Zápisnica
z plánovaného zasadnutía Obecného zastupiteľstva obce Poproč,
konaného dňa 25.3.2019 vo veľkej sále Kultúrneho domu v Poproči
Prítomní:
Starostka obce:

Ing. Iveta Komorová Hiľovská

Hlavný kontrolór obce Poproč:

hig. Jaroslav Hospodár

Právna zástupkyňa obce:

JUDr. Jana Bajuzíková

Poslanci OZ:

l.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

Kboduprogramuc.1:
Otvorenie.

Rokovanie otvorila a viedla Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce, privítala
všetkých prítomných na dnešnom plánovanom rokovaní OZ, zvlášť privítala právnu
zástupkyňu obce, JUDr. Janu BaJužíkovú.
Starostka obce konštatovala, že v rokovacej sále sú prítomní deviati poslanci, OZ je
uznášania schopné, taktiež konštatovala, že vsúlade splatným uznesením OZ bude
z rokovania vyhotovená zvuková nahrávka a bude prílohou zápisnice.
K bodu programu c. la):
Urcenie zapisovateľa.
Starostka obce určila za zapisovateľku p. Evu Benkovú.
Kboduprogramuč.lb):
Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Viliam Komora, Ing. Ján Spišák.

K bodu programu č. lc);
Voľba návrhovej komisie.
Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie PhDr. Zitu Baníkovú, Ing. Evu
Petrášovú aPhDr. Dominiku Vincovú, vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúceho
návrhu, ktorý nebol predložený, preto dala hlasovať za predložený návrh:
Uznesenie OZ č. A.3/1./2019, k bodu programu č. lc), ktorým OZ schvaľuje:
Návrhovú komisiu v zložení poslancov:
PhDr. Zita Baníková, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová.
Hlasovanie:
za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9

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

protí
zdržal sa

o
o

Starostka obce konštatovala, že návrhová komisia bude pracovať v zložení PhDr. Zita
Baníková, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová.

VPoproči, 25.3.2019
hig. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. ld):
Starostka obce konštatovala, že návrh programu dneŠného rokovanía bol zverejnený
v zákonom stanovenej lehote, preložila návrh programu:
1. Otvorenie.

a) určenie zapisovateľa.
b) určenie overovateľov zápisnice
c) voľbanávrhovejkomisie,
d) schválenie programu rokovania.
2. Kontrolaphienia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 10.12.2018,28.1.2019
a 25.2.2019.

3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - mfonnácie a závery.
a) Finančná komisia pri OZ.
b) Komisia životného prostredia a projektového plánovama pri OZ.
c) Komisia kultúry a športu pri OZ.
d) Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč č. 1/2019 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na
území obce Poproč.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč č. 2/2019 o poskytovaní
podpomej sociálnej službyvjedáhú.
6. Návrh na Aktualizáciu č. 3 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč.
7. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Poproč.
8. Návrh Zmlúv so spol. SPP a.s., Bratislava o dodávke plynu s prevzatím zodpovednosti
za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich sieťových služieb.
9. Bilancovanie prvých sto dní volebného obdobia 2018-2022.
10. Informácia o investičných akciách a projektoch v obci.
11. Rôzne.

a) Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku 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 savbudove Miestneho kultúmeho strediska v Obci Poproč na
ulici Kultúmej, orientačné číslo 1, súpisné číslo 651, katastrábie územie Poproč
zapísanej naLVc. 1190,prep. TatianuHritz,Východná 17,Poproč, nazákladejej
žiadosti zo dňa 27.1 1.2018, za účelom zriadenia prevádzky pedikúry.
b) Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku 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 kultúmeho stredíska v Obci Poproč na ulici Kultúmej, orientačné číslo 1,

súpisné Číslo 651, katastrálne územie Poproč, zapísanej na LV č. 1190 pre spol.
TOOGA s.r.o., Jasov, na základejej žiadosti zo dňa 28.1.2019.
c) Schválenie predaja nehnuteľného majetku obce Poproč, konkrétne parc. č. 1508 vo
2
výmere 192 m2 2, 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 pre p. Petra Petráša, bytom Košice, Alžbetina 36 na základe
jeho žiadosti 20 dňa 28.9.2018.
d) Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o výkone správy majetku so spol. WS a.s., Košice.
e) Návrh zmluvy o budúcej zmluve so spol. VSD a.s., Košice o zriadení vecného
bremena v súvislosti so stavbou "Poproč - vymiestnenie trafostanice TSIO, úprava
NN ul. Západná".
f) Informácia o opakovanej žiadosti spol. Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica
o odstránenie nedostatkov v budove Pošty Poproč, ktorej vlastníkomje obec Poproč.
g) Informácia o poskytnutí súčinnosti Národnému enviromentálnemu centm
k vypracovaniu nízkouhlíkovej stratégie pre obec.
h) Informácia o pozvánke na stretnutie banských miest a obcí Slovenska.
i) Informácia o udeľovaní povolení účasti a pridelení predajného miesta počas konania
osláv obce.

j) Informácia spol. Altemet s.r.o, Košice v zastúpení Advokátskou kanceláriou BUHLA
PARTNERS, Košice o nelegáhiej výstavbe nadzemnej elektronickej komunikačnej
siete v obci Poproč.
k) Odpredaj traktora John Deere, zakúpeného v roku 2005.
12. Interpelácie poslancov.
13. Podnety a návrhy od občanov.
14. Závery z rokovania OZ.
IS.Záver.

Starostka obce dala hlasovať za tento predlozený návrh programu:
Uznesenie OZ c. A.3/2./2019, k bodu programu č. Id), ktorým OZ schvaľuje:
Program rokovania zasadnutía OZ dňa 25.3.2019 podľa navrhovaného
programu zverejneného na úradnej tabutí obce a na webovom sídle obce aspoň
tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za

9

proti

o
o

prítomní poslanci
nahlasovaní:

9
zdržal sa

Mgr. Katarína Harôariková, Mgr. Dominika Híľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Jŕm Spišák,
PhDr. Dominika VÍncová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

Starostka obce konštatovala, že program rokovania dnešného neplánovaného zasadnutia bol
schválený.

VPoproči, 25.3.2019
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 doplniť bod č. 11 Rôzne opísm. 1) a
to PrerokovanÍe vyhotovovania a dorucenia zápisnice a zvukovej nahrávky z rokovania OZ.
Poslankyňa, Ing. Eva PetráŠová, navrhla doplniť ako bod 12. Návrh odmeny hlavnému
kontrolórovi obce abod 13. Stretiiutie poslancov fínančnej komisie správnou zástupkyňou
obce a hlavným kontrolórom obce.
Starostka dala o týchto návrhoch hlasovať:
Uznesenie OZ c. A.3/3./2019, k bodu programu č. Id), ktorým OZ schvaľuje:
Doplnenie už schváleného programu rokovania zasadnutia OZ dňa 25.3.2019, na
návrh poslankyne Ing. Evy Petrášovej, konkrétne bod 12. Návrh odmeny
hlavnému kontrolórovi obce.
Hlasovanie:
9

za

na hlasovaní:

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dommika Híľovská, Ing. Viliam

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

prítomní poslanci
9

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

protí

zdržal sa

o
o

Starostka obce konŠtatovala, že uznesenie bolo schválené a bod dophiený do programu
rokovania.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ c. A.3/4./2019, k bodu programu č. Id), ktorým OZ schvaľuje:
Doplnenie už schváleného programu rokovania zasadnutia OZ dňa 25.3.2019, na
návrh poslankyne Ing. Evy Petrásovej, konkrétne bod 13. Stretnutíe poslancov
fínančnej komisie pri OZ s právnou zástupkyňou obce a hlavným kontrolórom
obce.
Hlasovanie:
9

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9
*

o

zdržalsa

o

proti

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dommika Vmcová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené a bod doplnený do programu
rokovania.

VPoproci, 253.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.3/5./2019, k bodu programu Č. Id), ktorým OZ schvaľuje:
Doplnenie už schváleného programu rokovania zasadnutía OZ dňa 25.3.2019, na

návrh poslankyne PhDr. Zity Baníkovej, konkrétne bod 11. Rôzne, písm. 1)
Prerokovanie vyhotovovania a dorucenia zápisnice a zvukovej nahrávky
z rokovania OZ.
Hlasovanie:
9

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

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

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

9

PhDr. Domínika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
proti

*

zďžal sa

o
o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené a bod doplnený do programu
rokovania.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu c. 2:
Kontrola phienia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 10.12.2018, 28.1.2019
a 25.2.2019.

Starostka obce konštatovala, naďalej trvá uznesenie OZ zo dňa 10.12.2018, konkrétne:
Uznesenie OZč.A. 5/4.f/2918, ktorým OZpoverilo:

starostku obce, Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú, preverením technickych aftnančnych
možností zabezpečenia online vysielania z jeänotlivych zasadnutí OZ vo volebnom období
rokov 2018 - 2022 a to prostreämcŕvom -web stránky obce.
K uzneseniam prijatým OZ dňa 28.1.2019:
Uznesenie OZ č. A. l/7.g./2019, k boduprogramu Č. 20e), ktorým OZ ukladá:

Obecnému úradu vPoproči vykonať prieskum trhu za účelom zistenia súčasnej trhovej
ceny traktora John Deere, zakúpeného vroku 2005 a vykonať prieskum trhu za účelom

zistenia cenovej ponuky na generálnu údržbu daného traktora - splnené, samostatný bod
dnešného rokovania OZ.

Uznesenie OZč. AJ/7.h./2019, kboduprogramuč. 20j), ktorým OZ ukladá:

Komisii životného prostredia a projektového plánovania pri OZ spracovať koncepciu
údržby (opráv) miestnych komumkácíí vzávislosti od ich technického stavu.
Termín: do najbližšieho plánovaného zasaänutia OZ - Ing. Branislav Petráš, PhD. ,
predseda komisie infonnoval, že koncepciaje spracovaná.
Uznesenie OZ č. A. 1/7. ch./2019, k bodu programu č. 20o), ktorym OZ ukladá:

Komisii Školstva asociálnych vecí vypracovať vsúlade s platnou právnou úpravou
koncepciu poskytovama stravovama v obci a donásky stravy do domácnosti sfinančnými
dopadmi na rozpocet obce. Termín: do 30.6.2019 - čiastočne splnené ataktiež naďalej
trvá, bude samostatným bodom dnešného rokovania.

K uzneseniam prijatým OZ dňa 25.2.2019:
Uznesenie OZč. A.2/2.d. /20S 9, kboduprogramu č. 5, ktorým OZ schvaľuje:
Návrh poslankyne Ing. Evy Petrášovej, riešiť odmenu hlavného kontrolóra obce na
najbližsom plánovanom zasadnutí OZ - sphiené, bude samostafaiým bodom dnešného
rokovania OZ.

Uznesenie OZČ. Á.2/6.a./2019, kboäuprogramu č. 6d), ktorým OZ ukladá:
Obecnému úradu v Poproči, aby rozvoz stravy pre dôchodcov v obci riesilformou terénnej
sociálnej slvžby prostredníctvom rozpočtovej organizácie obce - Domova dôchodcov
Poproč, Obchodná 73 - čiastočne splnené ataktiež naďalej trvá, bude samostatným
bodom dnešného rokovania.

Uznesenie OZč. A.2/6.b./2019, kboäuprogramu č. 8, ktorym OZ uHadá:
Komisii životného prostredia a projektového plánovania pri OZ spracovať návrh nafinančné
a právne riešenie dostavby (kolaudácie) stavby Požiama zbrojnica - prístavba, nadstavba.

Termín: do 14.03.2019. Zodpovedny: Ing. Branislav Petráš, PhD. - Ing. Petráš informoval,
že komisia sa uzniesla, aby právna zástupkyňa obce spracovala odbomé právne stanovisko k
danej problematike, starostka obce informovala, že stanovisko Je spracované, p. doktorka ho
prednesie v bode o investičných akciách.

