisii OZ na prerokovanie, zaujatie stanoviska a následne opätovné 

vrátenie na prerokovanie OZ. 

 

- „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“ 

–  uznesenie splnené – taktiež boli urobené základné úkony s tým, že po preverení technických 

možností po zavedení kamerového systému bolo  s prevádzkovateľom rozpracované finančné 

vyhodnotenie na zabezpečenie poskytovania takejto služby –wifi pre všetkých, podklady budú 

predložené príslušnej komisii, aby rozhodla o ďalšom postupe. 

 

- „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“ 

- uznesene splnené - prebieha rokovanie s OFK Slovan Poproč, zámer majú 

rozpracovaný, predložia ho na obecný úrad v časovom predstihu, , tak aby bol predložený  

príslušnej komisii OZ na prerokovanie, zaujatie stanoviska a následne opätovné vrátenie na 

prerokovanie OZ. 

 

- „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“ – uznesenie splnené – je samostatným 

bodom dnešného rokovania.  

Návrh na uznesenie k tomuto bodu predložila starostka obce:  

Uznesenie OZ č. A.1/1.a./2019,  k bodu programu č. 2, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 20.8.2018 

a 10.12.2018. 

Písomne spracovaný materiál „Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 

20.8.2018 a 10.12.2018“ je prílohou tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 3: 
Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019 pre občianske združenia, organizácie 

a spolky.      

 V tomto bode programu starostka obce požiadala p. Šestákovú, referentku 

ekonomického úseku, aby informovala prítomných o  podaných písomných žiadostiach 

jednotlivých združení, v akej výške požadujú dotáciu z rozpočtu obce a akú výšku doporučuje 

jednotlivým združeniam poskytnúť OZ po prerokovaní na pracovnej porade poslancov. 



OFK Slovan Poproč – žiadajú 21.000,00 €, doporučuje sa poskytnúť 18.000,00 €, 

Spevokol Fortuna – žiadajú 1.000,00, doporučuje sa poskytnúť 1.000,00 €, 

Stolnotenisový klub – žiadajú 4.500,00, doporučuje sa poskytúť 4.500,00 €, 

Turistický klub – žiadajú 1.500,00, doporučuje sa poskytnúť 1.500,0 €,  

DHZ – žiadajú 2.500,00 doporučuje sa poskytnúť 2.500,00 €,  

Jednota dôchodcov – žiadajú 3.890,00 €, s tým, že na pracovnej porade poslanci súhlasili  

s poskytnutím  1.000,00 € tomuto združeniu  na organizovanie olympiády dôchodcov v roku 

2019 v obci Poproč, výška poskytnutia celkovej dotácie  pre toto združenie  nebola na pracovnej 

porade uzavretá, preto je návrh pre zastupiteľstvo poskytnúť im dotáciu vo výške 3.890,00 €. 

Starostka obce vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúcich návrhov:  poslanec Ing. 

Petráš, PhD. navrhol poskytnúť dotáciu pre združenie Jednoty dôchodcov vo výške 1.000,00 € 

na organizáciu olympiády a 2.000,00 € na činnosť, čiže poskytnúť dotáciu v celkovej výške 

3.000,00 €, zvyšných 890,00 € navrhol presunúť na položku „Bezpečnosť na cestách“, na ktorú 

v rozpočte nie sú vyčlenené finančné prostriedky, konkrétne na priechody pre chodcov, merače 

rýchlosti resp. spomaľovače rýchlolosti  a tiež pre ženy, ktoré sa nechcú zlučovať v združeniach 

a chcú chodiť napr, na cvičenie pilates-u, prispieť im na časť poplatku za toto cvičenie, nakoľko 

ženy, ktoré sú členkami Jednoty dôchodcov platia za cvičenie pilates-u   poplatok 1,50 €  

a ostatné ženy platia 2,50 €, jedno euro im údajne dopláca združenie jednoty. Predsedníčka 

Jednoty dôchodcov, Mgr. Péčiová, reagovala, že výška poplatku je vec dohody medzi 

cvičiteľkou a ženami navštevujúcimi pilates, jednota dôchodcov neprispieva svojím členkám 

na toto cvičenie. 

Starostka obce informovala prítomných, že si overila danú informáciu u cvičiteľky, ktorá 

potvrdila, že ona si stanovuje výšku poplatku. Obec nemá s určením výšky poplatku za cvičenie 

nič spoločné. Ing. Petráš, PhD. tiež uviedol, že v správe o činnosti je uvedená suma 365 € na 

organizovanie členskej schôdze, podľa jeho názoru sa takéto výdavky majú  hradiť z členského 

príspevku. Starostka obce informovala, že  príspevok sa čerpá na taký účel,  na aký bol 

schválený zastupiteľstvom a  kontrolu použitia príspevku v súlade so schválenou žiadosťou 

vykonáva hlavný kontrolór obce. Ing Petráš, PhD. vyjadril svoj názor, že ostatní dôchodcovia 

v obci sú diskriminovaní, nakoľko príspevok pre dôchodcov využíva cca 100 členov združenia, 

ostatným dôchodcom sa neposkytuje nič, načo starostka obce reagovala, že je to o koncepcii, 

ktorá v obci momentálne chýba a je rada, že vôbec t.č. v obci chýbajúcu koncepciu svojou 

činnosťou suplujú  takéto združenia, iniciatíve sa nebráni,  komisie môžu vypracovať návrh 

akejkoľvek koncepcie. 

Ing. Komora - konštatoval, že každý raz bude dôchodca, je treba tejto komunite pomáhať, aby 

žila, nie každý dôchodca má rodinu, resp. sú osamotení, sú vďační za spoločnosť, samota je 

najhoršia vec na svete. Každý od dovŕšenia päťdesiat rokov má možnosť vstúpiť do tohto 

združenia, nikomu sa nebráni. 

V ďalšej diskusii poslancov bol prednesený návrh zo strany poslanca Ing. Petráša na 

obmedzenie rýchlosti na ulici Mieru pri vstupe do obce, na čo starostka obce reagovala, že ulica 

Mieru je komunikácia v správe Košického samosprávneho kraja, preto je potrebné v tejto veci 

vyzvať na rokovania  KSK, bez ich súhlasu nie je možné na tejto komunikácií čokoľvek 

vykonať. 

Starostka obce po ukončení diskusie dala hlasovať o návrhoch na poskytnutie dotácie pre každé 

združenie jednotlivo: 

Uznesenie OZ č. A.1/2.d./2019,  k bodu programu č. 3, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Poskytnutie dotácie vo výške 18.000,00 € z rozpočtu obce na rok  2019 pre 

občianske združenie - Obecný futbalový klub Slovan Poproč, so sídlom Brezová 

20, Poproč,  na základe písomnej žiadosti zo dňa 24.10.2018 s    p o d m i e n k o u, 

že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej 

výške, ale len v takej výške ako to rozpočet obce umožní. 



Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Starostka obce konštatovala, že združeniu OFK Slovan Poproč  bola schválená dotácia vo 

výške 18.000,00 €. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.e./2019,  k bodu programu č. 3, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Poskytnutie dotácie vo výške 1.500,00 € z rozpočtu obce na rok  2019 pre občianske 

združenie – Klub slovenských turistov Poproč, so sídlom Slnečná 29, Poproč,  na 

základe písomnej žiadosti zo dňa 26.10.2018  s    p o d m i e n k o u, že v prípade 

krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len 

v takej výške ako to rozpočet obce umožní. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že združeniu Klub slovenských turistov Poproč bola schválená 

dotácia vo výške 1.500,00 €. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.f./2019,  k bodu programu č. 3, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Poskytnutie dotácie vo výške 4.500,00 € z rozpočtu obce na rok  2019 pre občianske 

združenie – Stolnotenisový  športový klub, so sídlom Západná 69, Poproč,  na 

základe písomnej žiadosti zo dňa 29.10.2018 s    p o d m i e n k o u, že v prípade 

krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len 

v takej výške ako to rozpočet obce umožní. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že združeniu Stolnotenisový  športový klub  Poproč bola schválená 

dotácia vo výške 4.500,00 €. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.g./2019,  k bodu programu č. 3, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Poskytnutie dotácie vo výške 1.000,00 € z rozpočtu obce na rok  2019 pre občianske 

združenie – OZ Fortuna Poproč, so sídlom Potočná 2, Poproč,  na základe písomnej 

žiadosti zo dňa 25.10.2018  s    p o d m i e n k o u, že v prípade krátenia rozpočtu obce 

zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to 

rozpočet obce umožní. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  



Starostka obce konštatovala, že združeniu OZ Fortuna Poproč  bola schválená dotácia vo výške 

1.000,00 €. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.h./2019,  k bodu programu č. 3, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Poskytnutie dotácie vo výške 2.500,00 € z rozpočtu obce na rok  2019 pre občianske 

združenie – Dobrovoľný hasičský zbor Poproč, so sídlom Požiarna 2, Poproč,  na 

základe písomnej žiadosti zo dňa 3.10.2018 s    p o d m i e n k o u, že v prípade 

krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len 

v takej výške ako to rozpočet obce umožní.  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že združeniu DHZ Poproč  bola schválená dotácia vo výške 

2.500,00 €. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.ch./2019,  k bodu programu č. 3, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Poskytnutie dotácie vo výške 3.000,00 € z rozpočtu obce na rok  2019 pre občianske 

združenie –  Základná   organizácia    Jednoty  dôchodcov   na   Slovensku   v  

Poproči, so   sídlom Mieru 93,   Poproč,  na   základe   písomnej   žiadosti   zo   dňa   

31.10.2018  

s    p o d m i e n k o u, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia 

poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet obce umožní. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 6 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika 

Hiľovská, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika 

Vincová 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 2 Ing. Eva Petrášová, Mgr. Zuzana Bradová 

Starostka obce konštatovala, že združeniu Základná   organizácia    Jednoty  dôchodcov   na   

Slovensku   v  Poproči  bola schválená dotácia vo výške 3.000,00 €. 

 

K bodu programu č. 4: 
Návrh projektových zámerov a Plánu investičných akcií na r. 2019. 

  V tomto bode programu starostka obce oboznámila prítomných s návrhom plánu 

projektových zámerov a investičných akcií na rok 2019, ktorý bol tiež predrokovaný na porade 

poslancov, konkrétne : 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy starej školy pod kostolom“ 

- financovanie podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EŠIF + spoluúčasť 

vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu obce, t.č. je spracovaná 

projektová idea a energetický audit 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ“ 

- financovanie podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EŠIF + spoluúčasť 

vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu obce, t.č. je spracovaná 

projektová idea a energetický audit 

„Rekonštrukcia chodníkov v starom cintoríne“ 

- financovanie podaním žiadosti o dotáciu z Ministerstva financií SR (max. do výšky 

13.500,00 €) + max. 10% spolufinancovanie z celkového rozpočtu, t.č. je spracovaná 

projektová idea 

„Výmena okien v telocvični ZŠsMŠ Poproč“ 



- financovanie podaním žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR (max. výška 20.000,00 €) + 

spolufinancovanie  z rozpočtu obce, t.č. spracovaná projektová idea + projektová 

dokumentácia 

„Výstavba trhoviska“ 

- financovanie podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z MAS Rudohorie + 

spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov nákladov, t.č. je 

spracovaná projektová dokumentácia a ukončené verejné obstarávanie 

„Zberný dvor Poproč“ 

- financovanie podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EŠIF + štátny 

rozpočet + spoluúčasť vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov nákladov, , t.č. 

je už  žiadosť v štádiu odborného hodnotenia 

„Modernizácia učební ZŠsMŠ Poproč“  

- financovanie podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EŠIF + štátny 

rozpočet + spoluúčasť vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu 

obce, t.č. je  žiadosť v opätovnom štádiu odborného hodnotenia 

„Vodovod – Oľšava“ 

- financovanie podaním žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu + 

spolufinancovanie min. vo výške 10% z rozpočtu obce, t.č. žiadosť o dotáciu v štádiu 

hodnotenia po doplnení 

„Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice“ 

- financovanie podaním žiadosti o dotáciu z Ministerstva vnútra SR + spolufinancovanie 

z rozpočtu obce, t.č. stavba je v realizácii, predpoklad ukončenia 6/2019 

„Údržba budov – obecný úrad (odvodnenie, rekonštrukcia interiéru,  pošta (odvodnenie, maľby 

interiér, fasáda), cukráreň (kompletná rekonštrukcia)“ 

- financovanie z rozpočtu obce, stav – projektová idea – vyčlenených 15.000,00 € 

v rozpočte obce 

„Údržba budovy komunitného centra (modernizácia šatní, optimalizácia ústredného kúrenia, 

ozvučenie, kanalizačná prípojka)“ 

- financovanie z rozpočtu obce, stav – projektová idea vyčlenených 7.500,00 € v rozpočte 

obce 

„Údržba budovy obecných služieb (kanalizačná prípojka)“ 

- financovanie z rozpočtu obce, stav – projektová idea - vyčlenených 2.500,00 € 

v rozpočte obce 

„Údržba budovy bývalej predajne textilu (kanalizačná prípojka)“ 

- financovanie z rozpočtu obce, stav – projektová idea - vyčlenených 2.000,00 € 

v rozpočte obce 

„Údržba budovy MKS + nákup interiérového vybavenia“ 

- financovanie z rozpočtu obce, stav – projektová idea - vyčlenených 2.500,00 € 

v rozpočte obce na údržbu  a 7.000,00 € na interiérové vybavenie 

„Údržba Domu smútku“ 

- financovanie z rozpočtu obce, stav – projektová idea - vyčlenených 8.000,00 € 

v rozpočte obce vrátane rekonštrukcie chodníkov 

„Údržba miestnych komunikácií“ 

- financovanie z rozpočtu obce, stav – projektová idea - vyčlenených 20.700,00 € 

v rozpočte obce, potrebné vypracovať postup rekonštrukcie a vypracovať rozpočty 

„Zavlažovanie trávnika na futbalovom ihrisku“ 

- financovanie podaním žiadosti o dotáciu na SFZ + spolufinancovanie obce, stav – 

projektová idea – v návrhu rozpočtu obce nie sú vyčlenené finančné prostriedky na 

spolufinancovanie 

„Výstavba nového cintorína“ 



- financovanie z rozpočtu obce, t.č. spracovaná projektová dokumentácia, je potrebné 

zosúladenie s novelou zákona o pohrebníctve a ÚPD, v návrhu rozpočtu obce nie sú 

vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie 

Následne starostka obce dala hlasovať o predloženom návrhu : 

 Uznesenie OZ č. A.1/2.i./2019,  k bodu programu č. 4, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Plán projektových zámerov a investičných akcií obce Poproč na r. 2019 podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 8 Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika 

Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 PhDr. Zita Baníková 

Starostka obce konštatovala, že Plán projektových zámerov a investičných akcií obce Poproč 

na r. 2019 bol schválený podľa predloženého návrhu. 

Návrh projektových zámerov a Plánu investičných akcií na r. 2019 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 5: 
Návrh Harmonogramu kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2019. 

 Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom Harmonogramu kultúrno-

spoločenských akcií na rok 2019, pozostáva z dvoch častí a to sú akcie organizované obcou : 

Matičný ples v spolupráci s Miestnym spolkom Matice slovenskej – marec 2019,  Besedy 

v knižnici so žiakmi ZŠ a MŠ – február 2019, Marec – mesiac kníh, Deň učiteľov – marec 2019,  

Veľkonočné tvorivé dielne – apríl 2019, Stavanie mája – máj 2019, Deň matiek – máj 2019, 

Čitateľský maratón – máj 2019, Deň detí – jún 2019, Oslavy SNP – august 2019, Deň obce – 

september 2019, Ondrejovanie – november 2019, Mikuláš  - december 2019 a akcie 

organizované iným organizátorom a to Hasičský bál – jún 2019, Jubilanti SZZP – júl a október 

2019, Vianočný futbalový turnaj a Štefanská zábava december 2019.   

  Starostka obce vyzvala poslancov na pripomienkovanie návrhu, nikto sa nevyjadril, 

predniesla návrhy na uznesenie:  

Uznesenie OZ č. A.1/2.j./2019,  k bodu programu č. 5, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2019 organizovaných 

obcou Poproč 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. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že harmonogram kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2019 

organizovaných obcou bol schválený. 

Uznesenie OZ č. A.1/1.b./2019,  k bodu programu č. 5, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2019, ktorých 

organizátorom sú  občianske združenia, organizácie a spolky pôsobiace v obci 

Poproč, podľa predloženého návrhu.   

Návrh Harmonogramu kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2019 tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

K bodu programu č. 6: 
Návrh programov, podprogramov a zámerov obce na roky 2019, 2020, 2021.  



Starostka obce vyzvala p. Šestákovú, referentku ekonomického úseku o oboznámenie 

prítomných s návrhom programov, podprogramov a zámerov obce na roky 2019, 2020, 2021. 

