Zápisnica
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč,

konaného dňa 29.5.2019 v zasadačke Obecného úradu v Poproči,
Prítomní:
Starostka obce:

hig. Iveta Komorová Hiľovská

Hlavný kontrolór obce Poproč:

Ing. Jaroslav Hospodár

Poslanci OZ:

l.PhDr.Zita Baníková

- ospravedbiený

2. Mgr. Zuzana Bradová - ospravedlnená, prac. povinnosti
3. Mgr. Katarína Harčariková
4. Mgr. Dominika Hiľovská - ospravedlnená, odcestovaná
5. Ing. Viliam Komora
6. Ing. Bramslav Petráš, PhD.
7. Ing. Eva Petrášová
8. Ing. Ján SpišáJc
- príchod na rokovanie o 17.00 hod.
9. PhDr. Dominika Vincová

K bodu programu c. 1:
Otvoreme.

Rokovanie otvorila a viedla Ing. Iveta IComorová Hiľovská, starostka obce, privítala
všetkých prítomných na dnešnom neplánovanom rokovaní OZ.

Starostka obce konštatovala, že v rokovacej sále sú prítomní šiesti poslanci OZ, dvaja
poslanci OZ svoju neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedhiili, 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 é. la):
Určenie zapisovateľa.
Starostka obce určila za zapisovateľhi p. Evu Benkovú.

K bodu programu Č. lb):
Určenie overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Katarína Harčariková, Ing.
Viliam Komora.

K bodu programu í. lc):
Voľba návrhovej komisie.
Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie MPhDr. Zitu Baníkovú, PhDr.

Dominiku Vincovú, hig. Evu Petírášovú, vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúceho
návrhu, ktorý nebol predložený, preto dala hlasovať za predložený návrh:

UznesenieOZč.A.5/1./2019, k bodu programu č. lc), ktorýmOZ schval'uje:
Návrhovú komisiu v zložení poslancov:
PhDr. Zita Baníková, PhDr. Dominika Vincová, Ing. Eva Petrášová.
Hlasovanie:
za

6

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petráäová, Ing.
Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková,

proti

o

zdržalsa

o

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

Baníková, PhDr. Dominika Vincová, Ing. Eva PetráŠová.

VPoproči, 29.5.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu c. ld):

Starostka obce konätatovala, že návrh programu dnešného rokovama bol zverejnený

v zákonom staaovenej lehote, predložila zverejnený návrh programu:
1. Otvorenie.

a) určenie zapisovateľa.

b) určenie overovateľov zápisnice
c) voľbanávrhovejkomisie,
d) schválenie programu rokovania.

2. Návrh na vymenovanie riaditeľa/-ky Domova dôchodcov PoproČ, Obchodná 73, 044 24
Poproč v zmysle § 1 1 ods. 4 písm. 1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč č. 2/2019 o úhradách za sociálne
služby.
4. Rôzne.

5. Interpelácie poslancov.
6. PoAiety a návrhy od občanov.
7. Závery z rokovania OZ.
8. Záver.

Starostka obce dala hlasovať za tento predložený návrh programu:

Uznesenie OZ č. A.5/2./2019, k bodu programu Č. Id), ktorým OZ schvaľuje:
Program rokovania zasadnutia OZ dňa 29.5.2019 podl'a navrhovaného programu
zverejneného^na úradnej tabuli obce ana webovom sídle obce aspoň tri'dnF pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:
za

6

proti

o
o

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

j Mgr.Katarína HarCariková, hig. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing.

Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dommika Vmcová, PhDr. Zita Baníková,

zdržalsa

Starostka obce konŠtatovala, že program rokovama dneŠného plánovaného zasadnutia bol
schválený.

VPoproČi, 29.5.2019
hig. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Následne starostka obce vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúceho návrhu už
schváleného programu dnešného rokovania.