PÍsomne spracovaný materíál - Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ
dna 10.12.2018, 28.1.2019 a 25.2.2019 tvoríprílohu tejto zápisnice.

K bodu programu c. 3:
Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - mformácie a závery.
a) FinanČná komisiapri OZ.
PredsednÍčka, Ing. Eva Petrášová, informovala, že komisia zasadala neštandardne, pri

zvolávaní zasadnutia komisie postupovala vzmysle Štatútu obce arokovacieho

poriadku, t.j. ako predsedníčka komisie požiadala pracovníčku Evu Benkovú o zvolanie
zasadnutia, čo sa neuskutočnilo, zasadnutie následne zvolala sama, ďalej Ing. Petrášová
konštatovala, že nemá vedomie, že pri svojom postupe pri zvolaní zasadnutia
pochybila, chce si problematiku odbome vykonzultovať s právnikom akontrolórom
obce, preto to navrhla aj ako samostatný bod rokovania.
K zasadnutiu komisie infonnovala, že komisia prerokovala plánované investičné akcie
a akcie z fondov, ktoré boli schválené, zápisnicu zo zasadnutia bude domčená.
b) Komisiaživotnéhoprostrediaaprojektovéhoplánovaniapri OZ.
Predseda, Ing. Branislav Petráš, PhD., informoval, že komisia zasadala dňa 11.3.2019,
následne informoval o prijatých záveroch:
- komisia poveruje starostku obce spracovaním a zabezpečením úkonov súvisiacich so
zabezpečením verejného obstarávania pre spracovanÍe projektovej dokumentácie pri
znižovaní energetickej nárocnosti budovy bývalej materskej školy pod kostolom v prvej
etape, v druhej etape pre budovu materskej školy,
tiež poverila starostku obce vyžiadaním si právneho stanoviska k podpísaniu dodatku
k zmluve pre stavbu požiamej zbrojnice,
navrhli tri lokality pre projekt vodozádržných opatrení ato areál futbalového ihriska,
areál základnej školy, areál pri kultúmom dome,
zaoberali sa projektom "trhovisko" - komisia doporučuje vypracovanie novej
projektovej dokumentácie,
prerokoval sa zavlažovací systém na fútbalovom ihrisku - komisia dopomčuje nepoužiť
na projekt pitnú vodu, ale záchytnú, prípadne vodu z potoka,
v rámci koncepcie opráv miestnych komunikácií sa zhodli na oprave štyroch ciest v
obci a to Letná, Jamá, Poľná, Horská,

komisia poverila starostku obce tlmočiť ZMOS požiadavku na zmenu legislatívy
voblasti odpadov, konkrétne stavebných odpadov - vytváranie čiemych skládok

odpadov na území obce z dôvodu obchádzania platieb za uloženie stavebného odpadu
na zbemom dvore.

c) Komisia kultúry a športu pri OZ.

Predseda, Ing. Ján Spišák, mformoval, že komisia zasadala dňa 12.3.2019, vyhodnotila
kultúmospoločenské akcie, ktoré sa doposial' v tomto roku v obci už konali,

prerokované boli akcie, ktoré sú vpláne podľa schváleného harmonogramu
kultúmospoločenských akcií, následne oboznámil prítomných splánovanými
športovými akciami v obci.
d) Komisia Školstva a sociálnych vecípri OZ.
Predsedníčka, Mgr. Zuzana Bradová, informovala, že komisia zasadala dňa 19.3.2019,
prerokovanané bolo:

- Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy ažiaka školských zariadení so sídlom na území obce Poproč - komisia
dopomčuje OZ uzniesť sa na predloženom návrhu,

- Organizácia nového šk. roka 2019/2020-zápisdetído 1. ročníka bude v apríli 2019,
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2019 oposkytovaní podpornej sociálnej
služby vjedálni - komisia doporučuje OZ uzniesť sa na predloženom návrhu,

- Prevádzka školského klubu detí v ranných hodinách - komisia doporučuje na základe
v

vykonaného prieskumu OZ schváliť skúšobnú prevádzku ranného oddelenia Školského
klubu detí pri ZSsMS Poproč v školskom roku 2018/2019, konkrétne od 1.4.2019
v

v

sprevadzkou včase od 6.30 hod. do 7.30 hod. Ktomu bodu bola p. riaditeľkou
ZSsMS, RNDr. Boženou Mihókovou, vypracovaná dôvodová správa Mihóková, ktorú
prečítala starostka obce anásledne predložila návrh na imiesenie, pozmeňujúci návrh
nebol predložený:

Uznesenie OZ c. A.3/6./2019, k bodu programu č. 3,ktorýmOZ schvaľuje:

Vytvorenie skúšobnej prevádzky ranného oddelenia Školského klubu detí pri
ZSsMS Poproc v školskom roku 2018/2019, konkrétne od 1.4.2019 s prevádzkou
v čase od 6.30 hod. do 7.30 hod., v prípade ak poíet detí prevádzky ranného
oddelenia školského klubu detí klesne pod päť, činnosť ranného klubu bude
preruSená.

Hlasovanie:
9

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráä, PhD., Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

9

proti

*

zdržal sa

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

o
o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproci, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
V

v

y_

Dôvodová správa k vytvoreniu ranného oädelenia Skolského klubu deti pri ZŠsMŠ Poproč
v školskom roku 2018/2019 tvorípríhhu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 4:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území
obce Poproč.

V tomto bode programu starostka obce predložila poslancom na prerokovanie Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Poproč.
Prečítala dôvodovú správu k predkladanému návrhu spracovanú riaditeľstvom ZŠsMŠ
Poproč, konštatovala, že tento návrh bol prerokovaný na zasadnutí Komisie školstva
a sociálnych vecí pri OZ, ktorá doporučuje OZ predložený návrh schváliť. Otvorila diskusiu
poslancov k návrhu VZN, nľkto sa nevyjadril, predložila návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ . B.3/1./2019, k bodu programu č. 4 , ktorým OZ sa uznáša na:

- Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč c. 1/2019 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so
sídlom na území obce Poproc podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
9

za

prítonmí poslanci
nahlasovaní:

9

protí

.

zdržalsa

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spigák,
PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Bmíková, Mgr. Zuzana Bradová

o
o

Starostka obce konštatovala, že OZ sa uznieslo na predlozenom VZN.

VPoproČi, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzäy na diefa materskej školy a žiaka Školských zariadení so sídlom na území

obce Poproč a äôvodová správa k návrhu VZN tvoría prílohu tejto zápisnice.
K bodu programu c. 5:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč č. 2/2019 o poskytovaní podpomej
sociáhiej službyvjedáhú.
V tomto bode programu starostka obce predložila na prerokovanie návrh Všeobecne

záväzného nariadenia Obce Poproč č. 2/2019 o poskytovaní podpomej sociálnej služby
v jedálni. Prečítala dôvodovú správu k predmetnému návrhu VZN:
Obec Poproč je poskytovateľom sociálnych služieb vzmysle zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociáhiych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, konkrétne t.č. poskytovateľom
opatrovateľskej služby asociálnej služby vzariadení pre seniorov. Obec má záujem
o rozšírenie poskytovania sociáhiych služieb, konkrétne o podpomú sociálnu službu -jedáleň.
Poskytovanie tejto sociálnej služby má obec zahmuté aj v schválenom Konnmitnom pláne
v

obce Poproč na roky 2018 - 2022, konkrétne ako Specifický cieľ: Skvalitnenie služieb

seniorom za účelom zabezpečenia phiohodnotného života vich prirodzenom prostredí,

OpatrenÍe 1.1 Podpora ambulantných aterénnych služieb, Aktivita 1.1.1 Rozšírenie služieb
(stravovacie služby, jedáleň, .") Danú podpomú sociálnu sluzbu - jedáleň má obec záujem
zabezpečovať vjestvujúcom a fungujúcom zariadení pre seniorov. súčasťou ktoréhoje vlastná
vývarovňa, ktorá bola daná do prevádzky v roku 2004. V súčasnej dobe obec zabezpečuje
legislatívne predpoklady pre poskytovanie podporenej sociálnej služby - jedáleň ato
registráciu tejto sociálnej služby v registri poskytovateľov vedenom Úradom Košického
samosprávneho kraja a prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce o poskytovaní sociálnej
služby v jedálni. Prijatie predkladaného VZN je taktiež potrebné v nadväznosti na vykonanú
kontrolu NKU SR vzariadení pre seniorov vroku 2018, opatremm NKU bolo zariadeniu
uložené doplniť do zriaďovacej listiny zariadenia poskytovanie stravovania pre seniorov
vobci, co bolo odstránené dňa 18.6.2018 ato vydaním Dodatku č. 3 kZriaďovacej listine
zariadenia, následné s tým súvisiace legislatívne opatrenia však prijaté neboli. K návrhu VZN
č. 2/2019 oposkytovaní sociálnej služby vjedálni bola dňa 13.3.2019 predložená jedna
pripomienka Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, konkrétae vyňať z čl. 8, bod 2/ : "Do
doby nadobudnutia motorového vozidla na tento úČel poskytovateTom sluzby, bude donáska
jedla zjedálne do miesta bydliska prijímateľa zabezpečovaná osobným motorovym vozidlom
vo vlastníctve zariadenia pre seniorov ". Táto pripomienka bola prerokovaná na zasadnutí
Komisie školstva asociálnych vecí dňa 19.3.2019, informácia oprerokovaní je obsiahnutá
v zápisnici o zasadnutí komisie. K uvedenému tiež uvádzame, že v spisovej dokumentácií
domova dôchodcov. ktorá sa nachádza na obecnom úrade, sa nachádza aj platná zmluva
uzavretá medzi Obcou Poproč a Domovom dôchodcov Poproč o zapožičaní sluzobného
motorového vozidla pre potreby obce.
<

<

<

Poslanec Ing. Viliam Komora- neprítomný v rokovacej miestnosti v čase od 18.20 do 18.25
hod..
v

Ďalej starostka obce konštatovala, že návrh tohto VZN bol prerokovaný na zasadnutí
Komisie školstva a sociálnych vecí, komisia dopomčuje OZ uzniesť sa na predkladanom
VZN, ktorého účinnosť je navrhovaná od 1.6.2019, aby sa vytvoril priestor na všetky
legislatívne opatrenia, dophienie pracovných náplní a priestor na obsiahnutie všetkých úloh,
ktoré stým súvisia. Starostka tiež mformovala, že predmetný návrh VZN bol pred
zverejnením odkonzultovaný svedením domova dôchodcov aupravovaný podľa ich
požiadaviek.
Následne starostka obce otvorila rozpravu k predmetnému bodu, po rozsiahlej diskusii
v ktorej prcvažoval návrh ponechať donášku stravy do doby obstarania motorového vozidla
na tento účel v intenciách ako doposiaľ, nebol zo strany poslancov predložený žiadny iný
protinávrh, starostka obce predložila návrh na uznesenie a dala hlasovať:
Uznesenie OZ c. B.3/.../2019, k bodu programu č. 5 , ktorým OZ sa uznáša na:
- Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproc c. 2/2019 o poskytovaní podpornej
sociálnej služby v jedáhii podľa predloženého návrhu.
s

Hlasovanie:
za

5

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9

proti

o

zdržalsa

4

Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing.
Ján Spišák, PhDr. DominÍka Vincová,
PhDr. Zita Baníková, Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. Dominika
Hiľovská, Mgr. Zuzana Bradová

Starostka obce konštatovala, že OZ sa neuznieslo na predloženom VZN, požiadala
o uvedenie do zápisnice, že ako starostka obce mala záujem riešiť donášku stravy v súlade
splatnou legislatívou, čo jej zo strany poslancov nebolo umožnené.

Návrh Vseobecne záväzného nariadenia Obce Poproč č. 2/2019 o poskytovam podpornej
sociálnej slvzby vjeäálni, dôvodová správa knávrhu VZN, Zmluva oposkytnutí voziäla na
slitžobné účely medzi Obcou PoproČ a DD Poproč tvoria prílohu tejto zápismce.

