
Zápisnica 
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 25.2.2019 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. Dominika Vincová, Mgr. Katarína 

Harčariková. 

 

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

    Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Branislava Petráša, PhD., 

Mgr. Dominiku Vincovú, Mgr. Zuzanu Bradovú, vyzvala poslancov na predloženie 

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

Uznesenie OZ č. A.2/2.a./2019,  k bodu programu č. 1c), ktorým OZ   schvaľuje: 

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

Dominika Hiľovská, Mgr. Zuzana Bradová. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9  
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  



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

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

 

 

 

 

 
V Poproči, 25.2.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

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

v zákonom stanovenej lehote, preložila návrh programu:  

1. Otvorenie. 

a) určenie zapisovateľa.    

b) určenie overovateľov zápisnice 

c) voľba návrhovej komisie,           

d) schválenie programu rokovania 

2. Návrh na zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poproč č. A.1/2.d./2018 zo 

dňa 26.3.2018. 

3. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 28.1.2019. 

4. Informácia starostky obce o poverení poslanca OZ zastupovaním starostu obce v súlade 

s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

6. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery. 

a) Finančná komisia pri OZ. 

b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ. 

c) Komisia kultúry a športu pri OZ. 

d) Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ. 

7. Návrh na podanie žiadosti o dotáciu na vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného 

plánu obce Poproč. 

8. Informácia o investičných akciách v obci. 

a) Projekt: „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“. 

9. Rôzne. 

10. Interpelácie poslancov. 

11. Podnety a návrhy od občanov. 

12. Závery z rokovania OZ. 

13. Záver.       

Starostka obce dala hlasovať za tento predložený návrh programu: 

Uznesenie OZ č. A.2/2.b./2019,  k bodu programu č. 1d), ktorým OZ   schvaľuje: 

- Program rokovania zasadnutia OZ dňa 25.2.2019 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 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  



Starostka obce konštatovala, že program rokovania dnešného neplánovaného zasadnutia 

bol schválený. 

 

 

 

V Poproči, 25.2.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 
Následne starostka obce vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúceho návrhu už 

schváleného programu dnešného rokovania..  

Poslankyňa, PhDr. Zita Baníková, navrhla zrušiť body programu rokovania č. 9.Rôzne,  

č. 10.Interpelácie poslancov, bod č. 11. Podnety a návrhy od občanov a to z dôvodu, že sa jedná 

o neplánované rokovanie a nie je nutné zaradiť tieto body do programu rokovania, treba riešiť 

iba urgentné veci. 

Starostka obce konštatovala, že na ustanovujúcom zasadnutí bol schválený 

harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde poslanci zároveň chválili stále body 

programu rokovania, ktorými sú Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ,  

Rôzne, Interpelácie poslancov, Podnety a návrhy od občanov, Závery z rokovania OZ, Záver, 

pri zostavovaní programu postupovala v zmysle takto schváleného uznesenia, preto boli tieto 

body zaradené do programu rokovania. 

Následne dala o návrhu poslankyne PhDr. Baníkovej hlasovať:  

Uznesenie OZ č. A.2/2.c./2019,  k bodu programu č. 1d), ktorým OZ   schvaľuje: 

- Návrh poslankyne PhDr. Zity Baníkovej – vylúčenie bodov 9., 10., 11. z programu 

rokovania. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9  
 

za 7 Mgr. Dominika Hiľovská,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., 

Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. 

Zuzana Bradová 

proti 1 Ing. Viliam Komora 

zdržal sa 1 Mgr. Katarína Harčariková 

Starostka obce konštatovala, že  s počtom hlasov 7 bolo uznesenie schálené a body 

programu č. 9.Rôzne,  č. 10.Interpelácie poslancov, bod č. 11. Podnety a návrhy od občanov 

z programu vypustené. 

 

 

 

 

V Poproči, 25.2.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

K bodu programu č. 2: 
Návrh na zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poproč č. A.1/2.d./2018 zo dňa 

26.3.2018. 

Starostka obce informovala, prítomných, že na zasadnutí OZ dňa 26.3.2019 bol 

poslancom, Ing. Viliamom Komorom prednesený návrh na uznesenie, aby sa v  zmysle 

Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Poproč rozhodovalo o každom uznesení 

v polohe „berie na vedomie“ hlasovaním, čo sa nepraktizovalo, návrh poslanca Ing. Komoru, 

bol v počte 4 ku 3, neschválený. Po januárovom zastupiteľstve na to upozornil aj hlavný 

kontrolór obce, preto vzhľadom na rozpor takto prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva v 



Poproči s Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva v Poproči,  rokovací poriadok je nad 

uznesenie, je potrebné predmetné zmätočné uznesenie zrušiť. Starostka obce otvorila diskusiu 

poslancov k predmetnému bodu, nikto sa nevyjadril, preto predniesla návrh na uznesenie: 

Uznesenie OZ č. A.2/3.a./2019,  k bodu programu č. 2, ktorým OZ   ruší: 
- Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Poproč č. A.1/2.d./2018 zo dňa 26.3.2018 

„V zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Poproč, časť III., 

§ 9, ods. 2 bude obecné zastupiteľstvo rozhodovať o každom uznesení „berie na 

vedomie“ hlasovaním“. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9  
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že za hlasovalo všetkých deväť poslancov, uznesenie bolo 

schválené.  