Poslankyňa, PhDr. Dominika Vincová, navrhla doplniť do programu ako Bod 4. :
Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi obce v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
oobecnom zriadení vznení neskorších predpisov zaobdobie od 1.1.2019 do 31.5.2019 vo
výŠke 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra. Starostka obce dala o doplnení tohto bodu
do programu rokovania hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.5/3./2019 k bodu programu č. Id), ktorým OZ schvaľuje:
Doplnenie už schváleného programu rokovania zasadnutia OZ dňa 29.5.2019 na návrh

poslankyne PhDr. Dominiky Vmcovej, konkrétne bod. 4. Návrh odmeny hlavnému
kontrolórovi obce v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

vznení neskorších predpisov zaobdobie od 1.1.2019 do 31.5.2019 vo výške 30%
z mesacného platu hlavného kontrolóra.
Hlasovanie:
za

6

protí

o
o

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing.
Branislav Petráš, PhD., PhDr. DommÍka Vincová, PhDr. Zita Baníková,

zdržalsa

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

rokovania.

VPoproČÍ, 29.5.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 2:

Návrh na vymenovanie riaditeľa/-ky Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24
Poproč v zmysle § 1 1 ods. 4 písm. 1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Starostka obce konŠtatovala, že dňa 2.5.2019 bol vyhlásený konkurz na obsadenie
funkcie riaditeľa/-ľky Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 PoproČ. Uzávierka
podávania prihlášok bola do 24.5.2019, vtenníne na podávanie prihlášok boli do podateľne
obecného úradu doručené štyri obálky, jeáia uchádzačka napokon prihláŠku stiahla, konkurzu
sa zúČastnili tri uchádzačky, následne starostka obce prečítala prítomným stanovisko
konkurznej komisie:

^a záklaäe vykonaného konkurzu komisia neodporúča starostke obce predložiť
Obecnému zastupitefstvu vPopročí návrh na vymenovanie do fúnkcie riaditeľa
riaditeTa/riaditeTky Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 Poproč ani jedného
z uchádzačov ".

Starostka obce následne oznámila, že vzhľadom na právny stav, ktorý nastal a tiež, že
súčasná p. riaditeľka končí pracovný pomer 31.5.2019, v súlade splatným zákonom
a kompetenciami, do konca tohto týždňa, doČasne poverí riadením ako starostka obce

dočasného riaditeľa/-ľku ato do doby vyhlásenia konkurzu avymenovania riadneho

riaditeľa/-ľky v súlade s platnou právnou úpravou.

Vdiskusii sa poslanci dotazovali na členov konkurznej komisie, tiež či by nebolo
vhodné vtakom malom zariadení kumulovať fimkciu riaditeľky. Následne starostka obce

predložila návrh na uznesenie:

UznesenÍeOZč.A.5/4./2019 k bodu programu č. 2), ktorym OZ berie na vedomie:

Informáciu starostky obce o výsledku konkurzu na obsadenie fimkcie riaditeľa/-ľky
Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 Poproč.
Hlasovanie:
2a

6

proti

o
o

pritomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr Katarína Harčariková, hig. VÍliam Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing.
Branislav PetráS, PhD., PhDr. Dommika Vincová, PhDr. Zita Baníková,

zdržalsa

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

prítomných poslancov.

VPoproči, 29.5.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 3:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč č. 2/2019 oúhradách za sociálne
služby.

Vtomto bode programu starosťka obce predložila prítomným poslancom na
prerokovanie návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč č. 2/2019 oúhradách za

sociálne služby. Konštatovala, že tento návrh bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote,
v tejto lehote bola k návrhu dorucená jedna pripomienka, ktorá bola do návrhu zapracovaná,
konkrétne sa upravila citácia v § 10 ods. 1 podľa zriaďovacej listmy domova dôchodcov.
Poslanec Ing. Ján Spišák - príchod na rokovanie o 17.00 hod..