K bodu programu c. 6:
Návrh na Aktualizáciu č. 3 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Poproč.
Vtomto bode programu starostka obce predniesla prítomným dôvodovú správu
o plnení PHSR obce Poproč za rok 2018, konštatovala, že uznesením OZ č. A.1.2.a./2016 zo
dňa 22.2.2016 bol OZ schválený strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce na roky 2016-2022. Súčasťou schváleného dokumentuje aj monitoring cieľom
ktorého je zistiť ako saplnia jednotlivé opatrenia, monitoring sa vykonáva raz ročne
a povinnosť vypracovať správu o plnení je obec povinná si splniť do 31.5. príslušného roka
ato vzmysle zákona č. 539/2008 Z.z. vznení zákona č. 309/2014 Z.z.. Správaje súčasťou
Aktualizácie č. 3 a spracovaná bola na základe podkladov poskytnutých zamestnancami
jednotlivých úsekov obecného úradu. Spracovateľom je spol. Centrum regionálneho rozvoja
Košického kraja n.o., Košice.
Starostka otvorila rozpravu poslancov k predkladanému materiálu, nikto sa nevyjadril,
predniesla návrhy uznesení:
Uznesenie OZ c. A.3/7./2019, k bodu programu Č. 6, ktorým OZ berie na vcdomie:
Správu o phiení Programu hospodárskeho a sociáhieho rozvoja obce Poproč za
rok 2018.
Hlasovanie:
9

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9

proti

>

zdržalsa

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. DomÍnika HÍľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Jan. Spišák,
PhDr. Dominika Vmcová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

o
o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ c. A.3/8./2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ schvaľuje:
Aktualizáciu c. 3 Programu hospodárskeho a sociálncho rozvoja obce PoproČ
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
za

9

proti

o
o

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9
zdržalsa

Mgr. Katarína Harcariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dommika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

Starostka obce konštatovala, že suznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Návrh na Aktualizáciu Č. 3 Programu hospodárskeho asociálneho rozvoja obce Poproč
a dôvoäová správa o plnení PHSR obce Poproč za rok 2018 tvoria prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 7:
Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Poproč.
V tomto bode programu starostka obce predniesla prítomným dôvodovú správu
k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce. Konštatovala, že funkčné obdobie súČasného
hlavného kontrolóra obce, Ing. Jaroslava Hospodára, končí 31.5.2019, preto je potrebné, aby
OZ vyhlásilo voľbu nového hlavného kontrolóra ato vzmysle zákona č. 369/1990 Zb.
oobecnom zriadení vznení neskorších predpisov. Následne otvorila diskusiu poslancov
k navrhovaným podmienkam uvedeným v dôvodovej správe k vyhláseniu voľby hlavného
kontrolóra. Nikto zprítomných anevyjadril, preto následne starostka obce predložila
poslancomjednotlivé uznesenia k vyhláseniu voľby, spracované v zmysle zákona:
Uznesenie OZ č. A.3/9./2019, k bodu programu č. 7, ktorým OZ vyhlasuje:
V zmysle § 18a ods. 2 zák. NR SR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, deá konania voľby hlavného kontrolóra Obce Poproč na
13.05.2019 16:00 v zasadacke obecného úradu.
Hlasovanie:
9

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9

proti

.

zdržal sa

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák,
PhDr. Domuuka Vmcová, PťDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

o
o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
hig. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.3/10./2019, k bodu programu č. 7, ktorým OZ urcuje:
1. Kvalifikačné predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra :
.

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

v

Dalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača (ale nie podmienkou pre účasť vo
voľbe):
s

prax vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v ekonomickej, právnickej alebo
kontrolnej Činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,

.

.
.

znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a
príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o fmančnej kontrole, o
účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach, verejnom obstarávaní a ďalších
prislúchajúcich právnych predpisov,
užívateľské ovládanie počítača,
občianska a morálna bezúhonnosť.

2. náležitosti písomnej prihlášky:
osobné údaje kandidáta - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
kontaktné údaje (telefón, e-mail)
výpis z regístra trestov nie starší ako tri mesiace
úradne overená fotokópia dokladu o vzdelaní
profesijný životopis
informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podiúká alebo vykonáva mú zárobkovú
činnosť aje členom riadiacich, kontrolných alebo dozomých orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podmkateľskú činnosť
súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z.o
ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného kontrolóra
.

.

.

.

.

3. pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 0,30% úväzku, t.j. 11,25 hod. týždenne
4. funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorýje určený ako deň nástupu do
práce, týmto dňomje 01.06.2019.
Kmididáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú písomné prihlášky vzalepenej obálke
označenej "Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať" na adresu Obec Poproč, Školská 2,
044 24 Poproč najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb, t. j. vtenníne do 29.04.2019 do
v

15.30hod..
Hlasovanie:
9

za

prítomní poslancí
nahlasovaní:

9

proti

*

zdržalsa

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika HiFovská, Ing. Víliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján SpiSák,
PhDr. Dommika Vmcová, PhDr. Zita Bmíková, Mgr. Zuzana Bradová

o
o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
hig. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ . A.3/11./2019, k bodu programu č. 7, ktorým OZ schvaľuje:
- ďalšie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a to
1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním na zasadnutí OZ
vPoprocidnal3.05.2019.

2. Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky avčas
podá písomnú prihláŠku, bude zaradený ako kandidát do voľby na ftmkciu hlavného
kontrolóra, ktorý bude mať právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na
vystúpenie a vlastnú prezentáciu pred poslancami OZ v Poproči v časovom rozsahu
maximálne 5 minút.

3. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí
4. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto
skutočnosti vopred písomne informovaný.
5. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá
poslancom.
6. Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú
kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového
čísla, priezviska amena a akademického titulu. Hlasovací lístok bude opatrený
pečiatkou obce.
7. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží
poslanec do volebnej schránky.
8. Platnýhlasovacílístokjeten,ktorýje:
a) na predpísanom tlačive
b) sozakrúžkovanímibajednéhokandidáta
9. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo
dopísané mená sa neprihliada.
10. Na zvolenie hlavného kontrolóraje potrebný súhlas nadpoloviČnej väčšiny všetkých
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo
ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti,
ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V pnpade rovnosti
hlasov do dmhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčŠím počtom platiiých
hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
11. Volebná komisía vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
počet prítomných poslancov
počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
počet odovzdaných hlasovacích lístkov
počet hlasov odovzdaných prejednotlivých kandidátov
výsledky voľby, resp. II. kola voľby
meno zvoleného kandidáta
Hlasovanie:
za

9

proti

o

zdržalsa

o

prítomní poslancí
na hlasovaní: 9

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Peb-ášová, Ing. Branislav PetráŠ, PhD., Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Bamková, Mgr. Zuzana Bradová

Starostka obce konštatovala, že ?uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
hig. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.3/12./2019, k bodu programu č. 7, ktorým OZ zriaďuje:
Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
ana posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotíivých kandidátov na funkciu

hlavného kontrolóra v zložení z poslancov: Ing. Ján Spišák, Ing. Eva Petrášová, Ing.
Viliam Komora a Ing. Branislav Petráš, PhD., ktorá o výsledku spíše zápisnicu.
Zápisnicu podpíšu všetci prítomm. Vprípade, že niektorá zosôb prítomných pri
otváraní obálok akontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je
povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.
Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotíivých kandidátov
na funkciu hlavného kontrolóra, avydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóranajneskôrdo 10.05.2019.
Táto komisia bude phiiť aj ňmkciu volebnej komisie.
Hlasovanie:
8

za

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9
1

proti

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Vilíam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján Spišák, PhDr. DommÍka Vincová,
PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

o

zďžalsa

Ing. Branislav Peträš, PhD.

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ c. A.3/13./2019, k bodu programu č. 7, ktorým OZ ukladá:
Obecnému úradu vPoproci zabezpeciť zverejnenie vyhlásenia dňa konania
voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce ana webovom sídle obce
v zákonom stanovenej lehote.
HlasovanÍe:
9

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9

proti

*

zdržalsa

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vmcová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

o
o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Dôvodová správa k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra tvoriprílohu tejto zápisnice.
K bodu programu č. 8:

Návrh Zmlúv so spol. SPP a.s., Bratislava o dodávke plynu s prevzatím zodpovednosti za
odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich sieťových služieb.
V tomto bode programu starostka obce predložila prítomným na schválenie OZ návrh
Zmlúv so spol. SPP a.s., Bratislava o dodávke plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
so zabezpečením distribúcie plynu a súvisíacich sieťových služieb pre obec a pre základnú
školu zdôvodu, že tohto času obec nemá vsúlade so zákonom Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce. Starostka taktiež mformovala, že sa obstarávalo spoločne so
základnou školou, zákazka bola rozdelená na dve časti, obstarávateľom bola obec, ale
výsledkomje uzaťvorenie dvoch samostatných zmlúv.

Starostka obce otvorila diskusiu poslancov, Ing. Petráš, PhD. sa dotazoval na priebeh
verejného obstarávania. Následne predniesla návrhy uznesení:
Poslanec Ing. Ján Spišák - neprítomný v rokovacej miestnosti v čase od 19.25 do 19.30 hod..
Uznesenie OZ c. A.3/14./2019, k bodu programu č. 8, ktorým OZ schvaľuje:
Zmluvu so spol. SPP a.s., Bratíslava a Obcou Poproc o dodávke plynu
sprevzatím zodpovedností za odchýlku so zabezpeíením distribúcie plynu
a súvisiacich sieťových služieb podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
9

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9

proti

*

zdržalsa

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika HiTovská, hig. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petraš, PhD., Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dommika Vincová, PhDr. ZÍta Baníková, Mgr. ZuzanaBradová

o
o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ c. A.3/15./2019, k bodu programu č. 8, ktorým OZ schvaľuje:

Zmluvu so spoL SPP a.s., Bratíslava a Základnou školou s materskou školou,

Skolská 3, Poproč o dodávke pfynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so
zabezpecením distribúcie plynu a súvisiacich sieťových služieb podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
za

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

Komora, Ing. Eva PetráŠová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spiäák,

prítomm' poslanci
na hlasovaní:

9

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

*

zdržalsa

o
o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Návrh Zmlicvy so spol. SPP a.s., Bratislava a obcou Poproč a návrh Zmluvy so spol. SPP
a.s., Bratislava a ZSsMS POproč o doäávke plynu sprevzatím zodpovednosti za oächýlku so
zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich sieťových služieb tvoria prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu c. 9:
Bilancovanie prvých sto dní volebného obdobia 2018-2022.
V tomto bode programu starostka obce predložila občanom voličom bilancovanie
po 103 dňoch od nástupu do funkcie. Konštatovala, že toto obdobie bolo náročné

nielen zpohľadu neštandardnej komunikácie zo strany niektorých poslancov
obecného zastupiteľstva, ale aj zdôvodu hľadania riešení pálčivých problémov
zdedených z predchádzajúceho volebného obdobia (stavba požiamej zbrojnice, súdne

spory, stavba nadzemnej elektronickej komunikačnej siete potreby riešenia atď.)
Ďalej konštatovala, že toto obdobie prinieslo aj prvé pozitívne Čiastočné výsledky a to
aj vďaka prístupu a opore poslancov Ing. Jána Spišáka a Ing. Viliama Komoru a tiež
vďaka aktívnemu prístupu zamestnancov obce, aktívnych občanov, členov DHZ
a členov ďalších občianskych združení, začo im vyjadrila svoje poďakovanie.
Písomne spracovaný materiál Bilancovanie prvých sto äní volebného obdobia 2018-2022
tvoríprílohu tejto zápisnice.