P. Šestáková informovala, že programová štruktúra rozpočtu obce na roky 2019-2021 sa skladá 

z 13-tich programov, každý program následne obsahuje podprogramy: 

1. Plánovanie, manažment a kontrola  

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Poproč  

Podrogramy: 1.1 Výkon funkcie starostu 1.2 Manažment 1.3 Plánovanie 1.4 Finančné 

riadenie 1.5 Kontrolná činnosť 1.6 Členstvo v organizáciách a združeniach 

2. Propagácia a marketing  

Zámer: Poproč, samospráva známa i za hranicami Slovenska  

3. Interné služby  

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva  

Podprogramy: 3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy 3.2 Hospodárska správa a 

údržba majetku obce 3.3 Prevádzka úradu 3.4 Vzdelávanie zamestnancov 3.5 

Autodoprava  

4. Služby občanom  

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov  

Podprogramy: 4.1 Matričný úrad 4.2 Evidencia obyvateľstva 4.3 Stavebný úrad 4.4 

Obecné noviny 4.5 Miestny rozhlas  

5. Bezpečnosť 

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov  

Podprogramy: 5.1 Ochrana pred požiarmi, grant pre DHZ 5.2 Civilná ochrana 5.3 

Prevádzka verejného osvetlenia 

6. Odpadové hospodárstvo  

Zámer: Poproč – obec s efektívnym riešením odpadov  

Podprogramy: 6.1 Zber a odvoz odpadu 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami 

7. Komunikácie 

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dni v roku  

Podprogramy: 7.1 Správa a údržba komunikácií 7.2 Zimná údržba 7.3 Dopravné 

značenie  

8. Vzdelávanie  

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém  

Podprogramy: 8.1 Základná škola 8.2 Materská škola 8.3 Stravovanie v základných 

školách 8.4 Školský klub 8.5 Centrum voľného času 

9. Šport  

Zámer: Obec so širokou ponukou športových aktivít pre obyvateľov 

Podprogramy: 9.1 Športový areál 9.2 Grantová podpora športu 9.2.1 Grant pre FK 9.2.2 

Grant pre stolný tenis 9.2.3 Grant pre turistov  

10. Kultúra  

Zámer: Dostupné kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce  

Podprogramy: 10.1 Miestne kultúrne strediská 10.2 Obecná knižnica 10.3 Grantová 

podpora kultúry  

11. Prostredie pre život  

Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím 

Podprogramy: 11.1 Verejná zeleň 11.2 Cintorínske služby 11.3 Ochrana životného 

prostredia  

12. Sociálne služby  

Zámer: Účinná sociálna sieť pre všetkých občanov obce Poproč 

Podprogramy: 12.1 Domov dôchodcov 12.2 Opatrovateľská služba 12.3 ÚPSV a R – 

dobrovoľnícke práce, aktivačné práce, VPP 12.4 Osobitný príjemca – rodinné prídavky  



13. Komunitné centrum  

Zámer: Živé spoločenstvo tvorivých a spokojných občanov obce 

Starostka poďakovala za oboznámenie s predmetným bodom, vyzvala poslancov na otázky 

a pripomienky k predmetnému bodu, nikto sa nevyjadril, prečítala návrh na uznesenie: 

Uznesenie OZ č. A.1/2.k./2019,  k bodu programu č. 6, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Programy, podprogramy a zámery obce Poproč na  roky 2019, 2020, 2021 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. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že programy, podprogramy a zámery boli  schválené podľa 

predloženého návrhu. 

Návrh programov, podprogramov a zámerov obce na roky 2019, 2020, 2021.  

 

K bodu programu č. 7: 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce na rok 2019 

s výhľadom na rok 2020 – 2021.  

 Starostka obce požiadala hlavného kontrolóra obce o stanovisko k návrhu 

rozpočtu obce na roky 2019 - 2021. Ing. Hospodár prečítal svoje stanovisko, v závere ktorého 

konštatoval, že  návrh  rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný, spracovaný je  v zmysle platnej 

legislatívy, zverejnený bol v zákonnej lehote min. 15 dní pred rokovaním,  odporučil poslancom   

predložený návrh  rozpočtu – záväzný  schváliť a návrh rozpočtu - výhľadový vziať na vedomie. 

Starostka obce poďakovala Ing. Hospodárovi za stanovisko, vyzvala poslancov 

k otázkam predmetnému bodu, nikto sa nevyjadril.  

  Uznesenie OZ č. A.1/1.c./2019,  k bodu programu č. 7, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce na 

rok 2019 s výhľadom na rok 2020 – 2021.      

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce na rok 2019 

s výhľadom na rok 2020 – 2021.  

 

K bodu programu č. 8, 9: 
Návrh Rozpočtu obce na rok 2019  - záväzný.  

Návrh Rozpočtu obce na rok 2020 - 2021 -  výhľadový. 

 Starostka obce vyzvala p. Šestákovú, referentku ekonomického úseku o dôvodovú 

správu k návrhu rozpočtu: 

Rozpočet obce Poproč na rok 2019 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004                  

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v členení predchádzajúce                2 

roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na                         

3 nasledujúce roky.  

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi 

rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových 

programov a podprogramov. Rozpočet Obce Poproč pozostáva z rozpočtovaných 13 

programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov, v 

rámci nich sú porovnané ciele z predchádzajúcich rokov a návrh na roky 2019 až 2021.   

Programový rozpočet obce Poproč pozostáva z týchto 13 programov: 



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.  

Rozpočet Obce Poproč na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný – t. zn. príjmy sú v 

rovnakej výške ako výdavky. Príjmy na rok 2019 navrhujeme v celkovej výške 1 826 304 €, z 

toho bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 1 776 304 € z toho daňové príjmy sú navrhované vo 

výške 1 043 052 €, nedaňové príjmy sú navrhované vo výške 57 960 € a dotácie zo ŠR 

navrhujeme vo výške 675 292 €. Kapitálové príjmy na rok 2019 rozpočtované nie sú. Príjmové 

finančné operácie navrhujeme vo výške 50 000 €, z toho finančné prostriedky vo výške 20 000 

€ sú prostriedky Rezervného fondu obce a budú použité na financovanie výdavkov spojených 

so zhotovením projektovej dokumentácie na rekonštrukciu starej budovy MŠ pod kostolom, 

finančné prostriedky vo výške 30 000 € je kapitálová dotácia poskytnutá v roku 2018, ktorá je 

účelovo určená na financovanie výdavkov spojených s rekonštrukciou budovy Požiarnej 

zbrojnice.  

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, 

ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, pričom sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej 

správy na roky 2019 – 2021. Sadzby miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú 

z predpokladaného plnenia príjmov za rok 2018 a nedaňové príjmy z predpokladaného príjmu 

z vlastníctva majetku a administratívnych poplatkov.  

Výdavky rozpočtujeme v celkovej výške 1 826 304 €, z toho bežné výdavky vo výške 

1 670 604 € z toho bežné výdavky obce navrhujeme vo výške 747 274 €, dotácia pre DD zo 

štátneho rozpočtu a rozpočtu obce spolu vo výške 94 171 €, dotácia pre ZŠ s MŠ zo štátneho 

rozpočtu a dotácia z rozpočtu obce na originálne kompetencie na úseku školstva je vo výške 

829 159 €. Súčasťou rozpočtu obce sú aj vlastné príjmy DD a ZŠ, ako na strane príjmov tak na 

strane výdavkov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 103 000 €. Vo výdavkových 

finančných operáciách je navrhnutý rozpočet vo výške 52 700 €. Tieto prostriedky budú použité 

na splácanie úverov obce Poproč v roku 2019,                                    konkrétne: - splácanie 

úveru Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč vo výške 6 830 €, splácanie úveru 

Modernizácia ZŠ s MŠ Poproč vo výške 2 980 €, splácanie úveru Chodník             ul. Mieru vo 

výške 14 660 €, splácanie úveru obce vo výške 28 230 €.  

Výdavková časť rozpočtu vychádza zo zákonných povinností a požiadaviek 

predložených pri tvorbe rozpočtu, sú v nej zahrnuté celkové požiadavky na rozpočet. Rozpočet 

na roky 2020 - 2021 je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

orientačný, nie je pre obec záväzný. 

Starostka otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto sa nevyjadril, prečítala 

návrhy uznesení: 

Uznesenie OZ č. A.1/2.l./2019,  k bodu programu č. 8, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Rozpočet obce na rok 2019  - záväzný 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. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že rozpočet obce bol schválený podľa predloženého návrhu. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.d./2019,  k bodu programu č. 9, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Rozpočet obce na rok 2020 - 2021 -  výhľadový podľa predlženého návrhu. 

Návrh Rozpočtu obce na rok 2019  - záväzný, návrh Rozpočtu obce na rok 2020 - 2021 -  

výhľadový a dôvodová správa k návrhu rozpočtu tvoria prílohu tejto zápisnice. 



 

K bodu programu č. 10: 
Žiadosť spol. STALA s.r.o., Sadová 34, Poproč o predĺženie doby prenájmu nebytového 

priestoru v celkovej výmere 42,50 m2, nachádzajúceho sa  v budove  Obecných služieb Obce 

Poproč na ulici Oľšavskej, orientačné číslo 24, súpisné číslo 213, katastrálne územie Poproč,  

zapísanej na LV č. 1190. 

Starostka obce v úvode tohto bodu programu  podala informácie k všetkým šiestim 

žiadostiam o predĺženie nájomnej zmluvy t.j. k žiadosti v bode 10, 11., 12., 13., 14., 15. 

Programu rokovania , konkrétne informovala, že vykonaným auditom všetkých nájomných 

zmlúv, bolo zistené, že niektorým nájomným zmluvám skončila doba nájmu k 31.12.2018, 

u troch zmlúv skončí doba platnosti nájmu 31.1.2019. Ďalej starostka obce informovala, že 

vzhľadom na časovú tieseň vo vzťahu k nájomných zmluvám, ktorým už skončila doba nájmu 

k 31.12.2018, obec uzatvorila dodatky k týmto zmluvám o nájme a to na preklenovacie obdobie 

t.j. do doby schválenia zámeru prenájmu OZ , zároveň obec zverejnila na webovom sídle 

zámery prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to u tých 

subjektov, ktoré si voči plnia všetky finančné povinnosti riadne a včas. Medzi tieto subjekty 

patrí aj spol. STALA s.r.o., Poproč, obec preto pätnásť dní pred plánovaným zasadnutím OZ 

zverejnila zámer prenájmu nehnuteľného majetku danej spoločnosti s odôvodnením osobitného 

zreteľa, ktorým je  dlhodobé užívanie daných priestorov žiadateľom, prenajímateľ požiadal o 

ďalšie predĺženie nájmu, voči obci si plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči 

žiadateľovi neeviduje žiadne pohľadávky. 

Následne predložila tento zámer poslancom OZ na schválenie, pred samotným hlasovaním 

vyzvala starostka obce poslancov k otázkam resp. pripomienkam, nikto sa nevyjadril, dala 

o predloženom zámere hlasovať:  

Uznesenie OZ č. A.1/2.m./2019,  k bodu programu č. 10, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zverejnený zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, konkrétne nebytový 

priestor v celkovej výmere 42,50 m2, nachádzajúci sa  v budove  Obecných služieb 

Obce Poproč na ulici Oľšavskej, orientačné číslo 24, súpisné číslo 213, katastrálne 

územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 pre spol. STALA s.r.o., Sadová 34, Poproč 

a to z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie daných priestorov 

žiadateľom, prenajímateľ požiadal o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci si plní 

všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľovi neeviduje žiadne 

pohľadávky. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uvedený zámer bol schválený podľa predloženého návrhu. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.a./2019,  k bodu programu č. 10, ktorým OZ    u k l a d á: 

- Obecnému úradu v Poproči vypracovať dodatok k zmluve o prenájme nebytového 

priestoru  so spol. STALA s.r.o., Sadová 34, Poproč,  pri uzatvorení ktorého sa 

bude postupovať v súlade s §12, ods. 3 Zásad obce Poproč o hospodárení a 

nakladaní s majetkom obce, účinných od 8.3.2010. 

Termín: bezodkladne 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 



 proti 0  

zdržal sa 0  

 

Žiadosť spol. STALA s.r.o., Sadová 34, Poproč o predĺženie doby prenájmu nebytového 

priestoru a oznámenie obce o zámere prenajať nehnuteľný majetok obce v celkovej výmere 

42,50 m2, nachádzajúci sa  v budove  Obecných služieb Obce Poproč na ulici Oľšavskej, 

orientačné číslo 24, súpisné číslo 213, katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 

tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 11: 
Žiadosť p. Evy Štovčikovej, Východná 29, Poproč o predĺženie doby prenájmu nebytového 

priestoru v celkovej výmere 30,74 m2, nachádzajúceho sa v budove na ulici Kostolnej 

orientačné číslo 46, súpisné číslo 761,  katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190. 

 Starostka obce konštatovala, že je to ten istý prípad ako spol. STALA s.r.o. , 

prenajímateľka si voči obci plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľke 

neeviduje žiadne pohľadávky. Zámer prenájmu  bol zverejnený na web stránke obce v zákonnej 

lehote pätnásť dní pred zasadnutím,  starostka obce vyzvala  poslancov k otázkam resp. 

pripomienkam, nikto sa nevyjadril, dala o predloženom zámere hlasovať:  

Uznesenie OZ č. A.1/2.n./2019,  k bodu programu č. 11, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zverejnený zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, konkrétne prenájom 

nebytového priestoru v celkovej výmere 30,74 m2, nachádzajúceho sa v budove na 

ulici Kostolnej orientačné číslo 46, súpisné číslo 761, katastrálne územie Poproč,  

zapísanej na LV č. 1190 pre p. Evu Štovčikovú, Východná 29, Poproč a to z dôvodu 

osobitného zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie daných priestorov žiadateľkou, 

prenajímateľka požiadala o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci si plní všetky 

finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľke neeviduje žiadne 

pohľadávky. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uvedený zámer bol schválený podľa predloženého návrhu. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.b./2019,  k bodu programu č. 11, ktorým OZ    u k l a d á: 

- Obecnému úradu v Poproči vypracovať dodatok k zmluve o prenájme nebytového 

priestoru  s p. Evou Štovčikovou, Východná 29, Poproč,  pri uzatvorení ktorého sa 

bude postupovať v súlade s §12, ods. 3 Zásad obce Poproč o hospodárení a 

nakladaní s majetkom obce, účinných od 8.3.2010. 

Termín: bezodkladne 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Žiadosť p. Evy Štovčikovej, Východná 29, Poproč o predĺženie doby prenájmu nebytového 

priestoru a oznámenie obce o zámere prenajať nehnuteľný majetok obce  v celkovej výmere 

30,74 m2, nachádzajúci sa v budove na ulici Kostolnej orientačné číslo 46, súpisné číslo 761,  

katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 tvoria prílohu tejto zápisnice. 



 

K bodu programu č. 12: 
Žiadosť p. Marty Vaňovej, Májová 1, Jasov o predĺženie doby prenájmu nebytového priestoru 

v celkovej výmere 22,01 m2, nachádzajúceho sa v budove Zdravotného strediska na ulici 

Východnej, orientačné číslo 23, súpisné číslo 323,  katastrálne územie Poproč,  zapísanej na 

LV č. 1190. 

Starostka obce konštatovala, že je to ten istý prípad ako predchádzajúce žiadosti, 

prenajímateľka si voči obci plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľke 

neeviduje žiadne pohľadávky. Zámer prenájmu  bol zverejnený na web stránke obce v zákonnej 

lehote pätnásť dní pred zasadnutím,  starostka obce vyzvala  poslancov k otázkam resp. 

pripomienkam, nikto sa nevyjadril, dala o predloženom zámere hlasovať:  

Uznesenie OZ č. A.1/2.o./2019,  k bodu programu č. 12, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zverejnený zámer prenajať nehnuteľný majetok obce,  konkrétne prenájom 

nebytového priestoru v celkovej výmere 22,01 m2, nachádzajúceho sa v budove 

Zdravotného strediska na ulici Východnej, orientačné číslo 23, súpisné číslo 323, 

katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 pre p. Martu Vaňovú, Májová 

1, Jasov  a to z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie daných 

priestorov žiadateľkou, prenajímateľka požiadala o ďalšie predĺženie nájmu, voči 

obci si plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľke 

neeviduje žiadne pohľadávky. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uvedený zámer bol schválený podľa predloženého návrhu. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.c./2019,  k bodu programu č. 12, ktorým OZ    u k l a d á: 

- Obecnému úradu v Poproči vypracovať dodatok k zmluve o prenájme nebytového 

priestoru  s p. Martou Vaňovou, Májová 1, Jasov,  pri uzatvorení ktorého sa bude 

postupovať v súlade s §12, ods. 3 Zásad obce Poproč o hospodárení a nakladaní 

s majetkom obce, účinných od 8.3.2010. 

Termín: bezodkladne 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Žiadosť p. Marty Vaňovej, Májová 1, Jasov o predĺženie doby prenájmu nebytového priestoru 

a oznámenie obce o zámere prenajať nehnuteľný majetok obce  v celkovej výmere 22,01 m2, 

nachádzajúci sa v budove Zdravotného strediska na ulici Východnej, orientačné číslo 23, 

súpisné číslo 323,  katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. 

 

K bodu programu č. 13: 
Žiadosť p. Slavomíra Juhára – ERTS, Slnečná 28, Poproč o predĺženie doby prenájmu 

nebytového priestoru v celkovej výmere 9,26 m2, nachádzajúceho sa v budove Domu smútku 

na ulici Záhradnej, orientačné číslo 13 súpisné číslo 951, katastrálne územie Poproč,  zapísanej 

na LV č. 1190. 