Následne starostka otvorila diskusiu poslancov kpredmetnému bodu, vdiskusii

poslankyňa, ^Ing. Petrášová, upozomila na administratívnu chybu v §1 ods. 1 - chýba slovo
"úpravou", ďalej vyjadrila svoj názor a požiadala ouvedenie do zápisnice, že náklady
uvedené vnávrhu v §7 týkajúce sa výšky stravnej jednotky aúhrad/za prípravu stravy
vzariadení sajejnezdajú reálne vzhl'adom na zverejnené ekonomicky oprávnené naklady,
tiež sa infonnovala na §7 ods. 6 - aké sú to režijné náklady na ďalŠie činnosti súvisiace
sprípravou stravy, poslanec Ing. Petráš žiadal, vyšpecifikovať, že donášku stravy do
domácnosti bude zabezpečovať obec nie domov dôchodcov. V závere rozsialúej diskusie boli

predložené návrhy uznesení:

Uznesenie OZ č. A.5/5./2019 k bodu programu č. 3), ktorým sa OZ schvaľuje:
navrhovanú zmenu vo Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč č. 2/2019
o úhradách za sociálne služby, konkrétne:
§10 ods. 1 znie:

"Poskytovateľom podpomej sociálnej služby - Jedáleň je Obec Poproč (ďalej len
"poskytovateľ") prostredníctvom rozpoctovej organizácie Domov dôchodcov Poproč,

so sídlom Obchodná 73, Poproč, ktorej predmetom činnosti je aj poskytovanie
stravovania pre dôchodcov v obci".
§ lOods. 3 znie:
v

"Ďalšou činnosťou pri poskytovaní podpomej sociálnej služby poskytovateľom je
donáškajedla zjedálne do miesta bydliska prijímateľa".
Hlasovanie:
za

7

proti

o
o

prítomnípostanci
na hlasovaní:

7
zdržalsa

Mgr Katarína HarčarÍková, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petráäová, Ing.
Branislav Petróš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková,
Ing. Ján Spišák

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté siedmimi poslancami zo siedmich
prítomných poslancov.

VPoproČí, 29.5.2019

hig. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.5/6./2019 k bodu programu Č. 3), ktorým sa OZ schvaľuje:
navrhovanú zmenu vo Všeobecne záväznom nariadení Obce Poproč č. 2/2019
o úhradách za sociálne služby, konkrétne:
§ 7 ods. 6 znie:

"Náklady na ďalšie činnosti súvisiace s prípravou a výdajom stravy sa určujú vo
výške 1,00 EURO na / deň v prípade špeciáhiej stravy nepredpísanej lekárom".

Hlasovanie:

za

7

proti

o
o

prítomnf poslanci
na hlasovaní:

7

zdržalsa

Mgr Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva PetráSová, Ing.
Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková,
Ing. Ján Spišäk

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté siedmími poslancanú zo siedmich

prítomných poslancov.

VPoproči, 29.5.2019
Ing. Iveta Komorová HÍľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.5/7./2019 k bodu programu č. 3), ktorým sa OZ ukladá:
Obecnému úradu v Poproči pripraviť nový návrh všeobecne záväzného nariadenia

o úhradách za sociálne služby so zohľadnením ekonomicky oprávnených nákladov.
Termín: 31.7.2019
Hlasovanie:
7

za

prítomní poslancí
na hlasovaní:

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

7

Ing. Ján SpiŠák
proti

*

o

zdržalsa

o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté siedmimi poslancami zo siedmich
prítomných poslancov.

VPoproči, 29.5.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

UznesenieOZč.B.5/1./2019 k bodu programu č. 3), ktorým sa OZ uznášana:

Všeobecne záväznom nariadení Obce PoproČ Č. 2/2019 o úhradách za sociáhie služby
so zapracovanými zmenami z uznesení OZ č. č. A.5/5./2019 a č. A.5/6./2019.
Hlasovanie:
za

7

prítomní poslanci
na hlasovaní:

Mgr. Katarína Harôariková, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, Ing.
Branislav Petráä, PhD., PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková,

7

Ing. Ján SpiSák

proti

o

zdržalsa

o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté siedmimi poslancami zo siedmich

prítomných poslancov, splnená bola aj zákonná povinnosť a to prijatie VZN trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.