K bodu programu c. 10:
Informácia o investičných akciách a projektoch v obci.
"Rekonštrukcia požiamej zbrojnice"
v tomto bode programu odbomé právne stanovisko prečítala prítomným JUDr. Jana
Bajužíková, právna zásmpkyňa obce, vzávere svojho stanoviska predmesla návrhy na
riešenie, konkrétne dať vyhotoviť statický posudok, podať trestné oznámeme, podať podnet
na NKU, prenechať rozhodnutie ohl'adom riešenia obecnému zast.ipiteľstvu, v ktorom sú
poslancami aj osoby zodpovedné za "transparentné" vyhodnotenie procesu VO bez náležitej
odbomej spôsobilosti členov komisie, starosta, ak nechce byť zodpovedný za možné
ohrozenie ariziko pádu stavby - povinnosť odstúpiť zistenia kontrolnému orgánu obce
s požiadavkou na rozhodnutie o ďalšom postupe s čo najmenšími stratami ohrozenia rozpočtu
obce, návrh na ekonomický aprávny audit bývalého vedenia obce, vzhľadom na viaceré
vážne pochybenia aporušenia zákonov, ktorých dôsledky zasahujú súčasné vedenie obce,
r_

poslanci obce - vyvodenie zodpovednosti anávrh na budúce odškodnenie auplatnenie
reklamácie voči extemému poskytovateľovi služieb VO, akjeto možné.
Následne starostka obce otvorila rozpravu k predmetnému bodu, konŠtatovala, že práce
na stavbe sú pozastavené, požiadala poslancov, aby savyjadrili dnes hlavne kvyhotoveniu
nového statického posudku, nakoľko ako Štatutár potrebuje garanciu, že stavba je staticky
v poriadku, vyhotovenie statického posudku nieje zahmuté v rozpoČte obce, hrozí tam trestný
čin verejného ohrozenia, od statického posudku sa budú odvíjať ďalšie kroky. Po rozsiahlej
diskusii, vktorej predniesol svoj príspevok poslanec Ing. Komora a príspevok odovzdal na
zverejnenie, bol poslancami predložený návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ c. A.3/16./2019, k bodu programu č. 10, ktorým OZ ukladá:
obecnému úradu zabezpeciť vyhotovenie kontrolného statického posudku na
budovu požiarnej zbrojnice.
Hlasovanie:
za

8

proti

o

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9
zdržalsa

Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing.
Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spiäák, PhDr. Dominika Vincová, PhDr.
Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
Mgr. Dommika Hirovská

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
hig. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Príspevokposlanca, Ing. Viliam Komorou, tvoríprílohu tejto zápisnice.
"Zbemý dvor Poproč"
starostka obce Ínformovala prítomných, že dňa 13.03.2019 bola obci domčená ziadosť
o doplnenie ŽoNFP. Na základe evidencie obecného úradu bolo zistené, že ŽoNFP
vypracovalo občianske zdmženie STRETNUTIE so sídlom v KoŠiciach. V podkladoch na
obecnom úrade neexistuje žiadny kontakt na uvedené občianske združenie. Na základe
infonnácie zo strany zamestnancov obce podl'a ich vedomia ZoNFP spracovala RNDr. Etela
Szóratiová, ktorá zároveň poskytovala pre obec služby verejného obstarávania cez spoločnosť
CARPATHLAN TG s.r.o.. Obec uhradila za spracovanie ŽoNFP občianskemu zdmženiu
STRETNUTIE sumu 1 900,00 Eur. Na základe týchto zistení sa obec snažila skontáktovať s
p. RNDr. Szórátiovou . Na základe e-mailovej výzvy bola obci doručená odpoveď, v ktorej
RNDr. Szórátiova okrem iného uvádza, že sa z osobných a zdravotných dôvodov činnostiam
na projekte našej obce nemôže venovať. O telefonický kontakt na p. Szórátiovú obec
v_

v_

v_

v

požiadala aj bývalého p. starostu, Ing. Jaklovského, telefónne číslo odmietol poskytnúť.
Starostka ďalej informovala, že vzhľadom na žiadaný rozsah dophienia ZoNFP a na
okolnosti, ktoré nastali po podaní ZoNFP (kúpa traktora z rozpoctu obce, skončenie platnosti
stavebného povolenia) obec dňa 21.03.20 19 odoslala na RO - MZP SR späťvzatie ZoNFP.
Ďalej starostka obce infonnovala, že do 13.4.2019 je otvorená aktuálna výzva aje
možné získať fmanČné prostriedky na zbemý dvor podaním novej žiadosti, preto požiadala
poslancov o vyjadrenie sa k spracovaniu a podaniu novej žiadosti v termíne do 13.4., ďalšia
výzva by mala byť vauguste 2019, avšak existuje riziko, že vzhľadom na podaný počet
v_

v_

v

v_

projektov v aprílovej výzve, nebude augustová výzva otvorená. V závere diskusie poslancov
bol predložený návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ c. A.3/17./2019, k bodu programu č. 10, ktorým OZ schvaľuje:
vypracovanie novej žiadosti o nenávratný fínancný príspevok pre projekt:
"Zberný dvor Poproc".
Hlasovanie:
9

za

prítomní poslaaci
nahlasovaní: 9

proti

>

zdržalsa

Mgr. Katarína HarČariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Peta'ášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

o
o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

"Modemizácia učební v ZŠ s MŠ Poproč"

v_

v

na základe oznámenia o zmene rozhodnutia o neschválení ŽoNFP bola ŽoNFP
f

dophiená a odoslaná na Sprostredkovateľský orgán - Úrad KSK.
"Poproč - rozšírenie vodovodu"
žiadosť o dotáciu bola, aj napriek písomnému upozomeniu jej spracovateľa, odoslaná
sprílohou - rozpočtom stavby uvedenom v SK asuvedením 19% DPH. Táto skutočnosť
mohla spôsobiť vyradenie žiadosti z hodnotenia. Na základe výzvy na doplnenie žiadosti
z dôvodu predloženia rozpočtu stavby v SK s 19% DPH musela obec zabezpečiť v kráťkom
Časovom úseku nový rozpočet v EUR s 20% DPH. Po konzultácii s WS a.s. bol spresnený aj
údaj, že predmetom žiadosti o dotáciu nie sú vodovodné prípojky tak, ako to bolo uvedené
v stavebnom povolení na danú stavbu.
"Odstránenie havarijného stavu chodníkov na cintoríne"
pre spracovanie žiadosti bolo potrebné zabezpečiť vypracovanie predbežného
rozpočtu.
v

"Obnova telocvične ZS v obci Poproč - výmena okien objektu telocvične"
žiadosť odoslaná.
/

"Návrh zmien a doplnkov č. 2 ÚPD - O"
žiadosť odoslaná.

"VytyorenÍe materiálno-technických podmienok pre poskytovanie podpomej služby
f

v

JEDALEN"

žiadosť je v príprave, rozpočtovaných je 49.500,00 , spoluúčasť obce predstavuje
sumu 9.500,00 , odhadovaná cena stavebných úprav kuchyne domova dôchodcov
predstavuje sumu 23.000,00 , nákup špeciálneho auta na rozvoz stravy cca 22.000,00
a ^vyšná suma na dovybavenie núestnosti, v ktorej a budú vydávať obedy podľa požiadaviek

riaditeľsťva domova dôchodcov. Ak projekt bude úspešný bude sa obstarávať verejným
obstarávaním, čo dáva predpoklad, že suma predstavujúca spoluúčasť obce bude nižšia.
Následne starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili kpodaniu tejto žiadosti, nikto sa
nevyjadril, predniesla návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ c. A,3/18./2019, kboduprogramuč.10), ktorýmOZ schvaľuje:
Podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho fínančného príspevku z Uradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre projekt: "Vytvorenie
materiálno-technických podmienok pre poskytovanie podpornej sociálnej služby
r_

v

r

JEDÁLEN" v celkovej hodnote 49.500,00 , z toho vlastné zdroje 9.500,00 .
Hlasovanie:

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

za

Komora, Ing. Eva Petráäová, Ing. Brmislav PetráŠ, PhD., Ing. Ján SpiŠák,
PhDr. Domimka Vincová, PhDr. Zita BanÍková, Mgr. Zuzana Bradová

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9

proti

o

zdržalsa

o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Trhovisko"

>

spracovaná projektová dokumentácia bola vyhodnotená komisiou životného prostredia
a projektového plánovania ako nevyhovujúca zhľadiska kompozície, architektonického
hľadiska atiež z hl'adiska plánovaného využitia budovy starej materskej Školy pod kostolom
ako tzv. "obecný dom". Ing. arch. Mariana Simková, členka komisie ZPaPP, následne
oboznámila prítomných s novou víziou projektovej dokumentácie, ktorá by mala rešpektovať
historický prínos.
Starostka obce otvorila otázku prepracovania projektovej dokumentácie nakoľko
v priebehu najbližších dvoch mesiacov bude vyhlásená výzva v rámci MAS Rudohorie a bude
možné získať na tento projekt finančné prostriedky z lokálnych zdrojov. Upozomila, že
prepracovanie PD bude mať opäť dopad na rozpočet, nakoľko v rozpočte prepracovanie PD
nieje zahmuté. V závere diskusie bol prednesený návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ c. A.3/19./2019, k bodu programu č. 10, ktorým OZ schvaľuje:
Vypracovanie novej projektovej dokumentácie pre projekť' "Trhovisko".
y

v_

Hlasovanie:

prítomní poslanci
na hlasovaní:

7

9

proti

<

zdržalsa

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominíka Híľovská, Ing. Víliam
Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD., fag. Ján Spišák, PhDr. Dominika
Vincová, Mgr. Zuzana Bradová

o
2

Ing. Eva Petrášová, PhDr. Zita Baníková

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Starostka obce požiadala poslancov o uzneseme k spracovaniu projektových
dokumentácií zhl'adiska priorit, t.j. ci je prioritou budova byvalej materskej školy pod

kostolom alebo materská škola.

Ing. Braiúslav Petráš, PhD., predseda Komisie ŽPaPP, informoval, že komisia sa
zhodla, že prioritou mala byť budova bývalej materskej školy pod kostolom, predniesol návrh
na uzneseme:

Uznesenie OZ č. A.3/20./2019, k bodu programu č. 10, ktorým OZ schvaľuje:
ako prioritu pri spracovávaní projektových dokumentácií vypracovanie
projektovej dokumentácie pre energetické zefektívnenie budovy starej materskej
Školy pod kostolom, tzv. "Obecného domu".

Hlasovanie:
za

6 . Mgr. Katarína HarCariková, Mgr. Dominika HiFovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján SpiSák, Mgr. Zuzana

proti

o

zdržalsa

3

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

Bradová

Ing. Eva Petrášová, PhDr. Zita Baníková, PhDr. DommÍkaVmcová

Starostka obce konŠtatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproČi, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Písomne spracovaný materiál PrehTad o podanych/doplnených žiadostiach o nenávratný
flnančný príspevoVdotácie a dôvodová správa JUDr. Jany Bajužíkovej kpožiarnej zbrojnici
tvoria prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu í. 11:.
Rôzne.

a) Schválenie yrenáimu nehnutelného maietku obce pre v. Tatianu Hritz, Vychodná 17.
PovroČ

starostka obce konŠtatovala, že na zasadnutí OZ dňa 28.1.2019 bol schválený zámer
prenájmu nehnuteľného majetku obce, konkrétne nebytové priestory v budove MÍestneho
kultúmeho strediska pre p. Tatianu Hritz, Východná 17, PoproČ, na základejej žiadosti zo dňa
27.11.2018, za účelom zriadenia prevádzky pedikúiy. Zámer prenájmu bol obcou zverejnený
vzákonom stanovenej lehote, ďalším postupomje schválenie už samotaého prenájmu;preto

predniesla návrh na uznesenie:

Poslankyňa PhDr. Zita Bamková - neprítomná v rokovacej miestnosti v čase od 20.55 do
21.00 hod..