 

 

 

 

V Poproči, 25.2.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

Dôvodová správa k zrušeniu uznesenia OZ č. A.1/2.d./2018 zo dňa 26.3.2018 tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

K bodu programu č. 3: 
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 28.1.2019. 

 V tomto bode programu starostka obce pristúpila ku kontrole plnenia uznesení 

z rokovania OZ dňa 28.1.2019, písomne spracovaný materiál bol poslancom doručený, je to 

rozsiahly dokument vzhľadom na vykonanú voľbu členov komisií OZ. Následne starostka obce 

informovala o uzneseniach z ktorých vyplynuli nejaké povinnosti: 

Uznesenia  prijaté v polohe „schvaľuje“: 

Uznesenie OZ č. A.1/2.t./2019: 

- 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 – 

splnené. 

Uznesenie OZ č. A.1/2.v./2019: 

- 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 – splnené. 

Uznesenie OZ č. A.1/2.w./2019: 

- 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 – splnené. 

 

Uznesenia  prijaté v polohe „ukladá“: 

Uznesenie OZ č. A.1/7.a./2019: 

- 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 – splnené. 

Uznesenie OZ č. A.1/7.b./2019: 

- 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 – splnené. 

Uznesenie OZ č. A.1/7.c./2019: 

- 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 – splnené. 

Uznesenie OZ č. A.1/7.d./2019: 

- 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 – splnené. 

Uznesenie OZ č. A.1/7.e./2019: 

- 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 – splnené. 

Uznesenie OZ č. A.1/7.f./2019: 

- 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 – splnené. 

Uznesenie OZ č. A.1/7.g./2019: 



- 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 – trvá. 

Uznesenie OZ č. A.1/7.h./2019: 

- 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 – trvá. Ing. Branislav Petráš, predseda komisie, 

informoval, že kontaktoval členov komisie, „zadelili“ si lokality, ktoré má každý člen 

zdokumentovať aj s popisom, následne zvolá zasadnutie komisie. 

Uznesenie OZ č. A.1/7.ch./2019 

- 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 – uznesenie trvá a je aj čiastočne splnené, 

informácia bude podaná v bode rokovania č. 6. 

Uznesenie OZ č. A.1/7.i./2019: 

- Komisii školstva a sociálnych vecí zaoberať sa podnetmi p. Márie Gregovej - uznesenie 

splnené, informácia bude podaná v bode rokovania č. 6. 

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

preto predniesla návrh na uznesenie: 

Uznesenie OZ č. A.2/1.a./2019,  k bodu programu č. 3, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 28.1.2018. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9  
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že za hlasovalo všetkých deväť poslancov, uznesenie bolo 

schválené.  

 

 

 

 

V Poproči, 25.2.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

 

 

 

Písomne spracovaný materiál - Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

dňa 28.1.2019 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 4: 
Informácia starostky obce o poverení poslanca OZ zastupovaním starostu obce v súlade s § 13b 

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

 V tomto bode programu starostka obce informovala prítomných, že dňom 5.2.2019 

poverila v zmysle 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

zastupovaním starostky obce poslanca, Ing. Jána Spišáka. 



Starostka obce vyzvala poslancov na vyjadrenie sa k predmetnému bodu, nikto 

z prítomných sa nevyjadril, predniesla návrh na uznesenia. 

Uznesenie OZ č. A.2/1.b./2019,  k bodu programu č. 4, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- informáciu starostky obce o poverení poslanca OZ, Ing. Jána Spišáka,  

zastupovaním starostu obce v súlade s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9  
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že za hlasovalo všetkých deväť poslancov, uznesenie bolo 

schválené.  

 

 

 

 

V Poproči, 25.2.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

 

K bodu programu č. 5: 
Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

 V tomto bde programu starostka obce vyzvala hlavného kontrolóra obce, Ing. Jaroslava 

Hospodára, aby oboznámil prítomných so správou o kontrolnej činnosti za rok 2018. Ing. 

Hospodár informoval, že v roku 2018 v zmysle schváleného uznesenia OZ, vykonal tieto 

kontroly: 

 kontrolu zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku 2017, 

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

konzultované a odstránené, doporučil žiadateľom vopred konzultovať podanie žiadosti so 

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

 kontrolu hospodárnosti na úseku tovarov a služieb v roku 2017  v hotovostnom 

aj bezhotovostnom platobnom styku, vykonanou kontrolu neboli zistené nedostatky, drobné 

nejasnosti boli v priebehu kontroly objasnené a vysvetlené, neboli kvalifikované ako kontrolné 

zistenia alebo porušenie legislatívy. 

 kontrolu vykonávania základnej finančnej kontroly a  administratívnej finančnej 

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

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

 kontrolu evidovania majetku obce, či bol a kým spôsobom zaradený do majetku 

obce materiál zakúpený v roku 2017, vykonanou kontrolou nezistil, aby nejaký zakúpený 

materiál nebol zaradený do majetku obce na príslušných majetkových kartách. 

 kontrolu evidovania majetku obce zakúpeného ZŠsMŠ Poproč, či bol a kým 

spôsobom zaradený do majetku obce materiál zakúpený v roku 2017 a v prvom polroku r. 2018, 

vykonanou kontrolou nezistil, aby niektorá zo zúčastnených strán konala v rozpore s platnou 

legislatívou. 

 kontrolu evidovania uskutočnených investičných akcií na území obce v roku 

2017  a v prvom polroku r. 2018 , vykonanou kontrolou nezistil pochybenia. 



 kontrolu vykonávania inventarizácie peňažných prostriedkov k 31.12.2017, 

vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky. 