Starostka obce konštatovala, že aj táto žiadosť je to ten istý prípad ako predchádzajúce 

žiadosti, prenajímateľ p. Juhár  si voči obci plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec 

voči žiadateľovi  neeviduje žiadne pohľadávky. Zámer prenájmu  bol zverejnený na web stránke 

obce v zákonnej lehote pätnásť dní pred zasadnutím,  starostka obce vyzvala  poslancov 

k otázkam resp. pripomienkam, nikto sa nevyjadril, dala o predloženom zámere hlasovať:  

Uznesenie OZ č. A.1/2.p./2019,  k bodu programu č. 13, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zverejnený zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, konkrétne prenájom 

nebytového priestoru v celkovej výmere 9,26 m2, nachádzajúceho sa v budove 

Domu smútku na ulici Záhradnej, orientačné číslo 13 súpisné číslo, katastrálne 

územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 pre  Slavomíra Juhára – ERTS, Slnečná 

28, Poproč a to z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie daných 

priestorov žiadateľom, prenajímateľ požiadal o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci 

si plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľovi neeviduje 

žiadne pohľadávky. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uvedený zámer bol schválený podľa predloženého návrhu. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.d./2019,  k bodu programu č. 13, ktorým OZ    u k l a d á: 

- Obecnému úradu v Poproči vypracovať dodatok k zmluve o prenájme nebytového 

priestoru  so  Slavomírom Juhárom – ERTS, Slnečná 28, Poproč,  pri uzatvorení 

ktorého sa bude postupovať v súlade s §12, ods. 3 Zásad obce Poproč 

o hospodárení a nakladaní s majetkom obce, účinných od 8.3.2010. 

Termín: bezodkladne 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Žiadosť p. Slavomíra Juhára – ERTS, Slnečná 28, Poproč o predĺženie doby prenájmu 

nebytového priestoru a oznámenie obce o zámere prenajať nehnuteľný majetok obce  priestoru 

v celkovej výmere 9,26 m2, nachádzajúci sa v budove Domu smútku na ulici Záhradnej, 

orientačné číslo 13 súpisné číslo 951, katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 

tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 14: 
Žiadosť p. Jarmily Sklenkovej, Školská 8, Poproč o predĺženie doby prenájmu nebytového 

priestoru v celkovej výmere v celkovej výmere 79 m2, nachádzajúceho sa  v budove  na ulici 

Kostolnej, orientačné číslo 30, súpisné číslo 743, katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV 

č. 1190. 

Starostka obce konštatovala, že aj táto žiadosť je to ten istý prípad ako predchádzajúce 

žiadosti, taktiež prenajímateľka p. Sklenková si voči obci plní všetky finančné povinnosti riadne 

a včas, obec voči žiadateľke neeviduje žiadne pohľadávky. Zámer prenájmu  bol zverejnený na 

web stránke obce v zákonnej lehote pätnásť dní pred zasadnutím,  starostka obce vyzvala  

poslancov k otázkam resp. pripomienkam, nikto sa nevyjadril, dala o predloženom zámere 

hlasovať: 



Uznesenie OZ č. A.1/2.r./2019,  k bodu programu č. 14, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zverejnený zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, konkrétne prenájom 

nebytového priestoru v celkovej výmere v celkovej výmere 79 m2, nachádzajúceho 

sa  v budove  na ulici Kostolnej, orientačné číslo 30, súpisné číslo 743, katastrálne 

územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 pre p. Jarmilu Sklenkovú, Školská 8, 

Poproč a to z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie daných 

priestorov žiadateľkou, prenajímateľka požiadala o ďalšie predĺženie nájmu, voči 

obci si plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľke 

neeviduje žiadne pohľadávky. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uvedený zámer bol schválený podľa predloženého návrhu. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.e./2019,  k bodu programu č. 14, ktorým OZ    u k l a d á: 

- Obecnému úradu v Poproči vypracovať dodatok k zmluve o prenájme nebytového 

priestoru  s p. Jarmilou Sklenkovou, Školská 8, Poproč,  pri uzatvorení ktorého sa 

bude postupovať v súlade s §12, ods. 3 Zásad obce Poproč o hospodárení a 

nakladaní s majetkom obce, účinných od 8.3.2010. 

Termín: bezodkladne 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Žiadosť p. Jarmily Sklenkovej, Školská 8, Poproč o predĺženie doby prenájmu nebytového 

priestoru a oznámenie obce o zámere prenajať nehnuteľný majetok obce v celkovej výmere 79 

m2, nachádzajúci sa  v budove  na ulici Kostolnej, orientačné číslo 30, súpisné číslo 743, 

katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 15: 
Žiadosť spol. IT-CARE s.r.o., Rudník č. 195 o predĺženie doby prenájmu nebytového priestoru 

v celkovej výmere v celkovej výmere 78,24 m2, nachádzajúceho sa v budove Zdravotného 

strediska na ulici Východnej, orientačné číslo 23, súpisné číslo 323,   katastrálne územie Poproč,  

zapísanej na LV č. 1190. 

Starostka obce konštatovala, že aj táto žiadosť je to ten istý prípad ako predchádzajúce 

žiadosti, prenajímateľ MUDr. Tóth  si voči obci plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, 

obec voči žiadateľovi  neeviduje žiadne pohľadávky. Zámer prenájmu  bol zverejnený na web 

stránke obce v zákonnej lehote pätnásť dní pred zasadnutím,  starostka obce vyzvala  poslancov 

k otázkam resp. pripomienkam, nikto sa nevyjadril, dala o predloženom zámere hlasovať:  

Uznesenie OZ č. A.1/2.s./2019,  k bodu programu č. 15, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zverejnený zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, konkrétne  prenájom 

nebytového priestoru v celkovej výmere v celkovej výmere 78,24 m2, 

nachádzajúceho sa v budove Zdravotného strediska na ulici Východnej, 

orientačné číslo 23, súpisné číslo 323, katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV 

č. 1190 pre spol. IT-CARE s.r.o., Rudník č. 195 a to z dôvodu osobitného zreteľa, 

ktorým je dlhodobé užívanie daných priestorov žiadateľom, prenajímateľ 



požiadal o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci si plní všetky finančné povinnosti 

riadne a včas, obec voči žiadateľovi neeviduje žiadne pohľadávky a tiež, že obec 

má záujem o zachovanie zabezpečovania zdravotnej starostlivosti pre dospelých 

občanov obce Poproč a okolitých obcí. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uvedený zámer bol schválený podľa predloženého návrhu. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.f./2019,  k bodu programu č. 15, ktorým OZ    u k l a d á: 

- Obecnému úradu v Poproči vypracovať dodatok k zmluve o prenájme nebytového 

priestoru  so spol. IT-CARE s.r.o., Rudník č. 195,  pri uzatvorení ktorého sa bude 

postupovať v súlade s §12, ods. 3 Zásad obce Poproč o hospodárení a nakladaní 

s majetkom obce, účinných od 8.3.2010. 

Termín: bezodkladne 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Žiadosť spol. IT-CARE s.r.o., Rudník č. 195 o predĺženie doby prenájmu nebytového priestoru 

a oznámenie obce o zámere prenajať nehnuteľný majetok obce v celkovej výmere 78,24 m2, 

nachádzajúceho sa v budove Zdravotného strediska na ulici Východnej, orientačné číslo 23, 

súpisné číslo 323,   katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. 

 

K bodu programu č. 16: 
Žiadosť p. Tatiany Hritz, Východná 17, Poproč o poskytnutie nebytového priestoru na 

prenájom za účelom podnikania. 

Starostka obce prečítala prítomným žiadosť p. Tatiany  Hritz o pridelenie priestorov na 

prenájom v obci Poproč a to za účelom podnikania, konkrétne na zriadenie prevádzky pedikúry.  

Žiadosť p. Hritz doručila  obci  ešte 27.11.2018, nešpecifikovala konkrétne priestory, žiada 

obec o pridelenie priestorov, podmienkou však je voda a kanalizácia v poskytnutých 

priestoroch. Na pracovnej porade poslancov sa hľadal takýto priestor a jediný,  ktorý spĺňa 

kritéria je priestor v kultúrnom dome, nachádzajúci sa na prízemí oproti veľkej sále tzv. malá 

kuchynka. Starostka ďalej informovala, že p. Hritz si daný priestor prezrela, je vyhovujúci aj 

vzhľadom na blízkosť centra obce.  

Starostka obce ďalej informovala, že na pracovnej porade bola poslankyňa  Mgr. 

Bradová, ktorá pracuje na úrade práce a p. Hritz si chce požiadať o príspevok z úradu práce na 

podnikanie, požiadaná o prezistenie informácie, či k podaniu žiadosti o príspevok  p. Hritz 

potrebuje zmluvu o budúcej zmluve na prenájom priestorov.  Mgr. Bradová informovala 

prítomných, že zmluva nie je potrebná, v žiadosti stačí uviesť len miesto výkonu podnikania. 

Starostka obce tiež konštatovala,  že tento priestor doteraz využíva na svoju činnosť -   

stretávanie sa Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, bude potrebné 

ponúknuť im iný priestor, následne otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu. Ing. 

Petrášová konštatoval, že pedikúra je vlastne aj zdravotný problém, vhodnejšie by možno pre 

p. Hritz boli priestory v zdravotnom stredisku, starostka obce reagovala, že konzultovala danú 



vec s MUDr. Tóthom, on z hľadiska hygieny, potrebuje všetky priestory, ktoré užíva, iný 

priestor v budove zdravotného strediska nie je. 

Starostka ďalej informovala o ďalšom postupe, t.j. na dnešnom zasadnutí OZ  schváli 

zámer prenájmu, ktorý bude následne zverejnený v zákonom stanovenej lehote pätnásť dní a na 

ďalšom zasadnutí bude OZ schvaľovať prenájom. Predniesla návrh na uznesenie: 

Uznesenie OZ č. A.1/2.t./2019,  k bodu programu č. 16, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne nebytové 

priestory, v celkovej 30,97 m2
 (prevádzka 29,52 m2, hygienické zariadenie  - 1,45 

m2) , nachádzajúce sa v budove Miestneho kultúrneho strediska v Obci Poproč na 

ulici Kultúrnej, orientačné číslo 1, súpisné číslo 651, katastrálne územie Poproč,  

zapísanej na LV č. 1190, pre p. Tatianu Hritz, Východná 17, Poproč, na základe 

jej žiadosti zo dňa 27.11.2018, za účelom zriadenia prevádzky pedikúry, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je podpora znižovania nezamestnanosti 

v obci, podpora poskytovania chýbajúcich služieb pre obyvateľov. 

Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke obce 

v období od 1.2.2019 do 18.2.2019. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uvedený zámer bol schválený podľa predloženého návrhu. 

Žiadosť p. Tatiany Hritz, Východná 17, Poproč o poskytnutie nebytového priestoru na 

prenájom za účelom podnikania tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 17: 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019. 

V tomto bode programu starostka obce vyzvala Ing. Jaroslava Hospodára, hlavného 

kontrolóra obce, aby predniesol prítomným návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. 

Hlavný kontrolór navrhol vykonať kontroly: 

1. Kontrolu účelu použitia poskytnutých dotácií z rozpočtu obce žiadateľmi o dotáciu 

v roku 2018. 

2. Kontrolu účelu použitia rozpočtových prostriedkov bežného rozpočtu na úseku tovarov 

a služieb v hotovosti a v bezhotovostnom styku v roku 2018. 

3. Kontrolu účelu použitia rozpočtových prostriedkov kapitálového rozpočtu v roku 2018. 

4. Kontrolu vykonania inventarizácie peňažných prostriedkov obcou ku dňu zostavenia 

účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve. 

Starostka obce vyzvala poslancov na doplnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti, nikto 

z poslancov návrh nedoplnil, starostka dala o predloženom návrhu hlasovať: 

Uznesenie OZ č. A.1/2.u./2019,  k bodu programu č. 17, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 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. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 



Starostka obce konštatovala, že plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. 

polrok r. 2019 bol schválený podľa predloženého návrhu. 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 tvorí prílohu 

zápisnice.     

 

K bodu programu č. 18: 
Voľba členov Komisie na prešetrovanie   a vybavovanie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 

Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

 Starostka obce predložila návrh na voľbu členov danej komisie, konkrétne Ing. Ján 

Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. Zuzana Bradová, za náhradníkov navrhla PhDr. 

Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, následne dala o tomto návrhu hlasovať: 

Uznesenie OZ č. A.1/3.b./2019,  k bodu programu č. 18, ktorým OZ  v o l í: 

- za členov Komisie na prešetrovanie a vybavovanie sťažností v zmysle z. č. 9/2010 

o sťažnostiach v znení neskorších predpisov: Ing. Jána Spišáka 

        Ing. Branislava Petráša, PhD. 

        Mgr. Zuzanu Bradovú 

a za náhradníkov členov Komisie na prešetrovanie a vybavovanie sťažností v zmysle 

z. č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov: PhDr. Dominika Vincová 

         PhDr. Zita Baníková. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že predložený návrh na členov a náhradníkov Komisie na 

prešetrovanie   a vybavovanie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 

neskorších predpisov bol schválený. 

 

K bodu programu č. 19: 
Určenie počtu členov komisií jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva a voľba členov, 

predsedov a tajomníkov komisií. 

 Starostka obce informovala, že pri voľbe členov sa bude postupovať v zmysle platného 

Rokovacieho poriadku komisií OZ, na základe tohto rokovacieho poriadku boli na obecný úrad 

doručené návrhy na členov z radov občanov – odborníkov, zároveň poslanci OZ prejavili 

záujem pracovať v jednotlivých komisiách tak ako je predložený  materiál, ktorý  bol 

prerokovaný aj na pracovnej porade poslancov OZ. Starostka obce tiež konštatovala, že 

nakoľko sa členovia komisií  budú voliť,  bola zriadená volebná komisia, tú vyzvala, aby sa 

v tejto chvíli ujala funkcie, zaznamenala celý priebeh volieb a na záver overila platnosť hlasov. 

Starostka obce súčasne informovala, že voliť sa bude, podľa návrhu poslancov OZ, za každého 

navrhovaného člena verejne a jednotlivo, členmi komisií sa stanú tí, ktorí dosiahnu najväčší 

počet hlasov v závislosti na počte členov danej komisie.  

 Následne starostka obce pristúpila k určeniu počtu členov jednotlivých komisií OZ: 

Uznesenie OZ č. A.1/4.a./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ   u r č u j e: 

- Počet členov Finančnej komisie pri OZ na volebné obdobie 2018-2022 a to  9 

(deväť). 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  



zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/4.b./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ   u r č u j e: 

- Počet členov Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ na 

volebné obdobie 2018-2022 a to  9 (deväť). 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/4.c./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ   u r č u j e: 

- Počet členov Komisie kultúry a športu pri OZ na volebné obdobie 2018-2022 a to  

9 (deväť). 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Uznesenie OZ č. A.1/4.d./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ   u r č u j e: 

- Počet členov Komisie školstva a sociálnych vecí pri OZ na volebné obdobie 2018-

2022 a to  9 (deväť). 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Starostka obce konštatovala, že vo volebnom období 2018-2022 budú  všetky komisie 

OZ pracovať v počte členov deväť. 

Pred samotnou voľbou členov vyzvala starostka obce poslancov, na otázky k voľbe. 

Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. predniesol návrh presunúť p. Jána Spišáka, bytom 

Oľšavská 12, Poproč ako navrhovaného člena komisie, z komisie kultúry a športu do komisie 

životného prostredia a projektového plánovania. P. Ján Spišák bol prítomný na zasadnutí a  

vyjadril ústny súhlas s navrhovanou zmenou. Následne poslanci pristúpili k voľbe jednotlivých 

členov komisií: 

Uznesenie OZ č. A.1/3.c./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- poslankyňu, Ing. Evu Petrášovú, za členku Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Eva Petrášová 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.d./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- poslankyňu, PhDr. Dominiku Vincovú, za členku Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, 



na hlasovaní:     9  
 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.e./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- poslankyňu, PhDr. Zitu Baníkovú, za členku Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská,  Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.f./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- poslanca, Ing. Viliam Komoru, za člena Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 2 Ing. Viliam Komora, Ing. Ján Spišák 

proti 3 PhDr. Dominka Vincová, Mgr. Dominika Hiľovská, PhDr. Zita Baníková 

zdržal sa 4 Ing. Eva Petrášová, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Ing. Branislav Petráš, PhD. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.g./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Ladislavu Šestákovú, Lesná 17, Poproč za členku 

Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.h./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Marianu Pavlišinovú, Mieru 23, Poproč za 

členku Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ch./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Ľudovíta Petráša, Lipová 12, Poproč za člena 

Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.i./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Františka Vindta, Obchodná 36, Poproč za člena 

Finančnej komisie pri OZ. 



Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.j./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Miriam Michalkovú, Kostolná 80, Poproč za 

členku Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.k./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Martina Jasaňa, Západná 2, Poproč za člena 

Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 2 Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora 

proti 4 PhDr. Dominika Vincová, Mgr. Dominika Hiľovská,  Ing. Eva Petrášová, 

PhDr. Zita Baníková 

zdržal sa 3 Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. Zuzana Bradová 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.l./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Pavla Jurčinu, Mieru 161, Poproč za člena 

Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 0  

proti 2 PhDr. Dominika Vincová, , PhDr. Zita Baníková 

zdržal sa 7 Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. 

Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Mgr. Katarína Harčariková, Ing. 

Viliam Komora 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.m./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Denisu Jurčinovú, Mieru 161, Poproč za členku 

Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 5 Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. 

Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 4 Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, 

PhDr. Zita Baníková 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.n./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Slavomíra Štovčika, Požiarna 7, Poproč za člena 

Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 2 Ing. Ján Spišák, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 3 PhDr. Dominika Vincová, , PhDr. Zita Baníková, Ing. Eva Petrášová, 

zdržal sa 4 Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. Dominika Hiľovská, Mgr. Katarína 

Harčariková, Ing. Viliam Komora 



 

Uznesenie OZ č. A.1/3.o./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- poslanca, Ing. Branislav Petráša, PhD., za člena Komisie životného prostredia a 

projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.p./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Bc. Annu Benkovú, Lesná 5, Poproč, za členku 

Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.r./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Mareka Jasaňa, Slnečná 42, Poproč, za člena 

Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.s./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. arch. Marianu Šimkovú, Jarná 23, Poproč, za 

členku  Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.t./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Ivanu Fabianovú, Obchodná 52, Poproč, za 

členku  Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.u./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Milana Hužvára, Krátka 4, Poproč, za člena  

Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 



Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 3 Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, Ing. Ján Spišák 

proti 4 Mgr. Dominika Hiľovská, PhDr. Dominika Vincová, Ing. Eva Petrášová, 

PhDr. Zita Baníková 

zdržal sa 2 Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. Zuzana Bradová 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.v./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Mgr. Ľuboša Juhára, Družstevná 10, Poproč, za 

člena  Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Mgr. Zuzana Bradová 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.w./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Štefan Hužvára, Nová 8, Poproč, za člena  

Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Hiľovská, Ing. Eva Petrášová,  Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Ján Spišák, 

Ing. Branislav Petráš, PhD.,  PhDr. Dominika Vincová 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.x./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Róberta Vincu, Letná 7, Poproč, za člena  

Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Ing. Eva Petrášová, Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Ján 

Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD.,PhDr. Dominika Vincová, Ing. Viliam 

Komora 

proti 0  

zdržal sa 2 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.y./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Slavomíra Štovčika, Požiarna 7, Poproč, za 

člena  Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 3 Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD. 

proti 0  

zdržal sa 6 PhDr. Zita Baníková, Ing. Eva Petrášová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Viliam 

Komora 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.z./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Pavla Jurčinu, Mieru 161, Poproč, za člena  

Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 1 Ing. Ján Spišák 

proti 2 PhDr. Zita Baníková, PhDr. Dominika Vincová 

zdržal sa 6 Ing. Eva Petrášová, Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, 



Mgr. Dominika Hiľovská, PhD., Mgr. Zuzana Bradová,  Ing. Branislav 

Petráš, PhD. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.aa./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Jána Spišáka, Oľšavská 12, Poproč, za člena 

Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ab./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z poslancov, Ing. Jána Spišáka, za člena Komisie kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Ján Spišák 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ac./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- poslankyňu, Mgr. Katarínu Harčarikovú,  za členku Komisie kultúry a športu pri 

OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ad./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Martinu Pástorovú, Poľná 7, Poproč, za členku 

Komisie kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ae./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Olega Bradu, Nová 26, Poproč, za člena Komisie 

kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.af./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 



- z radov občanov odborníkov, Mgr. Dajánu Špegárovú, Obchodná 35, Poproč, za 

členku Komisie kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 7 Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Viliam Komora,  Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. 

Dominika Hiľovská 

proti 0  

zdržal sa 2 PhDr. Dominika Vincová , PhDr. Zita Baníková 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ag./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Martina Gumáňa, Západná 69, za člena Komisie 

kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ah./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, PhDr. Viktora Jasaňa, Družstevná 12, za člena 

Komisie kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová,  Ing. Ján Spišák,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová,  

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ach./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Karola Hiľovského, Poľná 11,  za člena Komisie 

kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ai./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Bc. Dávida Majchera, Východná 58, za člena 

Komisie kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.aj./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- poslankyňu, Mgr. Zuzanu Bradovú, za členku Komisie školstva a sociálnych vecí  

pri OZ. 
Hlasovanie: 



 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ak./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- poslankyňu, Mgr. Dominiku Hiľovskú, za členku Komisie školstva a sociálnych 

vecí  pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.al./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, RNDr. Boženu Mihókovú, Oľšavská 31, Poproč,  za 

členku  Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

Uznesenie OZ č. A.1/3.am./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Máriu Petrášovú, Mieru 15, Poproč,  za členku  

Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová,  

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.an./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Evu Benkovú, Družstevná 20, Poproč,  za členku  

Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ao./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Mgr. Katarínu Grácovú, Záhradná 3, Poproč,  za 

členku  Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová,  

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 



 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ap./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Mgr. Valériu Bláhovskú, Partizánska 34, Poproč,  za 

členku  Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ar./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Mgr. Ivetu Porackú, Obchodná 1, Poproč,  za členku  

Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová,  

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.as./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Gabrielu Hiľovskú, Obchodná 13, Poproč,  za 

členku  Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.at./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Mgr. Katarínu Péčiovú, Mieru 93, Poproč,  za členku  

Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 2 Ing. Viliam Komora, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 7 PhDr. Dominika Vincová, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. 

Zuzana Bradová,  Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, 

Ing. Branislav Petráš, PhD. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.au./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Denisu Jurčinovú, Mieru 161, Mieru 93, Poproč,  

za členku  Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 1 Ing. Ján Spišák 

proti 4 PhDr. Dominika Vincová, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. 

Zuzana Bradová 

zdržal sa 4 Ing. Viliam Komora, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika 

Hiľovská, Ing. Branislav Petráš, PhD.   

 

Po vykonaní voľby členov starostka obce vyzvala volebnú komisiu, aby informovala 

prítomných o výsledkoch volieb. 

Za volebnú komisiu informovala Mgr. Zuzana Bradová. 



Za členov Finančnej komisie pri OZ boli zvolení: 

z radov poslancov:    Ing. Eva Petrášová,   s počtom hlasov 8 

     PhDr. Dominika Vincová,  s počtom hlasov 9 

     PhDr. Zita Baníková,   s počtom hlasov 8 

z radov občanov – odborníkov:  Ladislava Šestáková,   s počtom hlasov 9 

     Ing. Mariana Pavlišinová,  s počtom hlasov 9 

     Ing. Ľudovít Petráš,   s počtom hlasov 8 

     Ing. František Vindt,   s počtom hlasov 8 

     Ing. Miriam Michalková,  s počtom hlasov 9 

     Ing. Denisa Jurčinová,  s počtom hlasov 5 

 

Za členov Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ boli zvolení: 

z radov poslancov:    Ing. Branislav Petráš, PhD.,  s počtom hlasov 8 

z radov občanov – odborníkov: Bc. Anna Benková,    s počtom hlasov 8 

     Ing. Marek Jasaň,   s počtom hlasov 9 

     Ing. arch. Mariana Šimková,  s počtom hlasov 9 

     Ing. Ivana Fabianová,  s počtom hlasov 9 

     Mgr. Ľuboš Juhár,   s počtom hlasov 8 

     Ing. Štefan Hužvár,   s počtom hlasov 8 

     Ing. Róbert Vinca,   s počtom hlasov 7 

     Ján Spišák,    s počtom hlasov 8 

 

Za členov Komisie kultúry a športu pri OZ boli zvolení: 

z radov poslancov:    Ing. Ján Spišák,    s počtom hlasov 8 

     Mgr. Katarína Harčariková,  s počtom hlasov 9 

z radov občanov – odborníkov: Ing. Martina Pástorová,   s počtom hlasov 9 

     Oleg Brada,    s počtom hlasov 9 

     Mgr. Dajána Špegárová,  s počtom hlasov 7 

     Martin Gumáň,   s počtom hlasov 7 

     PhDr. Viktor Jasaň,  s počtom hlasov 8 

     Karol Hiľovský,   s počtom hlasov 9 

     Bc. Dávid Majcher,   s počtom hlasov 9 

 

Za členov Komisie školstva a sociálnych vecí pri OZ boli zvolení: 

z radov poslancov:    Mgr. Zuzana Bradová,   s počtom hlasov 9 

     Mgr. Dominika Hiľovská,  s počtom hlasov 9 

z radov občanov – odborníkov: RNDr. Božena Mihóková,    s počtom hlasov 9 

     Ing. Mária Petrášová,  s počtom hlasov 8 

     Eva Benková,    s počtom hlasov 9 

     Mgr. Katarína Grácová,  s počtom hlasov 8 

     Mgr. Valéria Bláhovská,  s počtom hlasov 9 

     Mgr. Iveta Poracká,   s počtom hlasov 8 

     Gabriela Hiľovská,   s počtom hlasov 9 

 Starostka obce poďakovala volebnej komisii za oboznámenie s výsledkami volieb 

členov komisií a vyzvala poslancov k voľbe predsedov a tajomníkov jednotlivých komisií zo 

zvolených členov komisií. 

Uznesenie OZ č. A.1/3.av./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- za predsedu Finančnej komisie pri OZ,  z členov komisie - Ing. Evu Petrášovú. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,  



na hlasovaní:     9  
 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová,  

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.aw./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- za tajomníka Finančnej komisie pri OZ, z členov komisie - p. Ladislavu Šestákovú.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ax./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- za predsedu Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ, z 

členov komisie  - Ing. Branislava Petráša, PhD..  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová,  PhDr. Dominika Vincová, 

Ing. Ján Spišák 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 1 Ing. Branislav Petráš, PhD. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ay./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- za tajomníka Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ, z 

členov komisie - Mgr. Ľuboša Juhára.   
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.az./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- za predsedu Komisie kultúry a športu pri OZ, z členov komisie – Ing. Jána 

Spišáka.    
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Ján Spišák 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ba./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- za tajomníka Komisie kultúry a športu pri OZ, z členov komisie – Mgr. Dajánu 

Špegárovú.    
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 7 Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika 

Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 2 PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.bb./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 



za predsedu Komisie školstva a sociálnych vecí pri OZ, z členov komisie – Mgr. 

Zuzanu Bradovú. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 1 Mgr. Zuzana Bradová 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.bc./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

za tajomníka Komisie školstva a sociálnych vecí pri OZ, z členov komisie – Mgr. 

Katarínu Grácovú.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová,  

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 

 

Starostka obce vyzvala volebnú komisiu na overenie platnosti hlasov volieb predsedov 

a tajomníkov jednotlivých komisií. 

Za volebnú komisiu informovala Mgr. Zuzana Bradová. 

Za predsedu Finančnej komisie pri OZ bola s počtom hlasov 8 zvolená Ing. Eva Petrášová. 

Za tajomníka Finančnej komisie pri OZ bola s počtom hlasov 9 zvolená Ladislava Šestáková. 

Za predsedu Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ bol s počtom 

hlasov 7 zvolený Ing. Branislav Petráš, PhD.. 

Za tajomníka  Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ bol s počtom 

hlasov 9 zvolený Mgr. Ľuboš Juhár. 

Za predsedu Komisie kultúry a športu pri OZ  bol s počtom hlasov 8 zvolený Ing. Ján Spišák. 

Za tajomníka Komisie kultúry a športu  pri OZ bola s počtom hlasov zvolená 7 zvolená Mgr. 

Dajána Špegárová. 

Za predsedu Komisie školstva a sociálnych vecí pri OZ vecí bola s počtom hlasov 8 zvolená 

Mgr. Zuzana Bradová. 

Za tajomníka Komisie školstva a sociálnych vecí pri OZ vecí bola s počtom hlasov 8 zvolená 

Mgr. Katarína Grácová. 

Starostka obce poďakovala volebnej komisii za oboznámenie s výsledkami volieb. 

Uznesenie OZ č. A.1/1.e./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Správu volebnej komisie o výsledkoch volieb členov komisií a predsedov 

a tajomníkov jednotlivých komisií pri OZ. 

 

V diskusii k voľbe členov: 

Ing. Komora – konštatoval, že je poslancom už ôsme volebné obdobie, jeho skúsenosti 

v komunálnej politike sú na inej úrovni ako tu tých občanov, ktorí dnes boli volení, dnešná 

voľba členov komisií bola podľa neho diktátom, dôkazom čoho bolo aj to, že Ing. Petráš navrhol 

preloženie p. Spišáka z komisie kultúry a športu do komisie životného prostredia, t.z. že to ako 

budú komisie vyzerať bolo dopredu dané. Taktiež konštatoval, že mu bolo povedané, že ak 

nechce pracovať v komisii do ktorej bol navrhnutý pôvodne  t.j. do komisie životného 

prostredia a projektového plánovania, nebude pracovať v žiadnej komisii. Myslí si, že 

poslankyňa PhDr. Baníková so svojimi skúsenosťami a praxou patrí do úplne inej komisie ako 

do Komisie finančnej. Poprial zvoleným členom komisií veľa pracovných úspechov. 



Ing. Petrášová – pracovala s Ing. Komorom vo Finančnej komisii a to ako vystupoval, ju nútilo 

hlasovať proti nemu, na komisii sa nevyjadroval k ničomu a potom všetko čo sa urobilo 

skritizoval. 

Mgr. Hiľovská – vo voľbách jej dalo podstatne viac občanov hlasov ako p. Komorovi, je mladá, 

nová neskúsená poslankyňa,  vyprosí si , aby sa do nej preto niekto obúval. 

Písomný návrh na členov, predsedov a tajomníkov jednotlivých komisií,  z radov poslancov 

a občanov – odborníkov a Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb   tvoria  prílohu tejto 

zápisnice. 

 

K bodu programu č. 20: 
Rôzne. 

20a)  Informácia starostky obce o  projekte spol. Slovak Telekom a.s., Bratislava: 

„Základňová stanica a rádioreléový bod Poproč“. 

- starostka obce informovala prítomných o žiadosti spol. Slovak Telekom a.s. Bratislava 

k zaujatiu konečného stanoviska obce k realizácii predmetnej stavby, list dostali poslanci 

v materiáloch, následne prečítala prítomným stanovisko stavebného úradu k predmetnej veci: 

„Stavba „Základňová stanica a rádioreléový bod Poproč“ bola povolená dňa 23.1.2017 pod 

č. OcÚ-A-886/2016-002. Občania obce voči tejto stavbe podali petíciu, zastupiteľstvo obce 

schválilo riešenie podanej petície za zrušenie povolenia na danú stavbu ako podnet na 

preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na príslušnom okresnom úrade. 

Výsledkom odvolacieho konania bolo rozhodnutie okresného úradu, ktorým bolo potvrdené 

rozhodnutie obce. Vzhľadom k tomu, že občania obce Poproč nesúhlasia s realizáciou stožiara 

mobilnej siete na pozemku KNC 2313/7 v k.ú. Poproč a napriek tomu, že výstavbou vysielača 

sa má zlepšiť úroveň telekomunikačných služieb v obci Poproč, nesúhlasíme s predĺžením 

platnosti stavebného povolenia č. OcÚ-A-886/2016-002 zo dňa 23.1.2017. Týmto riešením 

chceme vyhovieť občanom obce a predísť neskorším podnetom z ich strany ohľadom 

plánovanej stavby. Zároveň veríme tomu, že v budúcnosti dôjde k úspešnej realizácii stavby na 

inej lokalite, prípadne využijete novovybudovaný stožiar O2 v Jasove na prenájom“. 

Starostka obce konštatovala, že táto záležitosť je z minulého obdobia, je to pre ňu nová 

vec, preto si k nej dala vypracovať odborné stanovisko stavebného úradu, súčasne vyzvala tých 

poslancov, ktorí  boli poslancami aj v minulom volebnom období, aby oboznámili prítomných 

s hierarchiou predmetnej veci. Otvorila diskusiu poslancov k predmetnej veci. Ing. Petrášová 

konštatovala, že trvajú na stanovisku na akom sa dohodlo na pracovnej porade poslancov, t.j. 

nesúhlasia s predĺžením platnosti stavebného povolenia. Starostka obce predniesla návrhy 

uznesení:  

Uznesenie OZ č. A.1/5.a./2019,  k bodu programu č. 20a), ktorým OZ   n e s ú h l a s í: 

- S predĺžením platnosti stavebného povolenia sp. zn. OcÚ-A-886/2016-002 zo dňa 

23.1.2016, vydaného obcou Poproč, pre spol. Slovak Telekom a.s., Bratislava vo 

veci projektu : „Základňová stanica a rádioreléový bod Poproč“ z dôvodu, aby sa 

predišlo ďalším podnetom  resp. petíciam zo strany obyvateľov obce, nakoľko 

občania obce nesúhlasia s výstavbou vysielača. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 
 

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.f./2019,  k bodu programu č. 20a), ktorým OZ   berie na vedomie: 



- Informáciu starostky obce o  projekte spol. Slovak Telekom a.s., Bratislava: 

„Základňová stanica a rádioreléový bod Poproč“. 

E-mailová žiadosť spol. Slovak Telekom a.s., Bratislava zo dňa 7.1.2019 o zaujatie stanoviska 

a odborné stanovisko stavebného úradu tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

20b) Informácia starostky obce o novele zákona o verejnom obstarávaní – vypustený 

z rokovania. 

 

20c) Informácia starostky obce o aktualizácii web stránky obce.  

- starostka obce informovala prítomných , že aktualizácia web stránky už prebieha, nová 

web stránka bude modernejšia, občanom bude podávať viac informácií, bude mať nové 

funkcionality ako napr. zaregistrovanie e-mailu, na ktorý následne budú občanovi doručované 

všetky aktuality z web stránky, pribudne kalendár podujatí. Starostka obce konštatovala, že  

aktualizácia prebieha aj na základe pripomienok doručených od poslancov, súčasne požiadala 

poslancov, že ak majú ešte nejaké nápady, pripomienky, či už svoje alebo od občanov, môžu 

ich ešte doručiť na obecný úrad. 

Uznesenie OZ č. A.1/1.g./2019,  k bodu programu č. 20c), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o aktualizácii web stránky obce.  