VPoproči, 29.5.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Návrh VŠeobecne záväzného nariadenia Obce Poproč č. 2/2019 o úhradách za sociálne
služby tvoríprílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 4 - doplneuý:
Návrh oáneny hlavnému kontrolórovi obce v súlade s § 18c ods. 5 zákona c. 369/1990 Zb.
oobecnom zriadení vznení neskorších predpisov zaobdobie od 1.1.2019 do 31.5.2019 vo
výške 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra.

Vtomto bode programu predkladateľka poslankyňa, PhDr. DominÍka Vincová,

predložila návrh na poskytnutie odmeny hlavnému kontrolórovi obce a to v súlade s § 18c
ods. 5 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za obdobie

od 1.1.2019 do 31.5.2019, za každý jeden mesiac, vo výške 30% zmesačného platu
hlavného kontrolóra.

Starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, v ktorej poslanci

konštatovali, že odmenu navrhujú zdôvodu, že končiaci p. kontrolór im bol ako

novozvoleným poslancom, vobdobí od 1.1.2019 do 31.5.2019 nápomocný, ústretový

a poskytoval odbomé rady. Starostka upozomila poslancov, že podľa zákona možno HK
poskytnúť odmenu do výšky 30% ap. kontrolór mal kplatu schválenú 10% odmenu, takze
návrh uznesenia, nie je v súlade so zákonom, V závere diskusie bol predkladateľkou
poslankyňou, PhDr. Dominikou Vincovou, predložený návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ č. A.5/8./2019 k bodu programu č. 4), ktorým sa OZ schvaľuje:
odmenu hlavnému kontrolórovi obce v súlade s § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
oobecnom zriadení vznení neskorších predpisov zaobdobie od 1.1.2019 do
31.5.2019, za každý jeden mesiac, vo výške 20% zmesačného platu hlavného
kontrolóra.
Hlasovanie:
4

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

7

hig. Eva Petrágová, Ing. Branislav Petráš, PhD., PhDr. Dominika Vincová,
PhDr. Zita Baníková

proti

.

2

zdržalsa

Ing. Viliam Komora, hig. Ján Spišák
Mgr. Katarína HarĎariková

Starostka obce konŠtatovala, že uznesenie bolo prijaté štymú poslancami zo siedmich
prítomných poslancov.

VPoproči, 29.5.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Písomný návrh predkladateľky PhDr. Vincavej na poskytnutie odmeny hlavnému
kontrolórovi tvoríprílohu tejto zápisnice.
K bodu programu c. 5:
Rôzne.

Rekonstrukcia požiarnej zbrojnice

starostka obce predložila prítomným poslancom kontrolný statický posudok na

budovu požiamej zbrojnice a návrh sanácie zistených pochybení s finančným
ohodnotením sanačných prác.
v

Dalej infonnovala, že do 21.6.2019 sa môže obec opätovne uchádzať o dotáciu na
požiamu zbrojnicu, potrebnéje však prepracovať rozpočet, konštatovala, že podľa zmluvy
s dodávateľom, by stavba mala byť do septembra ukončená, ak nie hrozí obci pokuta, ďalej je
potrebné rozhodnúť čo s dodatkami, čo s fínančným navýšením na práce naviac, ktoré boli
povoľované a čo so saj-iáciou statiky, všetko má dopad na rozpočet, je potrené stanoviť si

postupové kroky pre polohu finančnú, ďalej pre polohu právnu ato tak, aby nebol ohrozený
dodávateľ z hľadiska ukončenia stavby.
V závere rozsiahlej diskusie poslankyňa, Ing. Petrášová, predsedníČka Finančnej komisie

konštatovala, že Finančná komisia prerokuje danú problematiku v termíne do 7. júna.