Ďalej hlavný kontrolór konštatoval, že všetky kontroly boli prejednané so štatutárom a 

že okrem vykonaných kontrol spracoval aj stanoviská a to stanovisko  k navrhovaným úpravám 

rozpočtu obce na rok 2018, stanovisko k návrhu Programového rozpočtu obce na 2018 – 

záväzného, stanovisko k Programovému rozpočtu obce  na rok 2018 – výhľadového, stanovisko 

k Záverečnému účtu obce za rok 2017. 

 Starostka obce poďakovala Ing. Hospodárovi za oboznámenie so správou, otvorila 

diskusiu poslancov k predmetnému bodu. 

Poslankyňa PhDr. Zita Baníková, navrhla schváliť hlavnému kontrolórovi za obdobie roka 

2018 odmenu  vo výške 25% mesačného platu, nakoľko hlavnému kontrolórovi nemôže štatutár 

udeliť odmenu ako ostatným zamestnancom, môže mu ju schváliť iba OZ. 

Následne pokračovala diskusia k predložnému návrhu poslankyne PhDr. Baníkovej, v ktorej 

starostka obce upozornila, že takýto bod mala poslankyňa navrhnúť ako samostatný bod 

rokovania, hlavný kontrolór konštatoval, že sa môže tento bod zaradiť aj takto, ako navrhla p. 

poslankyňa, starostka obce požiadala, aby v zápisnici bolo uvedené, že na základe odporúčania 

HK sa bude  hlasovať o návrhu uznesenia. Ďalej sa  v diskusii konštatovalo, že odmena  patrí 

za prácu naviac a p. kontrolór za svoju právu má zaplatené, že noví poslanci nepoznajú prácu 

hlavného kontrolóra natoľko, aby už teraz kompetentne rozhodli o poskytnutí odmeny, v závere 

diskusie  poslankyňa, Ing. Eva Petrášová, navrhla presunúť tento bod o odmene pre hlavného 

kontrolóra na najbližšie  plánované zasadnutie OZ z dôvodu, že nie je v súlade so schváleným 

programom rokovania a tiež z dôvodu, aby sa poslanci lepšie oboznámili s prácou hlavného 

kontrolóra. 

Uznesenie OZ č. A.2/2.d./2019,  k bodu programu č. 5, ktorým OZ   schvaľuje: 

- Návrh poslankyne Ing. Evy Petrášovej, riešiť odmenu hlavného kontrolóra obce 

na najbližšom plánovanom zasadnutí OZ. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9  
 

za 8 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová,  Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 1 PhDr. Zita Baníková 

Starostka obce konštatovala, že za hlasovalo osem poslancov, návrh poslankyne,  Ing. 

Petrášovej, bol schválený.  

 

 

 

 

V Poproči, 25.2.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

Ďalej starostka obce predniesla návrh na uznesenie: 

Uznesenie OZ č. A.2/1.c./2019,  k bodu programu č. 5, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018. 
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9  
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  



Starostka obce konštatovala, že za hlasovalo všetkých deväť poslancov, uznesenie bolo 

schválené.  

 

 

 

 

V Poproči, 25.2.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

K bodu programu č. 6: 
Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery. 

 V tomto bode programu starostka obce vyzvala predsedov jednotlivých komisií, aby 

informovali o činnosti. 

Finančná komisia pri OZ – predsedníčka Ing. Eva Petrášová, informovala, že komisia doposiaľ 

nezasadala, čakalo sa na podklady – nový rozpočet k požiarnej zbrojnici, ktoré boli obci 

doručené minulý týždeň - štvrtok, finančná komisia bude zasadať koncom tohto týždňa resp. 

začiatkom budúceho týždňa. 

Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ – predseda, Ing. Branislav 

Petráš, PhD., informoval, že komisia nezasadala. 

Komisia kultúry a športu pri OZ – predseda, Ing. Ján Spišák informoval, že komisia taktiež 

doposiaľ nezasadala. 

Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ  - predsedníčka komisie, Mgr. Zuzana Bradová, 

informovala, že komisia zasadala 12.2.2019, komisiou boli prerokované  úlohy, ktoré komisii 

vyplynuli na poslednom zasadnutí OZ dňa 28.1.2019 a to  

Uznesenie OZ č. A.1/7.i./2019, ktorým bolo uložené 

- Komisii školstva a sociálnych vecí zaoberať sa podnetmi p. Márie Gregovej,  

konkrétne: 

- zabezpečiť prepravu detí do školy ako pomoc pre pracujúcich rodičov – záver - takáto 

preprava do školy nie je zákonom podložená, každý rodič je povinný si takúto prepravu 

zabezpečiť sám, resp. rodič má možnosť požiadať zamestnávateľa o nevyhnutné prerušenie 

pracovného času, čo vyplýva aj zo zákonníka práce. 