Uznesenie OZč. A.3/21./2019, kboduprogramuč.lla), ktorýmOZ schvaľuje:
Prenájom nehnuteľného majetku, 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 císlo 1, súpisné císlo 651, katastrálne územie Poproč, zapísanej na LV
c. 1190, pre p. Tatíanu Hritz, Východná 17, Poproc, na základe jej žiadosti zo dňa
27.11.2018, za účelom zriadenia prevádzky pedikúry.
Hlasovanie:
8

za

prítomní poslanci
na hlasovaní: 8

protí

>

zdržalsa

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

o
o

poslankyňa PhDr. Zita Baníková - neprítomná v rokovacej miestnosti počas hlasovania
Starostka obce konštatovala, že suznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

a) Schválenie prenáimu nehnuteťného maiethi obcepre spol. TOOGA s.r.o., Jasov.
- starosťka obce konštatovala, že taktiež na zasadnutí OZ dňa 28.1.2019 bol schválený aj
zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce, konkrétne nebytové priestory v budove
Miestaeho kultúmeho strediska pre spol. TOOGA s.r.o., Jasov, jedná sa opredlženie
prenájmu už fungujúcej prevádzky. Zámer prenájmu bol obcou zverejnený v zákonom
stanovenej lehote, ďalším postupom je tiež schválenie už samotného prenájmu, preto
predniesla návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ č. A.3/22./2019, k bodu programu č. 11 b), ktorým OZ schvaľuje:
Prenájom nehnuteľného majetku obce, konkrétne nebytové priestory, v celkovej
s

výmere 128,50 m2, nachádzajúce sa v budove Miestneho kultúrneho strediska v
Obci Poproc na ulici Kultúmej, orientacné císlo 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.
Hlasovanie:
za

9

prgti
zdržalsa

o

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika HiFovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák,
PhDr. Domuúka Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

b) Schválenie predaia nehnuteľného maietku obce Poyročpre v. Petra Petrása, bvtom
Košice, Alžbetína 36

- starostka obce konštatovala, že taktiež nazasadnutí OZ dňa 28.1.2019 bol schválený aj
zámer predaja nehnuteľného majetku obce, konkrétne pozemkov pre p. Petra Petráša, bytom
Košice, Alžbetina 36. Zámer predaja bol obcou zverejnený v zákonom stanovenej lehote,
ďalším postupomje schválenie už samotného predaja, preto predniesla návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ č. A.3/23./2019, kboduprogramuč.llc), ktorým OZ schvaľuje:

Predaj nehnuteľného majetku obce Poproc, konkrétne parc. č. 1508 vo výmere

192 m2 , parc. č. 1507 vo vymere 88 m2, parc. c. 1505 vovymere 182 m2, parc. č.
1502/3 vo výmere 102 m2 , parc. c. 1506 vo výmere 83 m2 , parc. c. Í527 vo

výmere 325 m2 , všetky zapísané na LV c. 1190 p. Petrovi Petrášovi, bytom
Košice, Alžbetina 36 v cene 1,07 7m2, spoluza cenu 1.040,04 (cena navrhnutá

žiadateľom dňa 28.9.2018 a porovnateľná s cenou v zmysle znaleckého posudku
vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom Vincom zo dňa 13.6.2017).
Hlasovanie:
za

9

proti

o
o

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9
zdržalsa

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

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

c) Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o vykone správv maietku so spol. WS a. s.. Košice
v tomto bode programu starostka obce predložila prítomným na prerokovanie návrh

Dodatku č. 1 _kZmluve ovýkone správy majetku so spol. VVS a.s., Košice zdôvodu, aby
spol. WS a.s. Košice mohla vypracovať plán obnovy majetiku.
Otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto sa nevyjadril, predniesla návrh na
.

uzneseme:

Uznesenie OZ č. A.3/24./2019, k bodu programu č.lld),ktorýmOZ schvaľuje:
Predložený návrh Dodatku . 1 k Zmluve o výkone správy majetku so spol. WS
a.s., Košice.
Hlasovanie:

9

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9

proti

*

zdržal sa

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrááová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

o
o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Návrh Doäatku č. 1 k Zmluve o výkone správy majetku so spol. WS a.s., Košice tvoríprílohu
tejto zápisnice,
d) Návrh zmlisvv o budúcei zmluve so spol. VSD a.s., Kosice o zriadení vecného bremena
vsúvislostisostavbou "Poproč-vvmíestnemetrafostamce TSIO, úyravaNNul. Zámdná".

v tomto bode programu starosťka obce predložila prítomným na prerokovanie návrh
zmluvy o budúcej zmluve so spol. VSD a.s., Košice o zriadení vecného bremena v súvislosti
so stavbou "Poproč - vymiestnenie trafostaxúce TSIO, úprava NN ul. Západná", tento návrh
obdržala obec ešte v auguste roku 2018, doposiaľ nebol prerokovaný OZ, potrebné je urČiť
výšku odplaty za zriadenie vecného bremena a to buď bezodplatne, za dohodnutújednorázovú
náhradu 1,50 / m22alebo zajednorázovú náhradu vo výške urČenej znaleckým posudkom.
Poslanec, Ing. Branislav Petráš, PhD., informoval ako zamestnanec spol. VSD a.s Košice, ,
že sa jedná o zvýšenie kapacity distribučnej siete na ulici Západnej, nakoľko kapacita
súčasnej siete nepostacuje rozmáhajúcej sa výstavbe v tejto lokalite.
Starostka obce otvorila diskusiu poslancov kpredmetiiému bodu, vktorej bol
poslancami predložený návrh na zriadenie vecného bremena za dohodnutú jednorázovú

náhradu 1,50 / m2, následne starostka obce predložila návrhy uznesení:
Uznesenie OZ č. A.3/25./2019, k bodu programu Č.l le), ktorým OZ schvaľuje:
výšku odplaty za zriadenie vecného bremena v súvislosti so stavbou "Poproc -

vymiestnenie trafostanice TSIO, úprava NN uL Západná" a to 1,50 / m2.
Hlasovanie:
za

7

proti

o

zdržalsa

2

prítomm poslanci
nahlasovaní:

9

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita
Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
hig. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš

Starostka obce konstatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči,25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Poslankyňa Ing. Eva Petrášová - neprítomná v rokovacej miestnosti v čase od 21.00 do 21.05
hod..

Uznesenie OZ č. A.3/26./2019, k bodu programu č. 11 e), ktorým OZ schvaľuje:
Predložený návrh Zmluvy o budúcej zmluve so spol. VSD a.s., Košice o zriadení
vecného bremena v súvislosti so stavbou "Poproč - vymiestnenie trafostanice
TSIO, úprava NN ul. Západná".
Hlasovanie:
7

za

prítomní poslancí

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Víliam
Komora, PhD., Ing. Ján SpiŠák, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita

na hlasovaní: 8

proti

*

zdržalsa

Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
o

Ing. Branislav PetráS

poslankyňa Ing. Eva Petrášová - neprítomná v rokovacej miestnosti počas hlasovania
Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Návrh zmluvy obudúcej zmluve so spol. VSD a.s., Kosice ozriadení vecného bremena

vsúvislostí so stavbou "PoproČ - vymiestnenie trafostanice TSIO, úprava NN ul. Západná"
tvoríprílohu tejto zápisnice.
e) Informácia o opakovanei žiadosti spol. Slovenská vošta a.s., Banská Bvstrica
o odstránenie nedostatkov v buäove Pošŕy Poproč, ktorej vlastníkom fe obec Poproč.

v tomto bode programu starostka obce informovala prítomných o opakovanej žiadosti
Slovenskej poŠty a.s. o odstránenie nedostatkov v budove, v ktorej sídli Pošta Poproč a ktorej
vlastníkom je obec, konkrétne o odvodnenie premočenej zadnej časti budovy. Starostka
súbežne konštatovala, že odstránenie tohto nedostatku na majetku obce, bolo zahmuté do

Plánu investiČných akcií na r. 2019, ktorý bol poslancami OZ schválený na zasadnutí dňa
28.1.2019.

Opakovaná žiadosť spol. Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica o odstránenie nedostatkov

v budove Posty Poproč, ktorej vlastníkomje obec Poproč tvoríprílohu tejto zápisnce.
f) Informácia oposkytnutí súcinnosti Nároänému enviromentálnemu centru k vvvracovamu
nizkouhlíkovei stratésie pre obec

v tomto bode programu starostka obce mformovala prítomných oposkytnutí
súčinnosti Národnému enviromentálnemu centm k vypracovaniu nízkouhlíkovej stratégie pre
obec, obec bola oslovená listom, nízkouhlíková stratégia ako strategický dokument bude

spracovaná pre obec zadarmo, jej významom je potencionálne prepojenie na možnosť
čerpania eurofondov v programovacom období 2021-2027 v oblasti životného prostredia.

Starostka obce predniesla návrh uznesenia, o ktorom dala hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.3/27./2019, k bodu programu č.l Ig), ktorým OZ berie na vedomie:
Informáciu starostky obce o poskytnutí súcinnosti Národnému
enviromentálnemu centru k vypracovaniu nízkouhlíkovej stratégie pre obec.
Hlasovanie:
9

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9

proti

>

zdržalsa

Mgr. Katarína Harfiariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, hig. Eva Petrášová, Ing. Branislav Peti^S, PhD., Ing. J&i Spišák,
PhDr. Dominika Vmcová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

o
o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Informačný Ust Národného enviromentálneho centra kvypracovaniu nízkouhlíkovej stratégie
pre obec tvoríprílohu tejto zápisnice.
g) Informácia o pozvánke na stretnutie banskvch miest a obcí Slovenska.
v tomto bode programu starostka obce mfonnovala, že obec obdržala pozvánku obce
Ľubietová na stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Stretnutie sa bude konať 17. - 19.
mája 2019 v obci Ľubietová, predložila návrh odporúčaného uznesenia a to účasť poslancov
v počte štyroch na tejto slávnosti.
Starostka obce otvorila diskusiu poslancov kpredmetnému bodu, tiež vyzvala
poslancov na predloženie protinávrhu, žiadny nebol predložený, dala hlasovať o prvom
ajedinomnávrhu:
Uznesenie OZ í. A.3/28./2019, k bodu programu č.l Ih), ktorým OZ schvaľuje:

Účasť delegácie poslancov, v počte štyroch, na stretnutí banských miest a obcí
Slovenska, ktoré sa bude konať v dňoch 17. -19. mája 2019 v Ľubietovej.
Hlasovanie:
za

9

; proti

o

. zdržalsa

o

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav PetráS, PhD., Ing. Ján Spišák,
PhDrJDommika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Pozvánka Obce Ľubietová na stretnutie banských miest a obcí Slovenska tvoríprílohu tejto
r

.

zapismce.

h) Informácia o uäeľovaní povolem účasti a pridelení yredamého miesta vočas konania osláv
obce

vtomto bode programu starostka obce informovala poslancov, že na obec sú

domčované žiadostí o predelenie predajných miest na oslavy dňa obce, potrebné je zvážiť
kapacitné možnosti a možnosti na odber elektrickej energie, starostka obce navrhla, aby kl'úč
pre umiestňovanie stánkov navrhla komisia kultúry a športu, predniesla návrh na uznesenie,
o ktorom dala hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.3/29./2019, kboduprogramuč.lli),ktorým OZ ukladá:

Komisii Kultúry a športu pri OZ prerokovať udeľovanie povolení úcasti
a prideľovanie predajných miest pocas konania osláv obce.
Hlasovanie:
9

za

prítomni poslanci

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

Komora, Ing. Eva Petrášová, hig. Branislav PetráS, PhD., Ing. Ján SpiSák,

na hlasovaní: 9

proti

.

zdržal sa

o
o

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

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

i) Informácia spol. Alternet s.r.o.. Košice vzastúvení Advokátskou kanceláriou BUHLA
PARTNERS, Košice o nelesálnej vystavbe nadzemnei elektromckei komunikaČnei siete
v obci Poproč.

v tomto bode programu starostka obce informovala prítomných o liste Advokátskej
kancelárie BUHLA PARTNERS, Košice, ktorá zastupuje spoločnosť Altemet s.r.o., Košice o

nelegálnej výstavbe nadzemnej elektronickej komunikačnej siete v obci Poproč, materiál bol
poslancom poskytnutý na preštudovanie, následne požiadala právnu zástupkyňu obce, JUDr.
Janu Bajužíkovú, o predloženie dôvodovej správy k predmetnému listu. JUDr. Bajužíková
v závere svojho odbomého stanoviska konštatovala, že je potrebné vyriešiť otázku
zodpovednosti, v prípade nesprávneho úradného rozhoá-iutia, ktoré bude mať vptyv a dopad
aj na rozpoČet obce a tiež požiadať o stanovisko kontrolný orgán obce, preco sa muselo čakať
za vyjadrením poslednej najvyŠšej inštancie, ktorá potvrdila nezákonnosť rozhodnutia, keď to
mohol urobiť kontrolný orgán.
Bc. Anna Benková, pracovníčka staveného úradu informovala, že má vedomie, že
v danej veci prebieha súdne konanie, ktoré ešte nie je ukončené.