 

20d) Informácia starostky obce o možnosti online prenosov zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

- starostka obce informovala prítomných, že tento bod súvisí s modernizáciou web 

stránky obce, jednou z nových funkcionalít web stránky bude aj videogaléria, ktorá bude 

umožňovať vysielanie online prenosov zasadnutí obecného zastupiteľstva, v prípade, že to 

poslanci OZ schvália, technicky sa riešia ešte kamery, preto je dnes táto informácia len v polohe 

„berie na vedomie“, následne OZ pristúpi k definitívnemu rozhodnutiu. 

Uznesenie OZ č. A.1/1.h./2019,  k bodu programu č. 20d), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o možnosti online prenosov zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

 

20e) Informácia starostky obce o dodaní nového traktora.  

- starostka obce informovala prítomných, že obec zakúpila koncom roka 2018 nový 

traktor z rozpočtu obce, je to opäť traktor značky John Deere, v súčasnosti obec disponuje 

dvomi traktormi, momentálne sa na práce využíva starý traktor. Poslanci sa na pracovnej porade 

zaoberali koncepciou využitia vozového parku, nakoľko tiež v podanom projekte „Zberný dvor 

Poproč“ sa ráta so zakúpením ďalšieho traktora, preto poslanci navrhli prezistiť cenu, za akú 

by bolo možné starý traktor predať a tiež prezistiť cenu za generálnu opravu daného traktora, 

následne sa  OZ rozhodne ako bude s týmto majetkom naložené, t.j. či starý traktor ostane 

v majetku obce alebo bude ponúknutý na odpredaj. Starostka obce predložila návrh na 

uznesenie:  

Uznesenie OZ č. A.1/7.g./2019,  k bodu programu č. 20e), ktorým OZ    u k l a d á: 

- Obecnému úradu v Poproči vykonať prieskum trhu za účelom zistenia súčasnej 

trhovej ceny traktora John Deere, zakúpeného v roku 2005 a vykonať prieskum 

trhu za účelom zistenia cenovej ponuky na generálnu údržbu daného traktora. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené. 



 

Uznesenie OZ č. A.1/1.ch./2019,  k bodu programu č. 20e), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o dodaní nového traktora.  

 

20f) Informácia starostky obce o zmene právneho zástupcu obce.  

- starostka obce informovala prítomných, že na žiadosť právneho zástupcu obce JUDr. 

Jozefa Sotolářa s ním boli ukončené všetky zmluvné vzťahy ako na právne zastupovanie 

v dvoch súdnych sporoch (1. porušenie autorských práv, 2. majetkoprávne vysporiadanie 

miestnej komunikácie), tak aj na poskytovanie právnych služieb pre obec. Následne bola 

uzavretá zmluva na zastupovanie s JUDr. Janou Bajužíkovou. 

Uznesenie OZ č. A.1/1.i./2019,  k bodu programu č. 20f), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o zmene právneho zástupcu obce.  

 

20g) Žiadosť p. Diany Ponsold, Letná 10, Poproč o odkúpenie pozemku. 

- starostka obce informovala prítomných, že obci bola doručená žiadosť p. Diany Ponsold 

o odkúpenie parcely vo vlastníctve obce, konkrétne parc. č. 1704/2, ktorej výmera  je 712 m2, 

vedenej na LV 1190, účel využitia zavedenie inžinierskych sietí a prístupovej cesty k parcele 

č. 1702, ktorej je vlastníčkou. Starostka informovala prítomných, že k tejto žiadosti dala 

vypracovať stanovisko stavebného úradu, prečítal stanovisko: 

„Pozemok parc. Č. 1704/2 k. ú. Poproč je vo vlastníctve obce, má výmeru 712 m2 . Podľa 

schváleného územného plánu túto parcelu križuje navrhnutá miestna komunikácia – 

pokračovanie ulice Slnečnej s napojením na ul. Východnú. P. Ponsold žiada odkúpiť časť tejto 

parcely a to časť po plánovanú komunikáciu, čo z hľadiska územného plánu je možné“. 

Starostka ďalej informovala, že táto žiadosť bola prerokovaná na pracovnej porade poslancov, 

na ktorej bolo dohodnuté, že túto žiadosť OZ berie na vedomie a vyzve p. Ponsold na 

predloženie geometrického plánu, v ktorom bude odčlenená parcela, ktorú má záujem odkúpiť 

a následne OZ danú žiadosť opätovne prejedná. 

Uznesenie OZ č. A.1/1.j./2019,  k bodu programu č. 20g), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Žiadosť p. Diany Ponsold, Letná 10, Poproč o odkúpenie pozemku s tým, že vec 

bude prerokovaná OZ opätovne po doručení geometrického plánu žiadateľkou, 

v ktorom bude odčlenená parcela, ktorá bude predmetom prevodu. 

 

20h) Informácia starostky obce o ukončení platnosti nájomnej zmluvy - Bar TIGRE – 

prenajímateľ TOOGA s.r.o., Jasov. 

- starostka obce informovala prítomných, že dňa 31.1.2019 končí platnosť nájomnej 

zmluvy so spol. TOOGA s.r.o. Jasov,  na priestor  „bar TIGRE“ v kultúrnom dome.  Táto 

zmluva nebola zaradená na prerokovanie k ostatných zmluvám v úvode zasadnutia, nakoľko 

pri tejto zmluve nebolo možné postupovať rovnakým spôsobom z dôvodu, že  spol. TOOGA 

s.r.o. si neplní svoje záväzky voči obci riadne a včas, má podĺžnosti voči obci na nájomnom 

a ďalších službách. Taktiež žiadosť o predĺženie nájmu bola obci doručená dnes t.j. 28.1.2019 

o 15.00 hod. a zároveň bola  do pokladne obce, spol. TOOGA s.r.o., uhradená časť nedoplatkov, 

konkrétne  nájomné za mesiac máj a december, či činí 2x207,91€, nedoplatky na vodnom 

a stočnom uhradené neboli,  tie si však obec môže stiahnuť z finančnej zábezpeky, ktorá bola 

zložená vo výške dvojnásobku mesačného nájomného. Na základe toho je možné konštatovať, 

že spol. TOOGA s.r.o. Jasov má relatívne uhradené všetky záväzky voči obci. 

Následne starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predloženej žiadosti spol. 

TOOGA s.r.o. o predĺženie nájmu, Ing. Petrášová konštatovala, že ak tento priestor 

momentálne nevieme inak využiť,  treba nájomnú zmluvu predĺžiť. Návrh na uznesenie: 

Uznesenie OZ č. A.1/2.v./2019,  k bodu programu č. 20h), ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 



- Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne nebytové 

priestory, v celkovej výmere 128,50 m2, nachádzajúce sa v budove Miestneho 

kultúrneho strediska v Obci Poproč na ulici Kultúrnej, orientačné číslo 1, súpisné 

číslo 651, katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 pre spol. TOOGA 

s.r.o., Jasov, na základe jej žiadosti zo dňa 28.1.2019 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie daných priestorov žiadateľom, prenajímateľ 

požiadal o ďalšie predĺženie nájmu, k momentu podania žiadosti o predĺženie 

nájmu (pozn. – 28.1.2019, 15.00 hod.) má voči obci vysporiadané všetky 

pohľadávky. 

Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke obce 

v období od 1.2.2019 do 18.2.2019. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Branislav Petráš, PhD. 
 

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.k./2019,  k bodu programu č. 20h), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o ukončení platnosti nájomnej zmluvy so spol. TOOGA 

s.r.o. Jasov, na prenájom nebytových priestorov, konkrétne  nebytové priestory, 

v celkovej výmere 128,50 m2, nachádzajúce sa v budove Miestneho kultúrneho 

strediska v Obci Poproč na ulici Kultúrnej, orientačné číslo 1, súpisné číslo 651, 

katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 a informáciu o stave úhrad 

nedoplatkov spol. TOOGA s.r.o. Jasov voči obci. 

 

20i) Žiadosť spol. Eurobus a.s, Staničné námestie 9, Košice na zmenu vedenia 

autobusovej dopravy v obci Poproč. 

- starostka obce informovala prítomných, že obec obdržala žiadosť spol. Eurobus a.s, 

Staničné námestie 9, Košice na zmenu vedenia autobusovej dopravy v obci Poproč,  konkrétne 

autobusová doprava bude vedená od zastávky „Cintorín“ z ulice Mieru na ulicu Kostolnú, kde 

bude premiestnená autobusová zastávka na výstup, pred budovu cukrárne, následne bude 

doprava vedená po ulici Kostolnej na zastávku „Brod“ a to z dôvodu, že na zastávke „Brod“ je 

malý priestor pre otáčanie sa autobusov, ktoré teraz  prichádzajú po ulici Mieru, otáčajú sa na 

zastávke „Brod“ a opäť pokračujú po ulici Mieru, ďalším dôvodom je bezpečnosť pri cúvaní 

autobusov na zastávke „Brod“. 

Starostka obce informovala, že by bolo vhodné zvážiť v rámci výzvy „vodozádržné 

opatrenia“, realizáciu úpravy zastávky Brod. Otvorila diskusiu poslancov k predmetnej 

žiadosti, v závere ktorej bol podaný návrh  na zmenu vedenia autobusov dopravy na skúšobnú 

dobu jedného roka. 

Uznesenie OZ č. A.1/8.a./2019,  k bodu programu č. 20i), ktorým OZ    s ú h l a s í: 

- So zmenou vedenia autobusovej dopravy spol. Eurobus a.s., Košice cez obec 

Poproč a to na skúšobnú dobu jedného roka, konkrétne autobusová doprava bude 

vedená od zastávky „Cintorín“ z ulice Mieru na ulicu Kostolnú, kde bude 

premiestnená autobusová zastávka na výstup, pred budovu cukrárne, následne 

bude doprava vedená po ulici Kostolnej na zastávku „Brod“. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 



na hlasovaní:     9  
 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.l./2019,  k bodu programu č. 20i), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Žiadosť spol. Eurobus a.s, Staničné námestie 9, Košice na zmenu vedenia 

autobusovej dopravy v obci Poproč. 

 

Žiadosť spol. Eurobus a.s, Staničné námestie 9, Košice na zmenu vedenia autobusovej dopravy 

v obci Poproč a frekvencia autobusových spojov, ktorých sa to týka tvoria prílohu tejto 

zápisnice. 

 

20j) Žiadosť obyvateľov ulice Mieru o úpravu cesty. 

- starostka predložila prítomným poslancom na prerokovanie žiadosť obyvateľov ulice 

Mieru o úpravu cesty, konkrétne sa jedná o úsek pri vstupe do obce s odbočením doprava 

k rodinným domom č. 1A  až 7 a to z dôvodu, že na danej ceste vzniká riziko úrazu pre chodcov, 

na danej ceste nie je možná zimná údržba a tiež z dôvodu vysokej prašnosti a poškodzovania 

motorových vozidiel. Starostka informovala, že daná žiadosť bola predmetom rokovania na 

pracovnej porade poslancov, na ktorej sa dohodlo, že nakoľko ešte nie je spracovaná koncepcia 

opráv MK, bude komisii životného prostredia a projektového plánovania uložená úloha na 

spracovanie koncepcie údržby (opráv) miestnych komunikácií v závislosti od ich technického 

stavu. Otvorila diskusiu poslancov, nikto sa nevyjadril, predniesla návrh na uznesenie: 

Uznesenie OZ č. A.1/7.h./2019,  k bodu programu č. 20j), ktorým OZ    u k l a d á: 

- Komisii životného prostredia a projektového plánovania pri OZ spracovať 

koncepciu údržby (opráv) miestnych komunikácií v závislosti od ich technického 

stavu. 

Termín: do najbližšieho plánovaného zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora,  Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Branislav Petráš, PhD. 
 

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.m./2019,  k bodu programu č. 20j), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Žiadosť obyvateľov ulice Mieru zo dňa 12.12.2018 o úpravu cesty. 

Žiadosť obyvateľov ulice Mieru zo dňa 12.12.2018 o úpravu cesty tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

20k) Informácia starostky obce o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky. 

- starostka obce informovala, že dňa 10.1.201 boli rozhodnutím predsedu Národnej rady 

SR vyhlásené voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019, ktoré sa budú konať 16.3.2019, 

v prípade druhého kola volieb sa toto druhé kolo bude konať 30.3.2019. Ďalej informovala, že 

obec má vypracovaný Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia týchto volieb, 

podľa ktorého si plní jednotlivé úlohy súvisiace so zabezpečením volieb. Táto informácia je len 

v polohe „berie na vedomie“. 

Uznesenie OZ č. A.1/1.n./2019,  k bodu programu č. 20k), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky. 



Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky 

2019 a Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia týchto volieb tvoria prílohu tejto 

zápisnice. 

 

20l) Informácia starostky obce o poskytnutí finančného príspevku z ÚPSVaR Košice  

na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na 

trh práce“. 

- starostka obce informovala prítomných, že obci bol úradom práce  poskytnutý, na 

základe žiadosti obce, finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest v rámci 

národného projektu „Cesta na trh práce“. Jedná sa o tri pracovné miesta , konkrétne pracovník 

komunitného centra v pozícii vedúci komunitného centra, pomocný pracovník a pracovník na 

čistenie verejných priestranstiev. Starostka ďalej informovala, že na pracovnej porade 

poslancov bolo predrokované aj podanie žiadosti o finančný príspevok z úradu práce na 

vytvorenie chráneného pracoviska, ktorým by obec umožnila zamestnať sa dvom invalidným 

občanom obce. Otvorila diskusiu poslancov, nikto sa nevyjadril. Návrh na uznesenie: 

Uznesenie OZ č. A.1/1.o./2019,  k bodu programu č. 20l), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o poskytnutí finančného príspevku z ÚPSVaR Košice  

na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na 

trh práce“. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/8.b./2019,  k bodu programu č. 20l), ktorým OZ    s ú h l a s í: 

- S podaním žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z ÚPSVaR Košice na 

vytvorenie dvoch pracovných miest na vytvorenie chráneného pracoviska. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 7 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 2 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené. 

 

 

20m) Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. A.1/2.g./2011 zo dňa 17.1.20111, ktorým OZ 

schválilo „používanie   súkromného   motorového    vozidla   Kia Sportage,   evidenčné   

číslo:   KS312CP  pre služobné účely“.  

- starostka obce informovala prítomných, že týmto uznesením bolo umožnené bývalému 

starostovi obce využívať súkromné motorové vozidlo na služobné účely. Ďalej starostka 

informovala, že obec má spracovanú smernicu podľa, ktorej sa riadi vykonávanie služobných 

ciest, nové uznesenie na súhlas s používaním súkromného motorového vozidla starostky obce 

na služobné účely nie je potrebné, nakoľko starostka obce  má obdobný pracovný pomer ako 

všetci ostatní zamestnanci obce a z neho vyplývajúce všetky práva a povinnosti, t.j. v zmysle 

platnej smernice je starostke umožnené vykonávať pracovné cesty súkromným motorovým 

vozidlom. Návrh na uznesenie: 

Uznesenie OZ č. A.1/6.a./2019,  k bodu programu č. 20m), ktorým OZ    r u š í: 

- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.1/2.g./2011 zo dňa 17.1.2011, ktorým OZ 

schválilo:  „Používanie   súkromného   motorového    vozidla   Kia Sportage,   

evidenčné   číslo:   KS312CP  pre služobné účely“.  
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 



 proti 0  

zdržal sa 0  
 

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené. 

 

 

20n) Žiadosť p. Petra Petráša, bytom Košice, Alžbetina 36 o odkúpenie pozemkov. 

- starostka predniesla na prerokovanie žiadosť p. Petra Petráša o odkúpenie pozemkov, 

konštatovala, že k danej veci bolo v minulom období prijatých viacero uznesení, odkúpenie 

však nebolo zrealizované, ako ďalší postup po naštudovaní spisovanej dokumentácie navrhla 

zrušiť všetky doteraz prijaté uznesenia a prijať nové vzhľadom na nový skutkový stav. 

Následne starostka oboznámila poslancov so vzniknutou situáciou - žiadosť p. Petráša 

o odkúpenie bola OZ  prerokovaná, zámer predaja bol schválený, s tým, že bude urobený 

znalecký posudok na stanovenie ceny odkupovaných pozemkov, znalecký posudok bol 

predložený, následne došlo k predaju pozemkov v tej istej lokalite pre iných žiadateľov, ktorí 

predložili spracovaný znalecký posudok iným znalcom, pri schvaľovaní predaja došlo 

k porovnaniu kúpnopredajných cien, ktorým sa  zistilo, že v prípade znaleckého posudku p. 

Petráša bola stanovená cena 0,56 €/m2 , v prípade druhého znaleckého posudku bola cena 

stanovená na 1,07 €/m2 ,  preto predchádzajúce zastupiteľstvo neschválilo odkúpenie p. 