- aby bola materská škôlka počas letných prázdnin otvorená mesiac nie 14 dní – záver – ak bude 

v letných mesiacoch navštevovať škôlku 10 a viac detí tak sa prevádzka zabezpečí, ak menej 

ako 10 detí tak nie. Zistí sa záujem u rodičov detí, či 3 alebo len 2 týždne prevádzky postačí. 

- aby školský klub zabezpečoval činnosť aj v ranných hodinách napr. od 6.00 do 7:30 hod. - 

záver – vykoná sa prieskum záujmu u rodičov detí v škole. 

- aby sa voľby konali v kultúrnom dome, v škole pri posedných voľbách nebol zabezpečený 

bezbariérový prístup - nebola funkčná plošina – záver – schodisková plošina v ZŠ sa používa 

zriedkavo, pred komunálnymi voľbami riadne preskúšaná a plne funkčná. V deň volieb však 

bola poruchová, jej nefunkčnosť sa rieši prostredníctvom firmy, ktorá zabezpečuje fungovanie 

zdvíhacích zariadení pre ZŤP osoby. 

 

 

- zabezpečiť bezbariérový prístup do kostola a to formou peňažného príspevku z rozpočtu obce 

– záver - budova kostola nie je obecnou budovou, tento bod sa neprerokoval, problematika sa 

netýka obce, ale farského úradu. 

- zriadenie denného stacionára v obci – záver – predsedníčka komisie Mgr. Bradová osloví p. 

Gregovú Máriu o konkretizovanie, čo si pod pojmom denný stacionár predstavuje.  



- realizovať dotazníkové prieskumy na potreby občanov v obecných novinách,  nie na web 

stránke, ale v obecných novinách – záver - túto požiadavku komisia vzala na vedomie, nie je 

problém vložiť dotazník v rámci dotazníkového prieskumu do obecných novín. 

Uznesenie OZ č. A.1/7.ch./2019, ktorým bolo uložené 

- 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 – záver – Mgr. Zuzana Bradová predniesla OZ návrh na uznesenie 

a to  uložiť úlohu obecnému úradu doriešiť sociálnu službu  jedáleň v zmysle § 58 zákona č. 

448/2008 Z.z. o soc. službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov a urgentne doriešiť donášku v hornej časti obce 

v termíne do 31.3.2019. 

Ing. Komorová konštatovala, že podľa § 58 sa v obci postupovalo aj doteraz, avšak 

poskytovanie tejto služby nebolo úplne doriešené, komisia mala predložiť konkrétne návrhy 

riešenia aj finančnými dopadmi na rozpočet obce, t.z. či sa bude § 58 riešiť v polohe 

ambulantnej alebo terénnej sociálnej služby, či sa strava bude naďalej zabezpečovať 

prostredníctvom Domova dôchodcov Poproč, akými personálnymi kapacitami  sa bude 

stravovanie riešiť, či to bude mať dopad na zamestnanosť, aké finančné prostriedky sú na to 

potrebné, či dôchodcovia budú platiť stravu v plnej výške alebo bude obec na obedy dôchodcom 

prispievať, z návrhu predloženého uznesenia  nie je jasné aký má byť ďalší postup, obecný úrad 

nemôže sám rozhodnúť  aká forma tejto služby sa bude poskytovať.  

Ďalej starostka obce informovala, že na komisiu spracovala a predložila výstup – rozbor, 

o ktorom v zápisnici zo zasadnutia komisie nie je ani zmienka, že danú problematiku 

odkonzultovala s MPSVaR SR, ďalej, že jedáleň ako sociálna služba je zahrnutá aj 

v Komunitnom pláne obce ako najžiadanejšia služba, že  je potrebné ju registrovať na Úrade 

KSK, k registrácii je však povinnou prílohou cenník služby, k stanoveniu ceny je potrebné 

poznať náklady na stravnú jednotku, formu sociálnej služby, kým nie stanovená filozofia, obec 

nevie začať spracovávať žiadosť o registráciu, že  nebolo postačujúce na doporučenie NKÚ 

doplniť túto službu len do zriaďovacej listiny domova dôchodcov, bolo potrebné na základe 

toho ju zaregistrovať do registra a viesť zvlášť evidenciu nákladov, čo bolo domovu dôchodcov 

uložené aj úradom NKÚ, že je potrebné stanoviť oficiálny postup t.j.  – podávanie žiadostí 

o poskytnutie danej služby, doteraz sa to neriešilo, rozhodovalo sa bez relevantných podkladov, 

že je možnosť teraz schváliť terénnu sociálnu službu, ktorú je možné potom rozšíriť aj na 

ambulantnú, ak budú vhodné priestorové podmienky a tým umožniť dôchodcom aj stretávať 

sa. 