Starostka obce následne konštatovala, že tento materiál predkladá tohto času
poslancom len na vedomie, aby mali mformáciu o ďalšom možnom súdnom spore.

Uznesenie OZ c. A.3/30./2019, k bodu programu č. 1 Ij), ktorým OZ berie na vedomie:
Informáciu spol. Alteraet s.r.o., Košice vzastúpení Advokátskou kanceláriou
BUHLA PARTNERS, Košice o nelegálnej výstavbe nadzemnej elektronickej
komunikačnej siete v obci Poproč.
Hlasovanie:
za

8

proti

o

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, PhD., Ing. Ján Spisák, PhDr. Dominika
Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

zdržal sa

Ing. Branislav Petráä

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ c. A.3/31./2019, k bodu programu č. 1 Ij), ktorým OZ berie na vedomie:
Stanovisko právnej zástupkyne obce, JUDr. Jany Bajužíkovej, kinfonnáciám
Advokátskej kancelárie BUHLA PARTNERS, Košice o nelegálnej výstavbe
nadzemnej elektronickej komunikačnej siete v obci Poproč.
Hlasovanie:
za

8

proti

o

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9
zdržalsa

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, hig. Eva PetráSová, PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika

Vmcová, PhDr. Zita BMiíková, Mgr. Zuzana Bradová
Ing. Branislav Petráš

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Písomná informácia spol. Alternet s.r.o., Košice vzastúpení Advokátskou kanceláriou
BUHLA PÁRTNERS, Košice o nelegálnej výstavbe nadzemnej elektronickej komunikačnej
siete v obci Poproč a odborné právne stanovisko právnej zásŕupkzne obce, JUDr. Jany
Bajužíkovej, k nelegálnej vystavbe nadzemnej elektronickej komunikačnej siete v obci Poproč
tvoria prílohu tejto zápisnice.

j) Odpredaj traktora John Deere, zakúpeného v roku 2005

v tomto bode programu starostka obce informovala, že v súlade s platným uznesením
OZ č. A.l/7.g./2019 zo dňa 28.1.2019 bol vykonaný prieskum trhu za účelom zistenia
súčasnej trhovej ceny traktora John Deere, zakúpeného vroku 2005 a prieskum trhu za

účelom zistenia cenovej ponuky na generálnu údržbu daného traktora. Odhadovaná odkupná
cenaje na úrovni 18. - 19.000,00 s DPH, cena za opravu predstavuje sumu cca 6.000,00
bez DPH. Súčasne bol znalcom v odbore vypracovaný znalecký posudok vo veci výpočtu
všeobecnej hodnoty traktora John Deere 5720, zakúpeného vroku 2005, ktorá predstavuje
sumul 7.064,00 sDPH.

Následne starostka obce otvorila rozpravu poslancov kodpredaju traktora, vzávere boli
predložené návrhy na uznesenia, o ktorých dala starostka obce hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.3/32./2019, kboduprogramuč.llk), ktorým OZ schvaľuje:
Zámer predaja traktora John Deere, zakúpeného v roku 2005 a to v súlade s § 8
ods. 5 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Poproč

a s majetkom štátu, ktorý obec užíva a to priamym predajom najmenej za cenu
vo výške vseobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom
vypracovaným znalcom Ing. Karolom Kôtelešom, t.j. najmenej za cenu 17.064,00

s DPH z dôvodu, že vŠeobecná hodnota veci stanovená znaleckým posudkom je
menejako 40.000,00 .
Hlasovanie:
6

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9

Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrašová,

PhD., Ing. Ján SpiSák, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková,
protí

*

zdržalsa

o
3

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

Starostka obce konštatovala, že
s uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ c. A.3/33./2019, kboduprogramuč.llk), ktorýmOZ schvaľujc:
Podmienky predaja traktora John Deere, zakúpeného v roku 2005, konkrétne:
o mimmáhia predajná cena vozidla je 17.064,00 s DPH, slovom:
sedemnásťtisícšesťdesiatštyri Eur
o vozidlo sa odpredá záujemcovi, ktoiý ponúkne najvyššiu cenu,
o záujemca okúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude
obsahovať:

a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu,
b) presné vymedzenie motorového vozidla, ktoré je predmetom predaja
c) čestné prehlásenie záujemcu o kúpu, že má s obcou PoproČ usporiadané
fiimnčné vzťahy /zaplatenie miestaiych daní a poplatkov/
d) vlastnomčný podpis záujemcu o kúpu.
Hlasovanie:
za

6 | Mgr. Katarína HarCariková, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová,

prítomní poslanci
na hlasovaní:

9

PhD., Ing. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová, PhĎr. Zita Baníková,
proti

o

zdržalsa
3 Ing. Branislav Petráš, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika Hirovská
Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

ČasťZnaleckéhopos^ku č. 25/2019 yo dna 18.3.2019 vypracovaného znalcom Ing. Karolom
Kotelešom aponuka s odhadovanou oäkupnou cenou a s odhadovanou cenou opravy
traktora tvoria prílohu tejto zápisnice.

k) Doplnenv bodprosramu : Prerokovame vvhotovovania a doručenia zápisnice a zvukovef
nahrávkv z rokovania OZ

v tomto bode programu poslankyňa PhDr. Zita Baníková predniesla návrh, aby na

mailovú adresu overovateľov zápisníc, bola poskytovaná zvuková nahrávka zo zasadnutia OZ

a ^zápisnica zrokovania OZ najmenej 3 dni pred dátumom jej podpisu azverejnenia na

webovej stránke obce, z dôvodu, aby bolo možné overiť súlad zápisnice s nahrávkou.
Starostka obce informovala poslancov, že na poslednom školení, ktorého sa zúčastnili

aj poslanci OZ, bola podaná informácia, že vzmysle zákona nepodpísanie zápisnice
overovateľnú nemá vplyv na platnosť zápisnice a zápisnicu podpisuje iba štatutár obce, t.Č.

overovatelia podpisujú zápisnicu podl'a platného rokovacieho poriadku, ktorý však nie
v súlade zo zákonom, na jeho aktualizácií sa pracuje. Taktiež upozomila na techmcké

možnosti a to , že takéto veľké súbory ako je zvuková nahrávka server neumožňuje odoslať.
Poslankyňa Mgr. Dominika Hiľovská - neprítomná v rokovacej miestnosti v čase od 21.35 do
21.40 hod..

Následne starostka obce otvorila ro2pravu poslancov, vzávere diskusie bol poslankyňou

PhDr. Baníkovou preáaesený návrh, s komentárom p. starostky, že ak toto uznesenie bude
schválené, nepodpíše ho a bude ho vetovať.

Uznesenie OZ c. A.3/34./2019, k doplnenému bodu programu č.l 11), ktorým OZ žiada:
poskytnúť na mailovú adresu overovateľov zápisnice, zápisnicu azvukovú

nahrávku z rokovania OZ najmenej 3 dni pred dátumom jej podpisu
a zverejnenia na webovej stránke obce.

Termín: bezodkladne
Hlasovanie:
za

5

prítomní poslanci
na hlasovaní:

Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová,
PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

9

protí
zdržalsa

3

hig. Viliam Komora
Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Ján Spišák, Mgr. Katarína Harčankoya

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
pozn.:

uznesenie OZ č. A.3/34./2019 starostkou obce nepodpísané, pozastavený
výkon uznesenia OZ, uplatnené sistačné právo.

Doplnený bod programu c. 11:.
Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi obce.
Vtomto bode programu poslankyňa PhDr. Zita Baníková predniesla návrh na
vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce a to v súlade s § 18c ods. 5 za obdobie roka
2018vovýške25%.
Starostka obce upozomila poslancov, že hlavnému kontrolórovi sa neschval'uje
mesačná odmena, ale navýšenie platu ako starostovi obce, taktiež upozomila, že uvedený
predkladaný návrh nie je v súlade zo zákonom.
Ing. Hospodár oponoval, že odcitovaný návrh na uznesenie je v súlade zo zákonom,
starostka obce požiadala uviesť vyjadrenie p. kontrolóra do zápisnice.
V diskusii poslancov predniesol príspevok poslanec Ing. Komora, príspevok odovzdal
na zverejnenie, následne bol predložený návrh na uznesenie, o ktorom dala starostka
hlasovať:

Uznesenie OZ c. A.3/.../2019, k bodu programu č. 11, ktorým OZ schvaľuje:
vyplatiť hlavnému kontrolórovi obce v súlade s § 18c ods. 5 odmenu za obdobie
roka2018vovýške25%.
Hlasovanie:
4

za

na hlasovaní: 8

Ing. Eva PetráSová,PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, PhDr.
Dominika Vincová

prítomní poslanci
proti

.

zdržalsa

2
2

Ing. Viliam Komora, Ing. Ján Spišák
Mgr. DomÍmka Hiľovská, Mgr. Katarina Harčariková

poslanec Ing. Branislav Petráä - neprítomný v rokovacej miestnosti počas hlasovania

Starostka obce konštatovala, že uznesenie nebolo schválené.

Poslankyňa PhDr. Dominika Vincová - neprítomná v rokovacej miestnosti v čase od 21.50 do
22.00 hod..

Poslanec Ing. Branislav Petráš - neprítomný v rokovacej miestnosti v čase od 22.00 do 22.05
hod..

Príspevokposlanca, Ing. Viliama Komoru tvoríprílohu tejto zápisnice.
K bodu programu č. 13:.
Stretnutíe poslancov finančnej komisie s právnou zástupkyňou obce a hlavným kontrolórom
obce.