Petrášovi, taktiež  po schválení druhého predaja došlo v tejto lokalite k zmene pomerov, 

k rozdeleniu a prečíslovaniu parciel, preto  geometrický plán priložený k žiadosti p. Petráša už 

nebol platný. T. č. má p. Petráš spracovaný platný geometrický plán, taktiež predložil písomný 

súhlasil s odkúpením pozemkov v takej cene ako boli pozemky predané iným žiadateľom 

v tejto lokalite t.j. za 1,07 €/m2 , starostka tiež informovala, že sa nejedná o stavebné pozemky 

a predaj týchto pozemkov je prípad hodný osobitného zreteľa t.z., že  tieto pozemky sú priľahlé 

k nehnuteľnosti žiadateľa, na tieto pozemky neexistuje priamy prístup, prístup je možný iba cez 

pozemok žiadateľa o odkúpenie – p. Petra Petráša. Následne starostka prečítala návrhy na 

uznesenia: 

Uznesenie OZ č. A.1/6.b./2019,  k bodu programu č. 20n), ktorým OZ    r u š í: 

- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.1/2.f./2017  zo dňa 20.2.2017, ktorým OZ 

schválilo: „ Zámer predaja majetku obce Poproč, konkrétne parc. č. 1508/2 vo výmere 

151 m2 , parc. č. 1505/2 vo výmere 144 m2 , parc. č. 1502/3 vo výmere 102 m2 zapísané 

na LV č. 1190 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“. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/6.c./2019,  k bodu programu č. 20n), ktorým OZ    r u š í: 

- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.1/3.a./2017 zo dňa 20.2.2017,  ktorým OZ 

vyhlásilo: „Osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného majetku – parc. č. 1508/2 vo 

výmere 151 m2 , parc. č. 1505/2 vo výmere 144 m2 , parc. č. 1502/3 vo výmere 102 m2 

zapísané na LV č. 1190, z dôvodu že na tieto pozemky neexistuje priamy prístup, 

prístup je možný iba cez pozemok žiadateľa o odkúpenie – p. Petra Petráša, bytom 

Košice, Alžbetina 36. Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce v 

období od 23.2.2017 do 10.3.2017“. 

Hlasovanie:  



 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/6.d./2019,  k bodu programu č. 20n), ktorým OZ    r u š í: 

- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.5/3.b./2017 zo dňa 23.10.2017,  ktorým OZ 

neschválilo: „Prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s  § 9a, odsek 

8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí, konkrétne pozemky 

nachádzajúce sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísané na LV č. 1190, parc. č. 1508/2 

– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 151 m2, parc. č. 1505/2 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 144 m2, parc. č. 1502/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

102 m2, spolu 397 m2 za cenu 215,00 € , v zmysle znaleckého posudku zo dňa 

10.8.2017, vypracovaného znalcom Ing. Jozefom Hudákom,  pre p. Petra Petráša, 

bytom Košice, Alžbetina 3“. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené. 
 

Uznesenie OZ č. A.1/6.e./2019,  k bodu programu č. 20n), ktorým OZ    r u š í: 

- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.6/2.o./2017 zo dňa 11.12.2017,  ktorým OZ 

schválilo: „V  súlade s  § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku 

obcí,  schvaľuje zámer  prevodu majetku obce priamym predajom p. Petrovi 

Petrášovi, bytom Košice, Alžbetina 36. Jedná sa o  pozemky zapísané na LV č. 1190, 

konkrétne parc. č. 1508/2 vo výmere 151 m2 , parc. č. 1505/2 vo výmere 144 m2 , parc. 

č. 1502/3 vo výmere 102 m2. Cena za pozemok ponúknutá žiadateľom a bude 

porovnateľná s cenami za už predané pozemky v tejto časti 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. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/6.f./2019,  k bodu programu č. 20n), ktorým OZ    r u š í: 

- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.1/2.s./2018 zo dňa 26.3.2018,  ktorým OZ 

schválilo: „Prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a, odsek 8, 

písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí p. Petrovi Petrášovi, bytom Košice, 

Alžbetina 36, konkrétne pozemky nachádzajúce sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, 

zapísané na LV č. 1190, parc.č. 1508/2 vo výmere 151 m2 , parc. č. 1505/2 vo výmere 

144 m2 , parc. č. 1502/3 vo výmere 102 m2 , cena 1,07 € za m2 , spolu za cenu 424,79 

€ (cena porovnateľná s cenou v zmysle znaleckého posudku vypracovaného znalcom 

Ing. Ľubomírom Vincom zo dňa 13.6.2017 pre manželov Mihókových, bývajúcich na 

Oľšavskej ulici č. 31)“. 

Hlasovanie:  



 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené. 
 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.w./2019,  k bodu programu č. 20n), ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne parc. č. 1508 vo 

výmere 192 m2 , parc. č. 1507 vo výmere 88 m2, parc. č. 1505 vo výmere 182 m2, 

parc. č. 1502/3  vo výmere 102 m2 , parc. č. 1506 vo výmere 83 m2 ,  parc. č. 1527 vo 

výmere 325 m2  , všetky zapísané na LV č. 1190 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 t.j. z dôvodu, že tieto pozemky sú priľahlé 

k nehnuteľnosti žiadateľa, na tieto pozemky neexistuje priamy prístup, prístup je 

možný iba cez pozemok žiadateľa o odkúpenie – p. Petra Petráša, bytom Košice, 

Alžbetina 36. 

Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke obce 

v období od 1.2.2019 do 18.2.2019. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené. 

 

Žiadosť p. Petra Petráša, bytom Košice, Alžbetina 36 o odkúpenie pozemkov tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

20o) Poskytovanie stravovania pre dôchodcov v obci Poproč. 

- starostka obce informovala prítomných, že minulý týždeň nastal problém  s donáškou 

stravy do domácností, rozborom celej situácie bolo zistené, že v obci nie je spracovaná 

koncepcia poskytovania  tejto služby, po  komunikácií s vedením Domova dôchodcov Poproč 

bolo zistené, že vo všeobecne záväznom  nariadení takáto služba nie je uvedená, preto je 

potrebné venovať sa tejto problematike,  zosúladiť poskytovanie danej služby so všetkými 

predpismi, a poskytovať ju tak, aby sa zvýšila kvalita poskytovanej služby pre občanov a aby 

daná služba bol prístupná pre všetkých občanov za rovnakých podmienok t.z., že treba riešiť 

iný spôsob donášky stravy ako je v súčasnosti t.j. donáška vozíkom. Starostka obce 

konštatovala, že tento bod bol predrokovaný na pracovnej porade a záver je uložiť komisii 

školstva a sociálnych vecí spracovať v súlade s platnou právnou úpravou koncepciu 

poskytovania stravovania v obci a donášky stravy do domácnosti  s finančnými dopadmi na 

rozpočet obce. Následne starostka obce otvorila diskusiu k predmetnému bodu: 

Ing. Mária Petrášová riaditeľka Domova dôchodcov Poproč – informovala, že domov 

dôchodcov je v zmysle § 35 zákona o  sociálnych službách zariadením pre seniorov, hlavým 

predmetom činnosti zariadenia je poskytovanie starostlivosti fyzickým osobám, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je 

najmenej IV. Od roku 2004 má zariadenie vlastnú stravovaciu prevádzku, v tom čase bolo do 

VZN dané, že zariadenie bude poskytovať stravovanie aj pre dôchodcov v obci. V roku 2018 

bola v zariadení vykonaná kontrola Najvyšším kontrolným úradom, ktorý upozornil, že danú 



službu treba mať ošetrenú aj v zriaďovacej listine, OZ bol schválený dodatok k zriaďovacej 

listine, doplnený bol predmet činnosti a to poskytovanie stravovania pre dôchodcov v obci. 

Dôvodom doplnenia, bolo aj to, aby obec poskytla zariadeniu dotáciu na toto stravovanie 

v obci. Následne zariadenie požiadalo obec o dotáciu 3.000,00 € na zakúpenie kuchynského 

robota. Dnes táto stravovacia prevádzka zabezpečuje stravovanie cca 70 obedov denne, z toho 

je 45 až 50 obedov denne pre dôchodcov obce. S obcou bolo dohodnuté, že donášku stravy 

budú zabezpečovať občania na aktivačnej činnosti , donáška stravy nie činnosťou zariadenia. 

Donáška stravy do domácnosti je podnikateľská činnosť, ktorú zariadenie pre seniorov 

v zmysle §28 zákona o rozpočtových pravidlách nesmie vykonávať.  

Stravovanie je  tiež vo VZN definované ako jedáleň, čo nie je správne, je v kompetencii obce, 

aby sa celé stravovanie poskytovalo v zmysle zákona. 

Starostka obce poďakovala p. riaditeľke za poskytnuté informácie a zdôraznila, že práve preto, 

že daná služba bola daná do zriaďovacej listiny zariadenia, je potrebné ju premietnúť aj do 

VZN, donáška stravy nie je podnikateľská činnosť, v zákone o sociálnych službách je donáška 

definovaná ako sociálna služba. Je potrebné, celú túto situáciu prerokovať v komisii 

a vypracovať koncepciu ako zabezpečiť danú službu v súlade s platnou právnou úpravou. 

Následne starostka obce predniesla návrhy uznesení: 

Uznesenie OZ č. A.1/1.p./2019,  k bodu programu č. 20o), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce a Ing. Márie Petrášovej, riaditeľky Domova dôchodcov 

Poproč, o poskytovaní stravovania pre dôchodcov v obci Poproč. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.ch./2019,  k bodu programu č. 20o), ktorým OZ    u k l a d á: 

- Komisii školstva a sociálnych vecí vypracovať v súlade s platnou právnou úpravou 

koncepciu poskytovania stravovania v obci a donášky stravy do domácnosti  s 

finančnými dopadmi na rozpočet obce. 

Termín: do 30.6.2019 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené 

 

K bodu programu č. 21: 
Informácia o investičných akciách a projektoch. 

Informovala starostka obce, konkrétne o projekte: 

„Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“ 

- stavba je rozostavaná, t.č. sa spracováva finančný audit k 31.12.2018 s výhľadom do 

ukončenia stavby, starostka obce konštatovala, že podľa nej je spracovaná projektová 

dokumentácia na danú stavbu spracovaná zle, čo má vážny dopad, pretože sa realizuje stavba 

s podstatnými zmenami oproti projektovej dokumentácii, t.z. že na dokončenie stavby budú 

potrebné ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu obce, mimo vysúťaženej ceny, o akú sumu 

presne sa jedná bude známe po vykonaní finančného auditu. Predpokladaný termín ukončenia 

je 30.6.2019, obec sa opäť zapojí do výzvy ministerstva o dotáciu na danú rekonštrukciu. 

Starostka otvorila diskusiu k danej téme: 

p. Milan Hužvár, Krátka ulica 4 – pracuje ako projektant, vyjadril svoj názor, že projekt 

požiarnej zbrojnice je spracovaný zle, neodborne, projektová dokumentácia pozostáva 

z viacerých častí – stavebná časť, statika, voda, plyn, kúrenie, odborník, ktorý spracovával 

projektovú dokumentáciu požiarnej zbrojnice bol odborníkom na všetko, čím došlo k tomu, po 

uzavretí zmluvy s dodávateľom bolo zistené, že výkaz – výmer neobsahuje mnohé položky, 



čím následne došlo k podpísaniu dodatku k zmluve, ktorý zahŕňa práce naviac. Samotný projekt 

sa realizuje v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou, nie je mu jasné ako mohol 

stavebný úrad schváliť takúto neodborne spracovanú projektovú dokumentáciu. U bývalého 

starostu obce sa dotazoval na nedostatky, odpoveď mu však nebola poskytnutá. 

„Rozšírenie vodovodu, Oľšavská ulica“ 

- žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Environfondu je podaná, obec obdržala 

výzvu na odstránenie nedostatkov, pretože k žiadosti bol priložený rozpočet v slovenských 

korunách s 19% DPH, nedostatky boli odstránené, čaká sa na výsledok schvaľovacieho 

procesu. 

„Prečerpávacia stanica studenej vody, ulica Lesná“ 

- stavba je financovaná z časti z rozpočtu obce, z časti spol. VVS a.s., Košice , ktorá ku 

koncu minulého roka nevyčlenila dostatok finančných prostriedkov na dokončenie danej 

stavby, je zahrnutá do investičného plánu akcií spol. VVS na rok 2019, predpokladaný termín 

ukončenia je jún  tohto roka, následne po kolaudácií sa občania budú môcť pripájať na daný 

verejný vodovod. 

„Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva – reklamácia“  

- bývalým starostom obce bola podaná reklamácia na kvalitu cesty na ulici Mieru, 

odpoveď je, že tieto závady budú odstránené ako náhle to umožnia klimatické podmienky.  

„Modernizácia učební ZŠsMŠ Poproč“ 

- jedná sa o neinvestičný projekt, zahŕňa rekonštrukciu knižnice a dielní základnej školy, 

t.č. je projekt v schvaľovacom procese. 

„Komunitné centrum v obci – opravy“ 

- t.č. prebieha rekonštrukcia šatní, taktiež bol odstránený problém s vykurovaním, bol 

vyregulovaný vykurovací systém. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.r./2019,  k bodu programu č. 21, ktorým OZ   berie na vedomie: 

-   Informáciu starostky obce o investičných akciách a projektoch v obci:  

- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice ,  

- Rozšírenie vodovodu, Oľšavská ulica 

- Prečerpávacia stanica studenej vody, ulica Lesná 

- Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva – 

reklamácia  

- Modernizácia učební ZŠsMŠ Poproč,  

- Komunitné centrum v obci – opravy.  

 

K bodu programu č. 22: 
Interpelácie poslancov. 

Ing. Petrášová – dotazovala sa, či budú vyvodené dôsledky k pochybeniam pri  požiarnej 

zbrojnici, navrhla prizvať na rokovanie projektanta, bývalého starostu, aby sa veci vyjasnili. 

Ing. Komorová  konštatovala, že po obdržaní finančného auditu, odovzdá podklady príslušnej 

komisii na zaujatie odborného stanoviska, k prejednávaniu v komisii môže byť prizvaný 

projektant aj bývalý starosta, je to na rozhodnutí komisie, ktorá následne podá odborné 

stanovisko pre poslancov k ďalšiemu rozhodovaniu. 

Ing. Komora – konštatoval, že na tieto nedostatky počas minulého volebného obdobia 

upozorňoval, nebol záujem ich riešiť zo strany obce. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.s./2019,  k bodu programu č. 22, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Interpelácie poslancov: Ing. Evy Petrášovej, Ing. Viliama Komoru. 

 

K bodu programu č. 23: 



Podnety a návrhy od občanov. 

p. Mária Gregová, Lipová ulica 40 – prečítala svoje podnety, nedostatky na odstránenie: 

- zabezpečiť prepravu detí do školy ako pomoc pre pracujúcich rodičov, 

- aby bola materská škôlka počas letných prázdnin otvorená mesiac nie 14 dní,  

- aby školský klub zabezpečoval činnosť aj v ranných hodinách napr. od 6.00 do 7:30 hod., 

- aby sa voľby konali v kultúrnom dome, v škole pri posedných voľbách nebol zabezpečený 

bezbariérový prístup - nebola funkčná plošina, 

- zabezpečiť bezbariérový prístup do kostola a to formou peňažného príspevku z rozpočtu obce, 

- zriadenie denného stacionára v obci, 

- realizovať dotazníkové prieskumy na potreby občanov v obecných novinách,  nie na web 

stránke, ale v obecných novinách  

Starostka obce poďakoval p. Gregovej za podnety navrhla, aby sa nimi zaoberala komisia 

školstva a sociálnych vecí. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.i./2019,  k bodu programu č. 23, ktorým OZ    u k l a d á: 

- Komisii školstva a sociálnych vecí zaoberať sa podnetmi p. Márie Gregovej. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené. 
 

PhDr. Viktor Jasaň, Družstevná ulica 12 – rešpektuje výsledky volieb, chce byť obci 

nápomocný, netreba sa vracať do minulosti a riešiť staré veci, treba podporiť mladých – nových 

poslancov, chcú pracovať pre obec, treba im byť nápomocný, nielen ich kritizovať. 

 

RNDr. Božena Mihoková – riaditeľka ZŠsMŠ, ospravedlnila sa za nefunkčnú plošinu 

v základnej škole počas posledných volieb, ďalej informovala k  prevádzke materskej školy 

počas letných prázdnin – zo strany rodičov počas minulých rokov nebol záujem o prevádzku 

materskej školy v lete, záujem sa prezisťuje informovaným súhlasom u rodičov detí, taktiež sa 

v škole robil prieskum na školský klub v ranných hodinách, zo strany rodičov nebol veľký 

záujem, avšak zopakujú prieskum u rodičov na danú rannú službu. 

 

Mgr. Helena Hiľovská, Kostolná ulica 15 – v súvislosti s prijatým uznesením ohľadom zmeny 

autobusovej dopravy sa dotazovala, kto bude platiť za poškodenie fasád rodinných domov  v 

dolnej časti Kostolnej ulice, kde je úzka cesta. Už teraz pri súčasnej premávke má znečistenú 

prednú fasádu rodinného domu,  čo nastane ak tam začnú premávať všetky autobusové spoje. 

Ing. Komorová – zmena bola odsúhlasená na skúšobnú dobu, budú sa sledovať dopady tejto 

zmeny. 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.t./2019,  k bodu programu č. 23, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Podnety a návrhy od občanov:  p. Márie Gregovej , PhDr. Viktora Jasaňa, RNDr. 

Boženy Mihókovej, Mgr. Heleny Hiľovskej. 

 

 

K bodu programu č. 24: 
Závery z rokovania OZ. 

V závere rokovania predložila návrhová komisia všetky uznesenia prijaté obecným 

zastupiteľstvom na dnešnom rokovaní: 



 

Uznesenie OZ č. A.1/1.a./2019,  k bodu programu č. 2, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 20.8.2018 

a 10.12.2018. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.b./2019,  k bodu programu č. 5, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2019, ktorých 

organizátorom sú  občianske združenia, organizácie a spolky pôsobiace v obci 

Poproč, podľa predloženého návrhu.   