Ďalej starostka obce poskytla prvotnú informáciu, že  minulý týždeň bola vyhlásená výzva  

v rámci akčného plánu Košice – okolie, ktorá zahŕňa  aj opatrenie sociálna oblasť, konkrétne 

podpora sociálnej ekonomiky, dňa 6.3.2019 bude k tejto výzve školenie, ak bude možné sa do 

tejto výzvy zapojiť, žiadosť bude potrebné podať do 30.3.2019, k tomu je, ale potrebný 

konkrétny výstup OZ, aby obec mohla začať pripravovať VZN a podklady pre ďalšie 

rozhodnutia, aby žiadosť bola k 30.3.2019 podaná, podporované  budú projekty, ktoré budú 

mať dopad na zamestnanosť.  

V závere rozsiahlej diskusie bol Mgr. Bradovou prednesený návrh na uznesenie, o ktorom 

starostka obce dala hlasovať:  

Uznesenie OZ č. A.2/6.a./2019,  k bodu programu č. 6d), ktorým OZ   ukladá: 

- Obecnému úradu v Poproči, aby rozvoz stravy pre dôchodcov v obci riešil formou 

terénnej sociálnej služby prostredníctvom rozpočtovej organizácie obce – Domova 

dôchodcov Poproč, Obchodná 73. 
Hlasovanie: 

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9  

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 



 proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že za hlasovalo všetkých deväť poslancov, uznesenie bolo 

schválené.  

 

 

 

 

V Poproči, 25.2.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

 

Poslanec, Ing. Viliam Komora opustil rokovaciu sálu na dobu 5 minút. 

 

 

K bodu programu č. 7: 
Návrh na podanie žiadosti o dotáciu na vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu 

obce Poproč. 

 V tomto bode programu starostka obce informovala prítomných, že platný ÚPN 

obce Poproč bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva v roku 2002. Od tej doby bol 

aktualizovaný Zmenami a doplnkami č. 1 v roku 2013. Obec je v zmysle zákona povinná 

pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú 

potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán, taktiež 

informovala, že jednou zo základných zákonných povinností obce ako orgánu územného 

plánovania a ako obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie, v zmysle zákona č. 50/1976 

Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších 

predpisov, je v súlade s § 30 ods. zákona, sústavné sledovanie vývoja v území, jeho územno-

technických, hospodárskych a sociálnych predpokladov, na základe ktorých bola navrhnutá 

koncepcia organizácie územia.  

Ďalej  starostka obce informovala, že v zmysle zákona č. 226/2011 Z,z. o poskytovaní 

dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí majú možnosť obce aj v roku 

2019 predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy 

a výstavby SR na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, žiadosť možno podať 

v období od 15.1.2019 do 28.2.2019. K predloženiu žiadostí okrem iných príloh je potrebné 

doložiť aj uznesenia OZ, ktoré si dovolila vypracovať a predložiť poslancom na prerokovanie, 

konkrétne vyhlásenie, že obec má zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov najmenej 

vo výške 20% oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 zákona č. 226/2011 Z. z. o 

poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a súhlas obce s tým, že 

proces obstarávania a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 2 územnoplánovacej dokumentácie 

potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Následne starostka obce informovala prítomných, že v čase spracovávania tohto 

materiálu bola predpodkladaná hodnota služieb spracovania zmien a doplnkov č. 2 územného 

plánu obce Poproč v sume  6000,00 Eur.  K dnešnému dňu je úspešným uchádzačom v rámci 

vykonaného prieskumu trhu   Ing. arch. Mariana Šimková s vysúťaženou konečnou sumou 

5.850,00 €, čiže sa jedná o 20% z tejto sumy ako spoluúčasť obce, ak OZ schváli  na dnešnom 

zasadnutí navrhované uznesenia, bude zajtra  podpísaná zmluva  s poskytovateľom s 

odkladacou klauzulou, a to, že ak obci nebude schválená dotácia, obec od zmluvy odstúpi. 

Podpísaná zmluva s poskytovateľom služby je taktiež prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie. 



Starostka obce otvorila diskusiu  poslancov k predmetnému bodu, nikto z prítomných 

sa nevyjadril, predniesla návrh na uznesenia: 

Uznesenie OZ č. A.2/4.a./2019,  k bodu programu č. 7, ktorým OZ   vyhlasuje: 
- že obec má zabezpečené z vlastných zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo výške 

20% oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 zákona č. 226/2011 Z. z. o 

poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. 
 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9  
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že za hlasovalo všetkých deväť poslancov, uznesenie bolo 

schválené.  

 

 

 

 

V Poproči, 25.2.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 
 

Uznesenie OZ č. A.2/5.a./2019,  k bodu programu č. 7, ktorým OZ   súhlasí: 
- s tým, že proces obstarávania a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 2 

územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o 

poskytnutí dotácie. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9  
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že za hlasovalo všetkých deväť poslancov, uznesenie bolo 

schválené.  

 

V Poproči, 25.2.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

Dôvodová správa k návrhu na podanie žiadosti o dotáciu na vypracovanie Zmien a doplnkov 

č. 2 Územného plánu obce Poproč tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 8: 
Informácia o investičných akciách v obci. 

b) Projekt: „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“. 