V tomto bode programu poslankyňa Ing. Eva Petrášová predniesla požiadavku zvolať
poradu poslancov fmančnej komisie s právnikom akontrolórom obce kposhipu zvolania

zasadnutia komisie, zdôvodu, že pri zvolávaní komisie na termín 4.3.2019 postupovala
vzmysle Statútu obce arokovacieho poriadku, t.j. ako predsednícka komisie požiadala
pracovníčku Evu Benkovú o zvolanie, čo sa neuskutočnilo, zasadnutie následne zvolala sama

predsedníčka, ďalej Ing. Petrášová konštatovala, že nemá vedomie, že pri svojom postupe
pochybila, chce si problematiku odbome vykonzultovať.
Uznesenie OZ c. A.3/35./2019, k doplnenému bodu programu č.l3, ktorým OZ ukladá:
Obecnému úradu vPoproči zvolať poradu poslancov financnej komisie s
právnikom a kontrolórom obce za úcelom prejednania nejasností vyplývajúcich
zo zasadnutia financnej komisie dňa 4.3.2019.
Termín: do 30.4.2019
Hlasovanie:
9

za

prítomní poslanci
nahlasovaní:

9

proti

<

zďžalsa

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hirovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav PetráS, PhD., Ing. Ján SpiSák,
PhDr. Dominika Vmcová, PhDr. Zita Bamková, Mgr. Zuzana Bradová

o
o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

VPoproči, 25.3.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 14:.
Interpelácie poslancov.
Nikto z poslancov sa nevyjadril.
Poslanec Ing. Ján Spišák neprítomný v rokovacej miestnosti v čase od 22.10 do 22.15 hod..
K bodu programu č. 15:
Podnety a návrhy od občanov.
Ing. Michálková Miriam - navrhla upraviť plochu pod hojdačkami v parku, materiál je už
opotrebovaný.
v

Ing. Slavomír StovčÍk - dotazoval sa Či budú vyvodené dôsledky pri zistených
pochybnostiachverejného obstarávania požiamej zbrojnice.
p. Martin Jasaň, veliteľ DHZ - predniesol správu o činnosti dobrovoľného hasičského zbom

obce Poproč, v ktorej konštatoval, že dobrovoľný hasičský zbor je základným a výkonným
Článkom organizačnej štruktúry Dobrovoľnej požiamej ochrany Slovenskej republiky. Svoju
činnosť rozvíja v súlade so stanovami DPO SR azákonom č. 314/2001 o ochrane pred
požiamii, zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpisnú.
Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú
hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné,

technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby phií
úlohy obecného hasičského zbom, prípadne funkciu dobrovoľného hasičského zboru
právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými
ustanoveniami o požiamej ochrane, tak ako v našej obci. Následne zacitoval zákon č.
314/2001 Z.z. ajeho novelu č.129/2015 úČinnú od 1.9.2015. Informoval, že tohto roku ubehlo
desať rokov od obnovenia cinnosti DHZ Poproč, počas tohto obdobia mal DHZ 83

evidovaných vyjazdov, z toho bolo 44 výjazdov k požiarom a 39 vyjazdov bolo technických.

Konštatoval, že sú združením aktívne pomáhajúcim obci, zúčastňujú sa rôznych brigád v obci.
V závere svojho príspevku konštatoval, že veliteľom DHZ je od roku 1994, jeho menovanie
za veliteľa DHZ odobrilo aj vtedajšie zastupiteľstvo, takže sa zúčastňoval na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva aj za pani Timkovej, aj za pána Timka až doteraz, ale takú hystériu
ako teraz, na týchto zasaáiutiach nezažil.

Ing.arch. Šimková Mariana - vyzvala poslancov na ukončenie žabomyších vojen aaby sa
sústredili na to, aby čo najviac urobili pre obec
v

Mgr. Dajána Spegárová - ako šéfredaktorka obecným novín informovala, že obecné noviny
nie sú politický plátok, nie je to priestor na výmenu názorov, úlohou obecných novín je
mformovať o činnosti v obci, mapovať udalosti v obci, pri ich vydávaní sa riadia tlačovým
zákonom a etickym kódexom novinárov.

K bodu programu č. 16:.
Závery z rokovania OZ.
Schválené uznesenia a hlasovanie sú poznamenané v zápisnici.

K bodu programu Č. 17:.
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:

Ing. Ján Spišák
Ing. Viliam Komora

Vážení prítomní, vážení občania/
na zasadnutí OZ konaného dňa 28,01.2019 sme boli svedkami volieb členov komisií obecného

zastupiterstva. Som poslancom OZ už 8 volebné obdobie (teda nepretržite od roku 1990). V minulých
volebných obdobiach som bol Členom rôznych komisií, vo volebnom období 2014 - 2018 to bola

finančná komisia. Komisie sú len poradným orgánom bez práva rozhodovať. Rozhodovaciu resp.
schvarovaciu právomoc majú iba poslanci OZ. Najdôležitejšou komisiou je finančná komisia, ktorá by
maia okrem svojich základných povínností riešiť aj finančný dopad na rozpočet obce ztitulu
rozhodnutí ostatných komisií. DovolÍm si tvrdiť, že vzhFadom na to, že som v komunálnej' politike 28

rokov, mám vtejto oblasti najbohatšie skúsenosti. Preto som dal návrh, že chcem naďalej pracovať
vo finančnej komisii. Aj vminulosti poslancí OZ rozhodovali otom/ vktorej komisii chcú pracovať
vzhľadom na svoje odborné znalosti a prax vdanej oblasti. Tak to bolo aj volebnom období 20142018 keď mal Ing. Jaklovský vOZ tri "svoje" poslankyne. Ďalší šiesti poslanci vrátane mňa mu
v

nediktovali/ ktorý poslanec bude v ktorej komísii pracovať. Jeho poslankyne p. PhDr. Baníková Zita/ p.
Mgr. Bradová a p. Bc. Vincová Iveta boli dokonca predsedami jednotlivých komisíí. Ani menovaných
členov komisií z radov občanov som nenadiktoval ja ani "moji" poslanci ("moji spriaznení kolegovia"
ako nás nazval pán starosta). Nikto z nás nemal záujem brániť starostovi v rozvoji obce. Ešte jedna
dôležitá poznámka: v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach, keď bola starostom obce Ing.
Jaklovský sa pri vorbe komisií nedodržal Rokovací poriadok komisií OZ obce Poproč. Žiaľ nebol to
jediny prípad nedodržania zákonov (8 rokov som na to upozorňoval, no žiaľ bez odozvy zo strany
starostu ani kontrolóra obce Ing. Jaroslava Hospodára). Pán starosta sa iba vyjadril, že moje
upozornenia na nedodržovanie zákonov je jba hra s písmenkami". Jedným z dôkazov nedodržiavania
zákonov zo strany vedenia obce je aj problém požiarnej zbrojnice, ktorý dnes riešime.
Ako som už vyššie spomenul chcel som pracovať aj naďatej vo fínančnej komisii. Poslanci OZ okolo
"lídra" Ing. Branislava Petráša (ako sa sám označil na jednom pracovnom stretnutí poslancov) to
neakceptovali a bolo mi povedané, že ak nebudem pracovať v komisii/ ktorú mi určili oni tak

nebudem pracovať vžiadnej. Ked^e vorby boli verejné, Vy všetci, ktorí ste boli prítomní ste mohli
vidieť ako ich vyššie menovaní poslanci z manažovali. Zvolení boli iba tí kandidáti/ ktor/ch oni navrhli.
O odbornej spôsobilosti niektor/ch členov komisií si dovolím pochybovať.
Vážení prítomní, vážení občania,
a teraz hlavný dôvod prečo som musel reagovať na voľbu komisií. Prečo som nebol zvolení za člena

fínančnej komisie sa vyjadrila Ing. Eva Petrášová. Citujem zápisnicu z OZ: Jng. Petrášová - pracovala
s Ing. Komorom vo fínančnej komisií a to ako vystupoval ju nútilo hlasovať proti nemu. Na komisii sa
nevyj'adroval k ničomu a potom na zastupiterstve všetko skritizovaľ'.
Takto formulované vyjadrenie vzápisnici zo zasadnutia 07., ktorá je zverejnená na web

stránke obce a môže si prečítať každý občan/ ma päť stavia do pozfcie/ akú o mne vytváral bývalý
starosta obce Ing. Jaklovský ajeho prívrženci vrokoch 2010-2018. Vočiach mnohých občanov som
sa stal človekom/ ktorý bránil starostovi vrozvoji obce. Takto to prezentoval vobecných novinách
v roku 2014, keď hodnotil svoju prácu v období 2010 - 2014. Podotýkam, že v tomto období mal v OZ
svojich piatich poslancov, teda väčšinu a mohol si odhlasovať čo chcel. Lenže ani aj ani "moji"
poslanci nikdy nehlasovali proti nemu (môžete sí to overiť v zápisniciach zOZ). To isté tvrdil počas
volebného obdobia 2014 - 2018. Sú to totálne klamstvá, ale keďže som sa nemohol brániť

vobecných novinách, mnoho občanov tomu aj verí. Keď som sa bránil, vysvettoval som veci vo
svojich materiáloch/ mnohíobčania tieto materiály nazvali panfletom.

Už v minulosti som mnohokrát poukazoval na fakt, že občania nemajú absolútne záujem
o život v obci, nezúčastňujú sa zasadnutí OZ. Jediným zdrojom informácii o tom/ čo sa v obci deje sú
obecné noviny. Vobecných novinách však vroku 2012 bola zrušená rubrika >Na slovíčko pán
starosta" a od roku 2011 svnovinách nevyjadrovali ani poslanci (údajne pre ich nezáujem - ja
tvrdím, že to bolo preto, aby občania neboli pravdivo informovaní). V novinách sa k niektorým veciam
vyjadroval iba starosta a tak občania verili tomu/ čo povedal.
Aby sa informovanosť občanov aspoň trocha zlepšila dal som na zasadnutí 02 konanom dňa

19.6.2017 návrh na uznesenie, aby príspevky poslancov boli zverejňované ako prílohy kzápisnici zo
zasadnutia OZ (pretože zápisnice úplne nekorešpondovali s príspevkami poslancov). Toto uznesenie
bolo schválené všetkými poslancami. Starosta obce však robil všetko preto, aby sa moje príspevky
nezverejňovali. Prvý príspevok bol zverejnený až pri zápisnici zo zasadnutia OZ dňa 23.10.2017.
Ako som už vyššie spomenul obecné noviny sú pre občanov najväčším zdrojom informácii, sú

distribuované do každej rodiny, každý občan si ich môže kFudne prečítať. Verím, že v tomto volebnom
období bude informovanosťobčanov na podstatne vyšsej úrovni, aby občania objektívne vedeli čo sa
v obci deje a aby sa mohli objektívne vyjadriť k týmto skutočnostiam.
Vážení prítomní, vážení občania,

Teraz sa vrátim k príspevku Ing. Evy Petrášovej, ktorá okrem iného povedala (viď. zvukový
záznam):

1. "ked' sa jednalo o nejakých projektoch, nevyjadroval sa k ničomu (Ing. Komora) a potom
všetkyprojektyskritizovar
Ja tvrdím, že toto vyjadrenia Ing. Evy Petrášovej je zavádzajúce/ nepravdivé. Vo volebnom

období 2014 - 2018 zasadala finančná komisia 16 krát. Ja som sa zúčastnii 15 zasadnutí, Ing.
Petrášová tiež 15-tich. Nie je absolútne pravda/ že som sa k ničomu nevyjadroval. Podra zápisníc zo
zasadnutí finanČnej komisie som mal 33 diskusných príspevkov/ Ing. Petrášová 19. Tu chcem
podotknúť/ že vtedajšia predsedníčka finančnej komisie a novozvolená členka fínančnej komisie PhDr.
Zita Baníková 2 diskusné príspevky (okrem zaháj'enia a ukončenia finančnej komisie). Bolo to
30.03.2016, keď fínančnej komisii predložila návrh na úpravu platu starostu obce a hlavného

kontrolóra. Vyjadroval som ku všetkým dôležitým problémom ( rozsah a obsah mojich príspevkov
samozrejme zápisnice nazaznamenávajú - technícky to ani nie je možné). Kedie sa nerobí zvukový
záznam, vážení občania, vážení posland, môžete si pozrieť iba zápisnice zo zasadnutí fínančnej
komisie.

2. Ing. Petrášová tiež povedala na moju adresu (viď. zvukový záznam):

"A čo ma najviac rozčúlilo, na fínančnej komisii sa hlasovalo o použití fínančných prostriedkov
z rezervného fondu na rekonstrukciu miestnych komunikácii. Bol opäťticho a na zasadnutí OZ bol za

návrh poslanca Jasaňa, aby sa fínančné prostriedky z položky miestnych komunikácii presunuli na
položku rekonštrukcia PZ"

Jednalo sa zasadnutie fínančnej komisie dňa 08.12.2016 a zasadnutíe OZ dňa 12.12.2016

a 28.12.20016. Odporúčam všetkým, no predovšetkým novým poslancom, aby si prečítali zápisnice
zvyššie citovaných zasadnutí a hlavne/ aby si vypočuli zvukové záznamy zo zasadnutí OZ. Až potom
pochopíte o čo tu vlastne išlo. Poslanec Jasaň musel zo zasadnutia finančnej komisie odísť skôr (ako

velÍteF násho DHZ bol pozvaný na slávnostné zasadnutie DHZ Medzev). Podotýkam, že predložený
návrh rozpočtu na rok 2014 ani neuvažoval o vyčlenená fínančných prostriedkov na rekonštrukciu PZ/

takže ja som sa na finančnej komisii ani nemal k čomu vyjadriť. S touto požiadavkou prišiel poslanec
Jasaň až na zasadnutí OZ dňa 12.12.2016.