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

  Uznesenie OZ č. A.1/1.c./2019,  k bodu programu č. 7, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Programového rozpočtu obce na 

rok 2019 s výhľadom na rok 2020 – 2021.      

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.d./2019,  k bodu programu č. 9, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Rozpočet obce na rok 2020 - 2021 -  výhľadový podľa predlženého návrhu. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.e./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Správu volebnej komisie o výsledkoch volieb členov komisií a predsedov 

a tajomníkov jednotlivých komisií pri OZ. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 



 

Uznesenie OZ č. A.1/1.f./2019,  k bodu programu č. 20a), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o  projekte spol. Slovak Telekom a.s., Bratislava: 

„Základňová stanica a rádioreléový bod Poproč“. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.g./2019,  k bodu programu č. 20c), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o aktualizácii web stránky obce.  

 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.h./2019,  k bodu programu č. 20d), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o možnosti online prenosov zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.ch./2019,  k bodu programu č. 20e), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o dodaní nového traktora.  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.i./2019,  k bodu programu č. 20f), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o zmene právneho zástupcu obce.  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.j./2019,  k bodu programu č. 20g), ktorým OZ   berie na vedomie: 



- Žiadosť p. Diany Ponsold, Letná 10, Poproč o odkúpenie pozemku s tým, že vec 

bude prerokovaná OZ opätovne po doručení geometrického plánu žiadateľkou, 

v ktorom bude odčlenená parcela, ktorá bude predmetom prevodu. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.k./2019,  k bodu programu č. 20h), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o ukončení platnosti nájomnej zmluvy so spol. TOOGA 

s.r.o. Jasov, na prenájom nebytových priestorov, konkrétne  nebytové priestory, 

v celkovej výmere 128,50 m2, nachádzajúce sa v budove Miestneho kultúrneho 

strediska v Obci Poproč na ulici Kultúrnej, orientačné číslo 1, súpisné číslo 651, 

katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 a informáciu o stave úhrad 

nedoplatkov spol. TOOGA s.r.o. Jasov voči obci. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.l./2019,  k bodu programu č. 20i), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Žiadosť spol. Eurobus a.s, Staničné námestie 9, Košice na zmenu vedenia 

autobusovej dopravy v obci Poproč. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.m./2019,  k bodu programu č. 20j), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Žiadosť obyvateľov ulice Mieru zo dňa 12.12.2018 o úpravu cesty. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.n./2019,  k bodu programu č. 20k), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 



 

Uznesenie OZ č. A.1/1.o./2019,  k bodu programu č. 20l), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o poskytnutí finančného príspevku z ÚPSVaR Košice  

na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na 

trh práce“. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.p./2019,  k bodu programu č. 20o), ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o poskytovaní stravovania pre dôchodcov v obci 

Poproč. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.r./2019,  k bodu programu č. 21, ktorým OZ   berie na vedomie: 

-   Informáciu starostky obce o investičných akciách a projektoch v obci:  

- Požiarna zbrojnica,  

- Rozšírenie vodovodu, Oľšavská ulica 

- Prečerpávacia stanica studenej vody, ulica Lesná 

- Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva – 

reklamácia  

- Modernizácia učební ZŠsMŠ Poproč,  

- Komunitné centrum – opravy.  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.s./2019,  k bodu programu č. 22, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Interpelácie poslancov: Ing. Evy Petrášovej, Ing. Viliama Komoru. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/1.t./2019,  k bodu programu č. 23, ktorým OZ   berie na vedomie: 



- Podnety a návrhy od občanov:  p. Márie Gregovej , PhDr. Viktora Jasaňa, RNDr. 

Boženy Mihókovej, Mgr. Heleny Hiľovskej. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.a./2019,  k bodu programu č. 1c), ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Návrhovú komisiu v zložení poslancov:  Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika 

Vincová, Ing. Viliam Komora. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora,  Ing. Ján Spišák,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Eva Petrášová 
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.b./2019,  k bodu programu č. 1e), ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Program rokovania zasadnutia OZ dňa 28.1.2019 podľa navrhovaného programu 

zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

Uznesenie OZ č. A.1/2.c./2019,  k bodu programu č. 1e), ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Upravenie programu na návrh poslankyne Ing. Evy Petrášovej, konkrétne 

vypustiť zo schváleného programu rokovania bod 20b) - Informáciu  starostky 

obce o novele zákona o verejnom obstarávaní. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, ,  Ing. Ján Spišák, Ing. Eva Petrášová,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová  

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 
 



Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.d./2019,  k bodu programu č. 3, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Poskytnutie dotácie vo výške 18.000,00 € z rozpočtu obce na rok  2019 pre 

občianske združenie - Obecný futbalový klub Slovan Poproč, so sídlom Brezová 

20, Poproč,  na základe písomnej žiadosti zo dňa 24.10.2018 s    p o d m i e n k o u, 

že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej 

výške, ale len v takej výške ako to rozpočet obce umožní. 

  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.e./2019,  k bodu programu č. 3, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Poskytnutie dotácie vo výške 1.500,00 € z rozpočtu obce na rok  2019 pre občianske 

združenie – Klub slovenských turistov Poproč, so sídlom Slnečná 29, Poproč,  na 

základe písomnej žiadosti zo dňa 26.10.2018  s    p o d m i e n k o u, že v prípade 

krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len 

v takej výške ako to rozpočet obce umožní. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.f./2019,  k bodu programu č. 3, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 



- Poskytnutie dotácie vo výške 4.500,00 € z rozpočtu obce na rok  2019 pre občianske 

združenie – Stolnotenisový  športový klub, so sídlom Západná 69, Poproč,  na 

základe písomnej žiadosti zo dňa 29.10.2018 s    p o d m i e n k o u, že v prípade 

krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len 

v takej výške ako to rozpočet obce umožní. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.g./2019,  k bodu programu č. 3, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Poskytnutie dotácie vo výške 1.000,00 € z rozpočtu obce na rok  2019 pre občianske 

združenie – OZ Fortuna Poproč, so sídlom Potočná 2, Poproč,  na základe písomnej 

žiadosti zo dňa 25.10.2018  s    p o d m i e n k o u, že v prípade krátenia rozpočtu obce 

zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to 

rozpočet obce umožní. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.h./2019,  k bodu programu č. 3, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Poskytnutie dotácie vo výške 2.500,00 € z rozpočtu obce na rok  2019 pre občianske 

združenie – Dobrovoľný hasičský zbor Poproč, so sídlom Požiarna 2, Poproč,  na 

základe písomnej žiadosti zo dňa 3.10.2018 s    p o d m i e n k o u, že v prípade 

krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia poskytnutá v plnej výške, ale len 

v takej výške ako to rozpočet obce umožní.  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 



Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.ch./2019,  k bodu programu č. 3, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Poskytnutie dotácie vo výške 3.000,00 € z rozpočtu obce na rok  2019 pre občianske 

združenie –  Základná   organizácia    Jednoty  dôchodcov   na   Slovensku   v  

Poproči, so   sídlom Mieru 93,   Poproč,  na   základe   písomnej   žiadosti   zo   dňa   

31.10.2018  

s    p o d m i e n k o u, že v prípade krátenia rozpočtu obce zo strany štátu, nebude dotácia 

poskytnutá v plnej výške, ale len v takej výške ako to rozpočet obce umožní. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 6 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika 

Hiľovská, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika 

Vincová 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 2 Ing. Eva Petrášová, Mgr. Zuzana Bradová 
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.i./2019,  k bodu programu č. 4, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Plán projektových zámerov a investičných akcií obce Poproč na r. 2019 podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 8 Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika 

Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 PhDr. Zita Baníková 
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.j./2019,  k bodu programu č. 5, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií v obci na rok 2019 organizovaných 

obcou Poproč 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. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.k./2019,  k bodu programu č. 6, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Programy, podprogramy a zámery obce Poproč na  roky 2019, 2020, 2021 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. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.l./2019,  k bodu programu č. 8, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Rozpočet obce na rok 2019  - záväzný 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. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.m./2019,  k bodu programu č. 10, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zverejnený zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, konkrétne nebytový 

priestor v celkovej výmere 42,50 m2, nachádzajúci sa  v budove  Obecných služieb 

Obce Poproč na ulici Oľšavskej, orientačné číslo 24, súpisné číslo 213, katastrálne 



územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 pre spol. STALA s.r.o., Sadová 34, Poproč 

a to z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie daných priestorov 

žiadateľom, prenajímateľ požiadal o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci si plní 

všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľovi neeviduje žiadne 

pohľadávky. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.n./2019,  k bodu programu č. 11, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zverejnený zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, konkrétne prenájom 

nebytového priestoru v celkovej výmere 30,74 m2, nachádzajúceho sa v budove na 

ulici Kostolnej orientačné číslo 46, súpisné číslo 761, katastrálne územie Poproč,  

zapísanej na LV č. 1190 pre p. Evu Štovčikovú, Východná 29, Poproč a to z dôvodu 

osobitného zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie daných priestorov žiadateľkou, 

prenajímateľka požiadala o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci si plní všetky 

finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľke neeviduje žiadne 

pohľadávky. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.o./2019,  k bodu programu č. 12, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zverejnený zámer prenajať nehnuteľný majetok obce,  konkrétne prenájom 

nebytového priestoru v celkovej výmere 22,01 m2, nachádzajúceho sa v budove 

Zdravotného strediska na ulici Východnej, orientačné číslo 23, súpisné číslo 323, 

katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 pre p. Martu Vaňovú, Májová 

1, Jasov  a to z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie daných 

priestorov žiadateľkou, prenajímateľka požiadala o ďalšie predĺženie nájmu, voči 



obci si plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľke 

neeviduje žiadne pohľadávky. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.p./2019,  k bodu programu č. 13, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zverejnený zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, konkrétne prenájom 

nebytového priestoru v celkovej výmere 9,26 m2, nachádzajúceho sa v budove 

Domu smútku na ulici Záhradnej, orientačné číslo 13 súpisné číslo, katastrálne 

územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 pre  Slavomíra Juhára – ERTS, Slnečná 

28, Poproč a to z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie daných 

priestorov žiadateľom, prenajímateľ požiadal o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci 

si plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľovi neeviduje 

žiadne pohľadávky. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.r./2019,  k bodu programu č. 14, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zverejnený zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, konkrétne prenájom 

nebytového priestoru v celkovej výmere v celkovej výmere 79 m2, nachádzajúceho 

sa  v budove  na ulici Kostolnej, orientačné číslo 30, súpisné číslo 743, katastrálne 

územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 pre p. Jarmilu Sklenkovú, Školská 8, 

Poproč a to z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie daných 

priestorov žiadateľkou, prenajímateľka požiadala o ďalšie predĺženie nájmu, voči 

obci si plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľke 

neeviduje žiadne pohľadávky. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 



na hlasovaní:     9  
 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.s./2019,  k bodu programu č. 15, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zverejnený zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, konkrétne  prenájom 

nebytového priestoru v celkovej výmere v celkovej výmere 78,24 m2, 

nachádzajúceho sa v budove Zdravotného strediska na ulici Východnej, 

orientačné číslo 23, súpisné číslo 323, katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV 

č. 1190 pre spol. IT-CARE s.r.o., Rudník č. 195 a to z dôvodu osobitného zreteľa, 

ktorým je dlhodobé užívanie daných priestorov žiadateľom, prenajímateľ 

požiadal o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci si plní všetky finančné povinnosti 

riadne a včas, obec voči žiadateľovi neeviduje žiadne pohľadávky a tiež, že obec 

má záujem o zachovanie zabezpečovania zdravotnej starostlivosti pre dospelých 

občanov obce Poproč a okolitých obcí. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.t./2019,  k bodu programu č. 16, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne nebytové 

priestory, v celkovej 30,97 m2
 (prevádzka 29,52 m2, hygienické zariadenie  - 1,45 

m2) , nachádzajúce sa v budove Miestneho kultúrneho strediska v Obci Poproč na 

ulici Kultúrnej, orientačné číslo 1, súpisné číslo 651, katastrálne územie Poproč,  

zapísanej na LV č. 1190, pre p. Tatianu Hritz, Východná 17, Poproč, na základe 

jej žiadosti zo dňa 27.11.2018, za účelom zriadenia prevádzky pedikúry, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je podpora znižovania nezamestnanosti 

v obci, podpora poskytovania chýbajúcich služieb pre obyvateľov. 

Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke obce 

v období od 1.2.2019 do 18.2.2019. 

Hlasovanie:  



 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.u./2019,  k bodu programu č. 17, ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 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. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.v./2019,  k bodu programu č. 20h), ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne nebytové 

priestory, v celkovej výmere 128,50 m2, nachádzajúce sa v budove Miestneho 

kultúrneho strediska v Obci Poproč na ulici Kultúrnej, orientačné číslo 1, súpisné 

číslo 651, katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190 pre spol. TOOGA 

s.r.o., Jasov, na základe jej žiadosti zo dňa 28.1.2019 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, ktorým je dlhodobé užívanie daných priestorov žiadateľom, prenajímateľ 

požiadal o ďalšie predĺženie nájmu, k momentu podania žiadosti o predĺženie 

nájmu (pozn. – 28.1.2019, 15.00 hod.) má voči obci vysporiadané všetky 

pohľadávky. 

Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke obce 

v období od 1.2.2019 do 18.2.2019. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Branislav Petráš, PhD. 
 

Schválené. 



 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/2.w./2019,  k bodu programu č. 20n), ktorým OZ   s c h v a ľ u j e: 

- Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne parc. č. 1508 vo 

výmere 192 m2 , parc. č. 1507 vo výmere 88 m2, parc. č. 1505 vo výmere 182 m2, 

parc. č. 1502/3  vo výmere 102 m2 , parc. č. 1506 vo výmere 83 m2 ,  parc. č. 1527 vo 

výmere 325 m2  , všetky zapísané na LV č. 1190 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 t.j. z dôvodu, že tieto pozemky sú priľahlé 

k nehnuteľnosti žiadateľa, na tieto pozemky neexistuje priamy prístup, prístup je 

možný iba cez pozemok žiadateľa o odkúpenie – p. Petra Petráša, bytom Košice, 

Alžbetina 36. 

Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce a web stránke obce 

v období od 1.2.2019 do 18.2.2019. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.a./2019,  k bodu programu č. 1d), ktorým OZ  v o l í: 

- volebnú komisiu v zložení poslancov:  Ing. Branislav Petráš, PhD.,  Mgr. Dominika 

Hiľovská,  Mgr. Zuzana Bradová. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 



Uznesenie OZ č. A.1/3.b./2019,  k bodu programu č. 18, ktorým OZ  v o l í: 

- za členov Komisie na prešetrovanie a vybavovanie sťažností v zmysle z. č. 9/2010 

o sťažnostiach v znení neskorších predpisov: Ing. Jána Spišáka 

        Ing. Branislava Petráša, PhD. 

        Mgr. Zuzanu Bradovú 

a za náhradníkov členov Komisie na prešetrovanie a vybavovanie sťažností v zmysle 

z. č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov: PhDr. Dominika Vincová 

         PhDr. Zita Baníková. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.c./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ  v o l í: 

- poslankyňu, Ing. Evu Petrášovú, za členku Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Eva Petrášová 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.d./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ  v o l í: 

- poslankyňu, PhDr. Dominiku Vincovú, za členku Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 



Uznesenie OZ č. A.1/3.e./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ  v o l í: 

- poslankyňu, PhDr. Zitu Baníkovú, za členku Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská,  Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.f./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ  v o l í: 

- poslanca, Ing. Viliam Komoru, za člena Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 2 Ing. Viliam Komora, Ing. Ján Spišák 

proti 3 PhDr. Dominka Vincová, Mgr. Dominika Hiľovská, PhDr. Zita Baníková 

zdržal sa 4 Ing. Eva Petrášová, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Ing. Branislav Petráš, PhD. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.g./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ  v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Ladislavu Šestákovú, Lesná 17, Poproč za členku 

Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.h./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ   v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Marianu Pavlišinovú, Mieru 23, Poproč za 

členku Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  



 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ch./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ  v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Ľudovíta Petráša, Lipová 12, Poproč za člena 

Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.i./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ  v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Františka Vindta, Obchodná 36, Poproč za člena 

Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.j./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ  v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Miriam Michalkovú, Kostolná 80, Poproč za 

členku Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                



                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.k./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ  v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Martina Jasaňa, Západná 2, Poproč za člena 

Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 2 Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora 

proti 4 PhDr. Dominika Vincová, Mgr. Dominika Hiľovská,  Ing. Eva Petrášová, 

PhDr. Zita Baníková 

zdržal sa 3 Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. Zuzana Bradová 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.l./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ  v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Pavla Jurčinu, Mieru 161, Poproč za člena 

Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 0  

proti 2 PhDr. Dominika Vincová, , PhDr. Zita Baníková 

zdržal sa 7 Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. 

Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Mgr. Katarína Harčariková, Ing. 

Viliam Komora 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.m./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ  v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Denisu Jurčinovú, Mieru 161, Poproč za členku 

Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 5 Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. 

Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 4 Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, 

PhDr. Zita Baníková 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.n./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ   v o l í: 



- z radov občanov odborníkov, Ing. Slavomíra Štovčika, Požiarna 7, Poproč za člena 

Finančnej komisie pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 2 Ing. Ján Spišák, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 3 PhDr. Dominika Vincová, , PhDr. Zita Baníková, Ing. Eva Petrášová, 

zdržal sa 4 Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. Dominika Hiľovská, Mgr. Katarína 

Harčariková, Ing. Viliam Komora 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.o./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ  v o l í: 

- poslanca, Ing. Branislav Petráša, PhD., za člena Komisie životného prostredia a 

projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.p./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ  v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Bc. Annu Benkovú, Lesná 5, Poproč, za členku 

Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.r./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ  v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Mareka Jasaňa, Slnečná 42, Poproč, za člena 

Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 



 proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.s./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. arch. Marianu Šimkovú, Jarná 23, Poproč, za 

členku  Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.t./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Ivanu Fabianovú, Obchodná 52, Poproč, za 

členku  Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.u./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Milana Hužvára, Krátka 4, Poproč, za člena  

Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 3 Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, Ing. Ján Spišák 

proti 4 Mgr. Dominika Hiľovská, PhDr. Dominika Vincová, Ing. Eva Petrášová, 

PhDr. Zita Baníková 

zdržal sa 2 Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. Zuzana Bradová 

 

 

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



                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.v./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Mgr. Ľuboša Juhára, Družstevná 10, Poproč, za 

člena  Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Mgr. Zuzana Bradová 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.w./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Štefan Hužvára, Nová 8, Poproč, za člena  

Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Hiľovská, Ing. Eva Petrášová,  Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Ján Spišák, 

Ing. Branislav Petráš, PhD.,  PhDr. Dominika Vincová 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.x./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Róberta Vincu, Letná 7, Poproč, za člena  

Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Ing. Eva Petrášová, Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Ján 

Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD.,PhDr. Dominika Vincová, Ing. Viliam 

Komora 

proti 0  

zdržal sa 2 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 



Uznesenie OZ č. A.1/3.y./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Slavomíra Štovčika, Požiarna 7, Poproč, za 

člena  Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 3 Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD. 

proti 0  

zdržal sa 6 PhDr. Zita Baníková, Ing. Eva Petrášová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Viliam 

Komora 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.z./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Pavla Jurčinu, Mieru 161, Poproč, za člena  

Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 1 Ing. Ján Spišák 

proti 2 PhDr. Zita Baníková, PhDr. Dominika Vincová 

zdržal sa 6 Ing. Eva Petrášová, Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, 

Mgr. Dominika Hiľovská, PhD., Mgr. Zuzana Bradová,  Ing. Branislav 

Petráš, PhD. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.aa./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Jána Spišáka, Oľšavská 12, Poproč, za člena 

Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ab./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z poslancov, Ing. Jána Spišáka, za člena Komisie kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Ján Spišák 

 

 

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



                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ac./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- poslankyňu, Mgr. Katarínu Harčarikovú,  za členku Komisie kultúry a športu pri 

OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ad./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Martinu Pástorovú, Poľná 7, Poproč, za členku 

Komisie kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ae./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Olega Bradu, Nová 26, Poproč, za člena Komisie 

kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.af./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 



- z radov občanov odborníkov, Mgr. Dajánu Špegárovú, Obchodná 35, Poproč, za 

členku Komisie kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 7 Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Viliam Komora,  Ing. Ján Spišák, Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. 

Dominika Hiľovská 

proti 0  

zdržal sa 2 PhDr. Dominika Vincová , PhDr. Zita Baníková 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ag./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Martina Gumáňa, Západná 69, za člena Komisie 

kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ah./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, PhDr. Viktora Jasaňa, Družstevná 12, za člena 

Komisie kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová,  Ing. Ján Spišák,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová,  

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 0  

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

Uznesenie OZ č. A.1/3.ach./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Karola Hiľovského, Poľná 11,  za člena Komisie 

kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  



 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ai./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Bc. Dávida Majchera, Východná 58, za člena 

Komisie kultúry a športu pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.aj./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- poslankyňu, Mgr. Zuzanu Bradovú, za členku Komisie školstva a sociálnych vecí  

pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ak./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- poslankyňu, Mgr. Dominiku Hiľovskú, za členku Komisie školstva a sociálnych 

vecí  pri OZ. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             



 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.al./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, RNDr. Boženu Mihókovú, Oľšavská 31, Poproč,  za 

členku  Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.am./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Máriu Petrášovú, Mieru 15, Poproč,  za členku  

Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová,  

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.an./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Evu Benkovú, Družstevná 20, Poproč,  za členku  

Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ao./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 



- z radov občanov odborníkov, Mgr. Katarínu Grácovú, Záhradná 3, Poproč,  za 

členku  Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová,  

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ap./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Mgr. Valériu Bláhovskú, Partizánska 34, Poproč,  za 

členku  Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ar./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Mgr. Ivetu Porackú, Obchodná 1, Poproč,  za členku  

Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová,  

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.as./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, p. Gabrielu Hiľovskú, Obchodná 13, Poproč,  za 

členku  Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 



 proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.at./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Mgr. Katarínu Péčiovú, Mieru 93, Poproč,  za členku  

Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 2 Ing. Viliam Komora, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 7 PhDr. Dominika Vincová, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. 

Zuzana Bradová,  Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, 

Ing. Branislav Petráš, PhD. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.au./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- z radov občanov odborníkov, Ing. Denisu Jurčinovú, Mieru 161, Mieru 93, Poproč,  

za členku  Komisie školstva a sociálnych vecí  pri OZ.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 1 Ing. Ján Spišák 

proti 4 PhDr. Dominika Vincová, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. 

Zuzana Bradová 

zdržal sa 4 Ing. Viliam Komora, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika 

Hiľovská, Ing. Branislav Petráš, PhD.   

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.av./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- za predsedu Finančnej komisie pri OZ,  z členov komisie - Ing. Evu Petrášovú. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová,  

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             



 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.aw./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- za tajomníka Finančnej komisie pri OZ, z členov komisie - p. Ladislavu Šestákovú.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ax./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- za predsedu Komisie životného prostredia a projektového plánovanie pri OZ, z 

členov komisie  - Ing. Branislava Petráša, PhD..  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová,  PhDr. Dominika Vincová, 

Ing. Ján Spišák 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 1 Ing. Branislav Petráš, PhD. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ay./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- za tajomníka Komisie životného prostredia a projektového plánovanie pri OZ, z 

členov komisie - Mgr. Ľuboša Juhára.   
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

Uznesenie OZ č. A.1/3.az./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- za predsedu Komisie kultúry a športu pri OZ, z členov komisie – Ing. Jána 

Spišáka.    
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  



zdržal sa 1 Ing. Ján Spišák 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.ba./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

- za tajomníka Komisie kultúry a športu pri OZ, z členov komisie – Mgr. Dajánu 

Špegárovú.    
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 7 Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika 

Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 2 PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.bb./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

za predsedu Komisie školstva a sociálnych vecí pri OZ, z členov komisie – Mgr. 

Zuzanu Bradovú. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Viliam Komora, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, Ing. Ján Spišák 

proti 0  

zdržal sa 1 Mgr. Zuzana Bradová 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/3.bc./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ v o l í: 

za tajomníka Komisie školstva a sociálnych vecí pri OZ, z členov komisie – Mgr. 

Katarínu Grácovú.  
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák,  

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová,  

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             



 

 

Uznesenie OZ č. A.1/4.a./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ   u r č u j e: 

- Počet členov Finančnej komisie pri OZ na volebné obdobie 2018-2022 a to  9 

(deväť). 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/4.b./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ   u r č u j e: 

- Počet členov Komisie životného prostredia a projektového plánovania pri OZ na 

volebné obdobie 2018-2022 a to  9 (deväť). 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/4.c./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ   u r č u j e: 

- Počet členov Komisie kultúry a športu pri OZ na volebné obdobie 2018-2022 a to  

9 (deväť). 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                



                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/4.d./2019,  k bodu programu č. 19, ktorým OZ   u r č u j e: 

- Počet členov Komisie školstva a sociálnych vecí pri OZ na volebné obdobie 2018-

2022 a to  9 (deväť). 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/5.a./2019,  k bodu programu č. 20a), ktorým OZ   n e s ú h l a s í: 

- S predĺžením platnosti stavebného povolenia sp. zn. OcÚ-A-886/2016-002 zo dňa 

23.1.2016, vydaného obcou Poproč, pre spol. Slovak Telekom a.s., Bratislava vo 

veci projektu : „Základňová stanica a rádioreléový bod Poproč“ z dôvodu, aby sa 

predišlo ďalším podnetom  resp. petíciam zo strany obyvateľov obce, nakoľko 

občania obce nesúhlasia s výstavbou vysielača. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/6.a./2019,  k bodu programu č. 20m), ktorým OZ    r u š í: 

- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.1/2.g./2011 zo dňa 17.1.2011, ktorým OZ 

schválilo:  „Používanie   súkromného   motorového    vozidla   Kia Sportage,   

evidenčné   číslo:   KS312CP  pre služobné účely“.  
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 



 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/6.b./2019,  k bodu programu č. 20n), ktorým OZ    r u š í: 

- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.1/2.f./2017  zo dňa 20.2.2017, ktorým OZ 

schválilo: „ Zámer predaja majetku obce Poproč, konkrétne parc. č. 1508/2 vo výmere 

151 m2 , parc. č. 1505/2 vo výmere 144 m2 , parc. č. 1502/3 vo výmere 102 m2 zapísané 

na LV č. 1190 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“. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/6.c./2019,  k bodu programu č. 20n), ktorým OZ    r u š í: 

- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.1/3.a./2017 zo dňa 20.2.2017,  ktorým OZ 

vyhlásilo: „Osobitný zreteľ na predaj nehnuteľného majetku – parc. č. 1508/2 vo 

výmere 151 m2 , parc. č. 1505/2 vo výmere 144 m2 , parc. č. 1502/3 vo výmere 102 m2 

zapísané na LV č. 1190, z dôvodu že na tieto pozemky neexistuje priamy prístup, 

prístup je možný iba cez pozemok žiadateľa o odkúpenie – p. Petra Petráša, bytom 

Košice, Alžbetina 36. Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce v 

období od 23.2.2017 do 10.3.2017“. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/6.d./2019,  k bodu programu č. 20n), ktorým OZ    r u š í: 



- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.5/3.b./2017 zo dňa 23.10.2017,  ktorým OZ 

neschválilo: „Prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s  § 9a, odsek 

8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí, konkrétne pozemky 

nachádzajúce sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísané na LV č. 1190, parc. č. 1508/2 

– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 151 m2, parc. č. 1505/2 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 144 m2, parc. č. 1502/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

102 m2, spolu 397 m2 za cenu 215,00 € , v zmysle znaleckého posudku zo dňa 

10.8.2017, vypracovaného znalcom Ing. Jozefom Hudákom,  pre p. Petra Petráša, 

bytom Košice, Alžbetina 3“. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/6.e./2019,  k bodu programu č. 20n), ktorým OZ    r u š í: 

- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.6/2.o./2017 zo dňa 11.12.2017,  ktorým OZ 

schválilo: „V  súlade s  § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku 

obcí,  schvaľuje zámer  prevodu majetku obce priamym predajom p. Petrovi 

Petrášovi, bytom Košice, Alžbetina 36. Jedná sa o  pozemky zapísané na LV č. 1190, 

konkrétne parc. č. 1508/2 vo výmere 151 m2 , parc. č. 1505/2 vo výmere 144 m2 , parc. 

č. 1502/3 vo výmere 102 m2. Cena za pozemok ponúknutá žiadateľom a bude 

porovnateľná s cenami za už predané pozemky v tejto časti 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. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/6.f./2019,  k bodu programu č. 20n), ktorým OZ    r u š í: 

- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.1/2.s./2018 zo dňa 26.3.2018,  ktorým OZ 

schválilo: „Prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a, odsek 8, 

písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí p. Petrovi Petrášovi, bytom Košice, 

Alžbetina 36, konkrétne pozemky nachádzajúce sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, 



zapísané na LV č. 1190, parc.č. 1508/2 vo výmere 151 m2 , parc. č. 1505/2 vo výmere 

144 m2 , parc. č. 1502/3 vo výmere 102 m2 , cena 1,07 € za m2 , spolu za cenu 424,79 

€ (cena porovnateľná s cenou v zmysle znaleckého posudku vypracovaného znalcom 

Ing. Ľubomírom Vincom zo dňa 13.6.2017 pre manželov Mihókových, bývajúcich na 

Oľšavskej ulici č. 31)“. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.a./2019,  k bodu programu č. 10, ktorým OZ    u k l a d á: 

- Obecnému úradu v Poproči vypracovať dodatok k zmluve o prenájme nebytového 

priestoru  so spol. STALA s.r.o., Sadová 34, Poproč,  pri uzatvorení ktorého sa 

bude postupovať v súlade s §12, ods. 3 Zásad obce Poproč o hospodárení a 

nakladaní s majetkom obce, účinných od 8.3.2010. 

Termín: bezodkladne 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.b./2019,  k bodu programu č. 11, ktorým OZ    u k l a d á: 

- Obecnému úradu v Poproči vypracovať dodatok k zmluve o prenájme nebytového 

priestoru  s p. Evou Štovčikovou, Východná 29, Poproč,  pri uzatvorení ktorého sa 

bude postupovať v súlade s §12, ods. 3 Zásad obce Poproč o hospodárení a 

nakladaní s majetkom obce, účinných od 8.3.2010. 

Termín: bezodkladne 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  



 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.c./2019,  k bodu programu č. 12, ktorým OZ    u k l a d á: 

- Obecnému úradu v Poproči vypracovať dodatok k zmluve o prenájme nebytového 

priestoru  s p. Martou Vaňovou, Májová 1, Jasov,  pri uzatvorení ktorého sa bude 

postupovať v súlade s §12, ods. 3 Zásad obce Poproč o hospodárení a nakladaní 

s majetkom obce, účinných od 8.3.2010. 

Termín: bezodkladne 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.d./2019,  k bodu programu č. 13, ktorým OZ    u k l a d á: 

- Obecnému úradu v Poproči vypracovať dodatok k zmluve o prenájme nebytového 

priestoru  so  Slavomírom Juhárom – ERTS, Slnečná 28, Poproč,  pri uzatvorení 

ktorého sa bude postupovať v súlade s §12, ods. 3 Zásad obce Poproč 

o hospodárení a nakladaní s majetkom obce, účinných od 8.3.2010. 

Termín: bezodkladne 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.e./2019,  k bodu programu č. 14, ktorým OZ    u k l a d á: 

- Obecnému úradu v Poproči vypracovať dodatok k zmluve o prenájme nebytového 

priestoru  s p. Jarmilou Sklenkovou, Školská 8, Poproč,  pri uzatvorení ktorého sa 



bude postupovať v súlade s §12, ods. 3 Zásad obce Poproč o hospodárení a 

nakladaní s majetkom obce, účinných od 8.3.2010. 

Termín: bezodkladne 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.f./2019,  k bodu programu č. 15, ktorým OZ    u k l a d á: 

- Obecnému úradu v Poproči vypracovať dodatok k zmluve o prenájme nebytového 

priestoru  so spol. IT-CARE s.r.o., Rudník č. 195,  pri uzatvorení ktorého sa bude 

postupovať v súlade s §12, ods. 3 Zásad obce Poproč o hospodárení a nakladaní 

s majetkom obce, účinných od 8.3.2010. 

Termín: bezodkladne 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.g./2019,  k bodu programu č. 20e), ktorým OZ    u k l a d á: 

- Obecnému úradu v Poproči vykonať prieskum trhu za účelom zistenia súčasnej 

trhovej ceny traktora John Deere, zakúpeného v roku 2005 a vykonať prieskum 

trhu za účelom zistenia cenovej ponuky na generálnu údržbu daného traktora. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             



 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.h./2019,  k bodu programu č. 20j), ktorým OZ    u k l a d á: 

- Komisii životného prostredia a projektového plánovania pri OZ spracovať 

koncepciu údržby (opráv) miestnych komunikácií v závislosti od ich technického 

stavu. 

Termín: do najbližšieho plánovaného zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora,  Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Branislav Petráš, PhD. 
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.ch./2019,  k bodu programu č. 20o), ktorým OZ    u k l a d á: 

- Komisii školstva a sociálnych vecí vypracovať v súlade s platnou právnou úpravou 

koncepciu poskytovania stravovania v obci a donášky stravy do domácnosti  s 

finančnými dopadmi na rozpočet obce. 

Termín: do 30.6.2019 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/7.i./2019,  k bodu programu č. 23, ktorým OZ    u k l a d á: 

- Komisii školstva a sociálnych vecí zaoberať sa podnetmi p. Márie Gregovej. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  
 

Schválené. 

 

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



                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/8.a./2019,  k bodu programu č. 20i), ktorým OZ    s ú h l a s í: 

- So zmenou vedenia autobusovej dopravy spol. Eurobus a.s., Košice cez obec 

Poproč a to na skúšobnú dobu jedného roka, konkrétne autobusová doprava bude 

vedená od zastávky „Cintorín“ z ulice Mieru na ulicu Kostolnú, kde bude 

premiestnená autobusová zastávka na výstup, pred budovu cukrárne, následne 

bude doprava vedená po ulici Kostolnej na zastávku „Brod“. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

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

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, , Ing. Eva Petrášová, 

Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.1/8.b./2019,  k bodu programu č. 20l), ktorým OZ    s ú h l a s í: 

- S podaním žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z ÚPSVaR Košice na 

vytvorenie dvoch pracovných miest na vytvorenie chráneného pracoviska. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:     9  
 

za 7 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 2 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

 

Schválené. 

 

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

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

 

 

K bodu programu č. 25: 
Záver.    

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

prítomným za účasť na tomto  plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 



 

 

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

                                               

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

                                                                                                                                                               
 

 

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

 

Ing. Ján Spišák  .............................................

  

 

                                                       

 

 

 

 

 

 