V tomto bode programu starostka obce oboznámila prítomných  s dôvodovou správou, 

ktorú vypracovala,  a ktorá bola poslancom elektronicky doručená k naštudovaniu : 

Obec Poproč, ako verejný obstarávateľ, zverejnila  dňa 21.03.2017 vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 57/2017 Výzvu na predkladanie ponúk č. 3459 – WYP na predmet 

zákazky: „Požiarna zbrojnica - prístavba a nadstavba.“ 



Verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom, ktorý odporoval v tom čase platnému 

a účinnému zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu, že verejný obstarávateľ (Obec Poproč) 

postupoval podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom  postup vyhláseného 

verejného obstarávania bol označený ako zadávanie podlimitných zákaziek podľa ustanovení § 

113 až 116 zákona o verejnom obstarávaní a pritom § 66 ods. 7 sa vzťahuje na zadávanie 

nadlimitných zákaziek. Táto skutočnosť znamenala napr. okrem iného, aj to, že uchádzači boli 

uvedení do omylu tým, že sa od nich požadovalo predloženie ponuky v jednej obálke, pričom 

v súlade so zákonom o VO mali predkladať ponuku v dvoch obálkach na čo boli naviazané 

oznamovacie povinnosti voči Úradu pre verejné obstarávanie, revízne postupy atď.  

Prílohou súťažných podkladov bola projektová dokumentácia a výkaz výmer. 

Spracovaná projektová dokumentácia a výkazu výmer vykazovala už v tom čase znaky 

chybovosti čo malo za následok, že predmet zákazky nebol opísaný presne a jednoznačne . Na 

uvedené skutočnosti bol  verejný obstarávateľ zastúpený starostom obce upozornený 

v prípravnej fáze, ako aj doručením žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov po vyhlásení 

verejného obstarávania. Na základe takto doručenej žiadosti o vysvetlenie obec, ako verejný 

obstarávateľ, síce zverejnila opravené súťažné podklady čo sa týka postupu zadávania zákazky, 

ale zároveň nevenovala náležitú  odbornú starostlivosť pri posudzovaní poukázaných 

nedostatkom projektovej dokumentácie (viď. príloha). 

Celý postup zadávania tejto zákazky na základe archivovanej dokumentácie vykazuje 

znaky netransparentnosti, chybovosti resp. rozporov so zákonom o verejnom obstarávaní.  

Na uvedené skutočnosti bol starosta obce Ing. Štefan Jaklovský upozornený aj ďalším 

listom zo dňa 21.7.2017 (EURO-BAU s.r.o.) (viď. príloha). 

Aj napriek tak závažným pochybeniam nedošlo k zrušeniu postupu zadávania tejto 

zákazky a k dopracovaniu projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Na základe takého 

zmätočného postupu došlo napr. aj k neoprávnenému vylúčeniu uchádzača a  k následnému 

zrušeniu takéhoto vylúčenia atď. 

V dokumentácii z verejného obstarávania  absentujú jej povinné náležitosti  a to 

konkrétne: 

1. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

2. Test bežnej dostupnosti 

3. Súťažné podklady s prílohami 

4. Opravené súťažné podklady 

5. Preukázanie odbornej spôsobilosti členov komisie 

6.  V dokumentácii sa nachádza niekoľko verzií zápisníc s tým istým dátumom. 

7. V zápisniciach nie sú uvedené všetky osoby, ktoré sa zúčastnili na otváraní 

a vyhodnocovaní ponúk, v dokumentácii sa nachádzajú odlišné verzie zápisníc (viď 

príloha) 

8. Správa o zákazke 

9. Dodnes nie je vo vestníku verejného obstarávania zverejnená Informácia o výsledku 

verejného obstarávania atď. 

Predsedom komisie na vyhodnotenie ponúk bola PhDr. Zita Baníková, ktorá v tom čase 

zastávala zároveň funkciu predsedu finančnej komisie a zástupcu starostu obce podotýkam 

s absolútnou absenciou preukázania odbornej spôsobilosti na predmet zákazky, ktorú  zákon 

o verejnom obstarávaní v tom čase vyžadoval. 

„§ 51 

Komisia 

(1) 



Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej 

trojčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax 

zodpovedajúcu predmetu zákazky alebo koncesie;...“ 

 

Obec napriek vyššie uvedeným skutočnostiam uhradila za zadávanie tejto zákazky 

externému poskytovateľovi služieb sumu 3 540,00 Eur !!!! aj napriek tomu, že za pochybenia 

dotýkajúce sa zlého postupu zadávania tejto zákazky nesie plnú zodpovednosť práve tento 

poskytovateľ služieb. 

Výsledkom verejného obstarávania bola Zmluva o dielo so zhotoviteľom UNISTAV 

s.r.o. Prešov - zmluvná cena spolu 129 702,66 Eur bez DPH a 155 643,19 Eur s DPH. V čl. 4 

tejto zmluvy o dielo sú taxatívne vymedzené možnosti zmeny ceny, zmeny zmluvy ako aj 

postup pri takejto zmene.  Zmena zmluvy je prípustná výlučne v súlade s ustanovením § 18 

zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Každá zmena zmluvy musí byť podchytená 

dodatkom k zmluve o dielo (viď. príloha). 