Vážení prítomní, vážení občania,
Tento problém, na ktorý upozorňuje poslankyňa Ing. Petrášová nenastal preto lebo odišiel
poslanec Jasaň zfínančnej komisie aja som sa na finančnej komisii neozval. Hlavnou príčinou toho,
čo sa stalo bolo to, že fínančná komísia nezasadala pred každým zasadnutím OZ. Keď som to pánu
starostovi vytkol zodpovednosť hodil na predsedníčku fínančnej komisie - je to jej zodpovednosť.
Podotýkam, že ostatné komisie zasadali pravidelne. Vo volebnom období 2014 - 2018 bolo 21
plánovaných a 6 neplánovaných zasadnutíOZ. No fínančná komisia zasadala íba 16 krát.
Najväčším problémom vtomto prípade bolo to/ že sa rozpočet obce na rok 2018 riešil na
fínančnej komisii až 8.12.2016 a následne na zasadnutí OZ už 12.12.2016, takže nebol čas riešiť
v predstihu konečnú podobu rozpočtu. Niektorí posland videli návrh rozpočtu až na zasadnutí OZ

12.12.2016. Podra zákona má byť návrh rozpočtu zverejnený na úradnej tabuli obce 15 dní pre jeho
schvafovaním. V tomto prípade to malo byť 28.11.2016. Pýtam sa, aký návrh rozpočtu bol zverejnený,
keď ešte nebol prerokovaný na fínančnej komisii? Na zasadnutí OZ 12.12.2016 sa mali poslanci
okamžite rozhodnúť ako budú hlasovať (za návrh poslanca Jasaňa a následne za návrh rozpočtu).
v

Rozpočet podra zápisnice bol schválený (no hlasovanie bolo 4 - ZA/ 3-PROTI, 1 - ZDŽAL SA)/ na túto
chybu sa prišlo neskôr. Na tomto zasadnutí boli schválené aj moje návrhy na uznesenia/ ktoré mali

zvýšiť transparentnosť verejných obstarávaní, no starosta ich vetoval - použil tzv. sistačné právo.
Samozrejme nedodržal zákonom stanovené podmienky využitia tohto práva. Vzhradom na vyššie
uvedené skutočnosti zvolal starosta na 28.12.2016 neplánované zasadnutie OZ. Až na tomto
zasadnutí 02 bol schválený rozpočet obce na rok 2017 (aj stým/ že na rekonštrukciu PZ bola
schválená suma 50000/00 Eur (požiadavka poslanca Jasaňa bola 100000/00 Eur). Pri hlasovanÍ boli

v obidvoch prípadoch PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová a Bc. Iveta Vincová proti, tak ako pri
hlasovaní 12.12.2016. Len vďaka ústretovosti tzv. "našich poslancov" bol rozpoČet schválený, inak by
musela ísťobecdo rozpočtového provizória-vieme/čo byto preobecznamenalo.
Pani Ing. Petrásová žiadam ťa /aby si sa v budúcnosti zdržala takýchto vyjadrení, najprv si zisti
skutočný stav a potom sa vyjadruj. Otom isté žiadam aj ostatných poslancov, členov komisií aj
občanov, ktorí tomuto vyhláseniu Ing. Petrášovej aj spontánne zatlieskali (je to dôkaz, že tomu aj

verili). Ako som už vyššie spomenul vo volebnom období 2014 - 2018 sa uskutočnilo 21 plánovaných
a 6 neplánovaných zasadnutí OZ. Ing. Petrásová - ty s i sa zúčastnila 1 zasadnutia (28.12.2016, keďsi
sa dozvedela/ že na zasadnutí 12.12.2016 bola schválená požiadavka poslanca Jasaňa na
rekonštrukciu PZ 100000,00 Eur. Noví poslanci až na Mgr. Harčarikovú sa nezúČastnili ani jedného
zasadnutia OZ v danom volebnom období. Preto Vás žiadam prečítajte si zápisnice a hlavne vypočujte
si zvukové záznamy aspoň z tohto volebného obdobia. Až potom budete vedieť posúdiť moju činnosť

ako poslanca OZ, ako aj Činnosť poslankýň PhDr. Baníkovej/ Mgr. Bradovej a Bc. Vincovej a nakoniec

aj konanie starostu obce Ing. Jaklovského a kontrolóra obce Ing. Hospodára. Až ztýchto zvukových
záznamov a zápisníc zo zasadnutí OZ zistíte/ že ani ja ani tzv. "moji" poslanci ani raz nehlasovali proti
návrhu starostu obce no poslankyne PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová a Bc. Iveta Vincová

áno. Tieto poslankyne z princípu hlasovali proti všetkým mojim návrhom, dokonca aj keď som dal
návrh na doplnenie programu OZ boli vždy protí/ nikdy mi nevysvetlili prečo.
Vážení prítomní, vážení občania/

ja som 8 rokov upozorňoval na dodržiavaníe zákonov v mnohých oblastiach. Starosta obce Ing.
Jaklovský a ani hlavný kontrolór Ing. Hospodár to nikdy neakceptovali/ vždy bolo všetko v poriadku.
Že tomu tak nebolo je dnes riešený problém PZ. Ručím Vám za to, že to nie jedíný problém, ktorý
V,

budememusieťriešiť.
A na záver:

Takýmito zavádzajúcimi vyhláseniami ako predviedla Ing. Petrášová ba až klamstvami zo strany Ing.
Jaklovského a j'eho verných bola v r rokoch 2010 - 2018 ovplyvňovaná verejná mienka. Najvypuklejšie
to bolo vo volebných rokoch 2010, 2014 a nakoniec aj 2018. Dôkazom toho, že Ing. Jaklovský
a skupina ľudí okolo neho sú vynikajúcimi manipulátormi spoločnosti je fakt, že niektorí občania ešte

aj dnes veria ich vyhláseniu/ že Komorovci sa "nabalili" pri rekonštrukcii budovy základnej školy. Moja
obhajoba, že školu nerobila moja firma / ale spoločnost'JP-Stav s.r.o, Rožňava neobstala. Odkazoval

som občanov na stránku obchodného registra, kde by si to mohli overiť. Podotýkam, že táto
spoloČnosťjeužvlikvidácii. Neuspel ani môj argument/ževobdobí 2002-2010, keď bola starostkou
obce moja manželka, nemohla moja firma robiť v obci nič. Nedovofoval to zákon, bol by to konflikt
záujmov. Veťa občanovtýmto klamstvám (aj mnohým ďalším) verili a žiarveria aj dnes. Najsmutnejšie
je však to/ že aj niektorívzdelaní rudia tomu veria napr. terajší poslanec Ing. Petráš Branislav prišiel za
mnou asi pred dvoma rokmi a spýtal sa ma, či by mu moji chlapci/ čo robili školu nemohli prísť
zatepliťjeho rodinný dom. Čo potom môžeme čakať od jednoduchých manipulovaterných ľudí? To je
hlavný dôvod prečo chcem v tomto volebnom období zvýšiť informovanosť občanov prostredníctvom
obecných novín/ aby každý občan nadobudol reálny obraz o tom, kto mal a má skutočný záujem
v

o rozvoj obce a kto to robil/ alebo robí z iných dôvodov.

Ďakujemzapozornosť.

Ing.Viliam Komora
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Váženíprítomní/

chcem sa vyjadriť kčinnosti hlavného kontrolóra obce Ing. Jaroslava Hospodára. Na zasadnutí OZ
konanom dňa 25.02.2019 poslankyňa PhDr. Zita Baníková navrhla hlavnému kontrolórovi odmenu vo

výške 25 % jeho platu. Aj v minulom volebnom období 2014 - 2018 podávala takéto návrhy PhDr. Zita
Baníková. Vzhľadom na to/ že vtedajší poslanci vedeli posúdiť činnosť hlavného kontrolóra/ tieto jej
návrhy neprešli. Poslankyňu PhDr. Zitu Baníkovú podporili iba poslankyne Mgr. Zuzana Bradová a Bc.
Iveta Vincová. Očinnosti týchto poslankýň poinformujem niekedy neskôr. Aj napriek týmto
skutočnostiam poslankyňa PhDr. Zita BanÍková opäť podala návrh na odmenu hlavného kontrolóra.
Na vyššie citovanom zasadnutí OZ som sa vyjadril ako môžu noví poslanci posúdiť činnosť hlavného

kontrolóra, keď ho poznajú 2 mesiace. Z nových poslankýň to môže posúdiť iba Mgr. Katarína
Harčariková/ ktorá sa zúčastňovala zasadnutí OZ vo volebnom období 2014 - 2018 ako menovaná

členka komisie. Aby boli aspoň zčasti informovaní aj ostatní noví poslanci a nakoniec aj ostatní
prítomní občania, dovolím si uviesť niekorko faktov z činnosti hlavného kontrolóra.
Mnohokrát vminulosti som upozorňoval na fakt, že pán starosta nekoná vždy vsúlade so
zákonmi (je to predovšetkým zákon overejnom obstarávaní, zákon oobecnom zríadení/ zákon

o majetku obce atd'.). Dôkazom takéhoto konania je aj dnes riešený problém požiarnej zbrojnice.
Obecné zastupiterstvo preto poverilo hlavného kontrolóra vykonať kontrolu tejto činnosti pána
starostu. Spomeniem iba niektoré kontroly:
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
kuchyňa v kultúrnom dome (rozdelenie predmetu zákazky)

monografía 2. vydanie (ide osúdny spor žalobcovia/Obec Poproč o porušenie autorských
práv. Tento spor trvá od augusta 2016. Aj tento spor budeme musieť riešiť.)
projekt externý projektový manažment pre projekt zníženie spotreby energii pre prevádzke
verejnych budovvobci Poproč.

Poslankyne PhDr. Zita Baníková a Mgr. Zuzana Bradová vedia o čom hovorím a pán kontrolór tiež.
Hlavnym dôvodom týchto kontrol bolo dodržiavanie zákona overejnom obstarávaní. Pán
kontrolór verejne vyhlásil, že nie je odborníkom v danej oblasti a obec si má objednať odbornú firmu
(divné vyjadrenie hlavného kontrolóra/ keď tieto kontroly sú vjeho kompetencii aje to jeho
povinnosť). Aj napriek tomuto vyhláseniu hlavný kontrolór v každej správe konštatuje, že všetko je
v

v poriadku. Ci je tomu naozaj tak, ukáže budúcnosť.

Vážení poslanci, budeme musíeť riešiť aj súdne spory - monografia/ Alternet atď.
Hlavní kontrolór mal dohliadnuť aj na dodržiavanie niektorých ďalších zákonov/ napr.:
zákon o obecnom zriadení - konštatoval/ že všetky uznesenia OZ boli splnené. Existuje však
dôkaz, že niektoré neboli splnené (porušenie právomocí verejného činitera zo strany starostu
obce)

zákon omajetku obce - niektoré nájomné zmluvy neboli uzatvárané vsúlade stýmto
zákonom. Hlavný kontrolór však vo svojich správach konštatuje, že všetko je vsúlade so
zákonmi.

Existujú aj' ďalšíe oblasti, kde sa nekonalo vsúlade so zákonmi resp. internými predpismi/ no hlavný
kontrolór to neriešil. Ako dôkaz, že hlavný kontrolór v mnohých prípadoch konal nekompetentne

môžem predložiť jeho správy z kontroly a hlavne zvukové záznamy zo zasadnutí OZ, kde sa k týmto
kontrolámvyjadroval.

Ďakujem za pozornosť.

Ing.Viliam Komora
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