Kontrolný statický posudok na buäovu požiarnej zbrojnice a návrh sanácie spracované
spol. GAZI-statika stavieb s.r.o., Rázusova 25, Kosice tvoria prílohu tejto zápisnice.
lŕ_

Obnova telocvične ZS v obci PoproČ- vymena okíen objektu telocvične "
starostka obce predložila prítomným na prerokovanie cenové ponuky na výmenu okien

v telocvični základnej školy, informovala, že v súvislosti so schválenou dotáciou vo výške
11.000,00 na výmenu týchto okien obci plynie tridsaťdňová lehota na predloženie
upraveného rozpočtu, Je potrebné rozhodnúť, ktoré okná resp. dvere budú z tejto dotácíe

vymenené a tiež apelovala na fínančnú komisiu k prerokovamu dofinancovania kompletnej
výmeny. Otvorila diskusiu poslancov, v závere diskusie bol prednesený návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ 6. A.5/9./2019 k bodu programu i. 5), ktorým sa OZ schvaľuje:

použitie poskytnutej dotácie na projekt "Obnova telocvične ZŠ v obci Poproč" na
výmenu okien v časti: športová hala.
Hlasovanie:
7

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

7

proti

.

zdržalsa

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

o
o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté siedmimi poslancami zo siedmich
prítomných poslancov.

VPoproČi, 29.5.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Cenové ponuky na vymenu okien a dverí tvoria prílohu tejto zápisnice.
r_

"Návrh Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Poproč"

- starostka obce informovala poslancov, že ďalším bodom na prerokovanie vo finančnej
komisii je zmluva s dodávateľom na vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu
obce Poproč. Opätovne infonnovala, že žiadosť o dotáciu obci nebola schválená, ale súČasťou
verejného obstarávania musela byť zmluva s dodávateľom, zmluva však obsahuje klauzulu,
že obec môže ukončiť zmluvu v prípade ak nebude získaná dotácia. Je potrebné rozhodnúť Či
zmluva bude ukončená alebo sa bude realizovať, nakoľko podľa zákona je obec povinná
každé štyri roky aktualizovať územný plán obce a súčasný úzenrný plán obce nebol
aktualizovaný už viac ako štyri roky.
Projekt: " Trhovisko "

starostka konštatovala, že vsúvislostí sprijatým uznesením OZ vypracovať
novú projektovú dokumentáciu projektu "Trhovisko" je potrebné tento bod taktiež
prerokovať na zasadnutí fínančnej komisie, nakoľko v rozpocte obce nie sú na túto
položku rozpočtované finančné prostriedky.
K bodu programu č. 6:
Interpelácie poslancov.
Nikto z poslancov sa nevyjadril.

K bodu programu č. 7:
Podnety a návrhy od občanov.

p. Martin Jasaň - upozomil, že by bolo vhodné pamätnú tabuľu unúestnenú na budove
obecného úradu, ktorá je venovaná pamiatke 30. výročia oslobodenia obce, umiestniť na
inom viditeľnejšom mieste.

Ing. Komorová - súhlasila, že pamätná tabuľaje málo viditeľná, nové umiestnenie tabule sa
zváži po úprave fasády obecného úradu.

Ing. Miriam Michalková - vyjadrila svoj nazor, že nie je vhodné kumulovať funkciu
riaditeľky domova dôchodcov s inou fimkciou z dôvodu náročnosti funkcie.

Mgr. Aneta Bamová - informovala, že v domove dôchodcov potrebujú hlavnú kuchárku na
zastupovanie počas práceneschopnosti a dovolenky.
Ing. Komorová - konštatovala, že poverené vedenie zariadenia by malo túto situáciu riešiť tak
ako sa zastupovanie riešilo v tomto zariadení doposiaľ.
K bodu programu c. 8:
Závery z rokovania OZ.

Schválené uznesenia a hlasovanie sú poznamenané v zápisnici.
K bodu programu Č. 9:
Záver.

V závere sa starostka obce, Ing. Iveta Komorová Hiľovská, poďakovala všetkým
prítomnym za účasť na tomto neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Katarína Harčariková

hig. Viliam Komora