K dátumu prevzatia funkcie starostu obce t.j. k dátumu 11.12.2018 nebol uzatvorený 

žiadny dodatok k zmluve o dielo aj napriek tomu, že boli pred týmto dátumom obcou ako 

objednávateľom povolené a zhotoviteľom zrealizované práce naviac a zároveň boli 

identifikované menej práce. Podľa auditu vyhotovených faktúr k dátumu 12.12.2018 zhotoviteľ 

vystavil faktúry v celkovom objeme 82 898,29 Eur s DPH. 

Na základe požiadavky obce ako objednávateľa doručil zhotoviteľ dňa 20.02.2019 na 

obecný úrad celkový prehľad o povolených prácach naviac, nazapočítaných prácach v ZoD 

potrebných k realizácii diela (v dôsledku vykazovaných nedostatkov spracovanej projektovej 

dokumentácie), o prácach potrených zrealizovať ku kolaudácii stavby, prácach mimo 

kolaudácie, prácach menej pričom vyčíslil celkovú cenu na sumu 171 226,84 Eur bez DPH t.j. 

205 472,21 Eur s DPH (v prílohe). 

Odchýlka od vysúťaženej ceny predstavuje sumu 49 829,02 Eur s DPH, pričom napr. 

výška povoleného dodatku malého rozsahu podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 

bez povinnosti odôvodňovania prestavuje 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy. 

V tejto súvislosti upozornila na nasledovnú skutočnosť: 

„Sankcie za porušenie zákona pri zmenách zmlúv počas ich trvania“ 

Zmeny zmlúv sa v praxi najčastejšie uskutočňujú prostredníctvom písomných dodatkov k 

pôvodným zmluvám. Ak úrad pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním zistí, že k zmluve 

bol uzavretý dodatok v rozpore so zákonom, v lehote jedného roka odo dňa jeho uzavretia podá 

návrh na určenie jeho neplatnosti na príslušný súd. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

zmenil zmluvu počas jej trvania v rozpore so zákonom, úrad zároveň uloží pokutu v rozpätí od 

500 eur až do 30 000 eur v závislosti od závažnosti porušenia zákona, hodnoty zmeny zmluvy 

a ďalších kritérií. 

 Starostka obce ďalej informovala obce o  skutočnostiach, ktoré bezprostredne súvisia 

so vzniknutou situáciou: 

1. v  súťažných podkladoch zákazky na poskytnutie služby: „Vypracovanie projektovej 

dokumentácie stavebného diela: „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v Poproči“ je 

uvedené: 

„Predmet zákazky – zmluvy je spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu 

stavebných úprav Požiarnej zbrojnice v Poproči na úroveň základných štandardov 

vybavenia, so zameraním na znižovanie energetickej náročnosti jej prevádzky.“ (viď.  

príloha) 

2. v časti B. Podmienky účasti uchádzačov bolo požadované preukázanie splnenia 

podmienok účasti nielen podľa § 26 ods. 1 písm. f) (oprávnenie) v tom čase platného 

zákona o verejnom obstarávaní, ale aj podľa § 28 ods. 1 bod. b) (referencie) a § 28 ods. 

1 bod g) (experti). (viď. príloha). Na základe dokumentov nachádzajúcich sa 



v dokumentácii zo zadávania predmetnej zákazky je preukázané, že uchádzač označený 

ako úspešný (Ratex proj. a inž. organizácia s.r.o.) nesplnil požadované podmienky 

účasti a teda nemohol byť úspešným uchádzačom (viď. príloha spracovaná podľa 

dokumentov nachádzajúcich sa v dokumentácii z postupu zadávania zákazky). 

Komisia, ktorej predsedom bol Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce podľa údajov 

uvedených v zápisnici, vyhodnocovala iba splnenie  podmienky účasti podľa § 26 ods. 

1 písm. f) (viď. príloha) teda nie podmienky účasti, ktoré si verejný obstarávateľ sám 

stanovil v súťažných podkladoch. Aj napriek uvedeným rozporom obec uzatvorila 

zmluvu s firmou Ratex proj. a inž. organizácia s.r.o., pričom čl. 2 ods. 2.1 zmluvy 

o dielo je  uvedené: 

„Projektová dokumentácia stavebných úprav má byť vypracovaná tak, aby Požiarna 

zbrojnica spĺňala základné štandardy vybavenia, so zameraním na znižovanie 

energetickej náročnosti prevádzky“ 

Dodaná PD mala obsahovať okrem iného aj cit. „odborný posudok energetických úspor 

vypracovaný v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov“ 

Dodaná projektová dokumentácia, a aj statický posudok, ktorý je jej súčasťou, je 

opečiatkovaná zelenou okrúhlou pečiatkou – Ing. Peter Murgaš – statika stavieb, pričom podľa 

verejne dostupných informácii z SKSI je toto oprávnenie neplatné (viď. príloha ).  

Navyše projektová dokumentácia nie je spracovaná podľa požiadaviek verejného 

obstarávateľa t.j. projektová dokumentácia stavebných úprav nie je vypracovaná tak, aby 

Požiarna zbrojnica spĺňala základné štandardy vybavenia, so zameraním na znižovanie 

energetickej náročnosti prevádzky.  Projektová dokumentácia neobsahuje odborný posudok 

energetických úspor vypracovaný v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej 

hospodárnosti budov. 

Starostka obce konštatovala, že všetky popísané skutočnosti mali a majú podstatný 

vplyv na vzniknutú situáciu vo vzťahu k potrebe vysporiadania sa so zmenami a s uzatvorením 

dodatku k pôvodnej zmluve o diela.  

Ďalej konštatovala a žiadala uviesť do zápisnice, že ako novozvolená starostka dôrazne 

odmieta niesť zodpovednosť za vyššie uvedené popísané skutočnosti, ktoré majú priamy dopad 

na zmenu zmluvy o dielo, ako aj na zmenu ceny za dielo, stavbu prevzala bez podpísaného 

dodatku k zmluve. 

Taktiež informovala prítomných , že z vyššie uvedených dôvodov dňa 22.02.2019 

zaslala zhotoviteľovi oznámenie o pozastavení prác na stavbe do doby rozhodnutia obce ako 

objednávateľa o ďalšom postupe.  

Následne starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, v rozsiahlej 

diskusii bola poslankyňa PhDr. Baníková vyzvaná zdôvodniť akú mala odbornú spôsobilosť na 

predsedkyňu komisie na vyhodnocovanie ponúk, načo nereagovala, ďalej bolo konštatované, 

že práce naviac vznikli z dôvodu nedokonalého projektu, projekt mal byť riešený efektívnejšie 

a  hospodárnejšie, že poslanec, Ing. Komora, priebežne upozorňoval na chyby a dôsledky, ktoré 

môžu vyniknúť,  Ing. Petrášová ako predsedníčka Finančnej komisie pri OZ nesúhlasila 

s prevzatím zodpovednosti za spracovanie návrhu na finančné a právne riešenie dostavby 

zbrojnice, navrhla túto úlohu delegovať na obecný rad, pripomenutá bola  informácia, že  

dobrovoľný hasičský zbor je obec v zmysle zákona povinná zriadiť a taktiež, že v Štatúte obce 

v § 23 je obsiahnutý hasičský zbor ako organizácia zriadená OZ, že robia záslužnú činnosť, 

nasadzujú svoje životy vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár, že hasiči  sú ochotní 

spolupracovať a urobiť určité práce svojpomocne, čím je možné čiastočne znížiť náklady 

naviac. V závere diskusie Ing. Branislav Petráš, PhD. predniesol návrh na uznesenie a to, že 

OZ ukladá  Komisii životného prostredia a projektového plánovania pri OZ spracovať návrh na 

finančné a právne riešenie dostavby (kolaudácie) stavby Požiarna zbrojnica – prístavba, nadstavba 

a to v termíne do 14.3.2019, starostka obce dala  o tomto návrhu hlasovať: 



Uznesenie OZ č. A.2/6.b./2019,  k bodu programu č. 8, ktorým OZ   ukladá: 
- Komisii životného prostredia a projektového plánovania pri OZ spracovať návrh na 

finančné a právne riešenie dostavby (kolaudácie) stavby Požiarna zbrojnica – 

prístavba, nadstavba.  
Termín: do 14.03.2019  

Zodpovedný: Ing. Branislav Petráš, PhD. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9  
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že za hlasovalo všetkých deväť poslancov, uznesenie bolo 

schválené.  

 

 

 

V Poproči, 25.2.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

 

Uznesenie OZ č. A.2/1.d./2019,  k bodu programu č. 8, ktorým OZ   berie na vedomie: 

- Informáciu starostky obce o investičnej akcii v obci - stavba Požiarna zbrojnica – 

prístavba, nadstavba. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9  
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  

Starostka obce konštatovala, že za hlasovalo všetkých deväť poslancov, uznesenie bolo 

schválené.  

 

V Poproči, 25.2.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

Dôvodová správa so všetkými prílohami a rekapitulácia rozpočtu stavby: „Požiarna zbrojnica 

– prístavba, nadstavba“ tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu programu č. 9: 
Rôzne. 

Vypustený z programu rokovania. 

 

K bodu programu č. 10: 
Interpelácie poslancov. 

Vypustený z programu rokovania. 

 

K bodu programu č. 11: 
Podnety a návrhy od občanov. 

Vypustený z programu rokovania. 



 

K bodu programu č. 12: 
Závery z rokovania OZ.  

 Hlavný kontrolór obce, Ing Jaroslav Hospodár, konštatoval, že nie je nutné v tomto bode 

sumarizovať schválené uznesenia, nakoľko  všetko je odhlasované a poznamenané v zápisnici. 

 

K bodu programu č. 12: 
Záver.       

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

prítomným za účasť na tomto  neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

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

                                               

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                    starosta obce                                                             

 

 

                                                                                                                                                               
 

 

Overovatelia zápisnice:           PhDr. Dominika Vincová    ............................................. 

 

Mgr. Katarína Harčariková .............................................

  

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


