Zápisnica
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč,
konaného dňa 12.6.2019 v zasadačke Obecného úradu v Poproči
Prítomní:
Starostka obce:

Ing. Iveta Komorová Hiľovská

Kontrolórka obce: JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD
Poslanci OZ
Mgr. Zuzana Bradová
Mgr. Katarína Harčariková
Mgr. Dominika Hiľovská
Ing. Viliam Komora, Ing.
Ing. Branislav Petráš PhD
PhDr. Dommika Vincová.

Neprítomní:
Ing. Eva Petrášová - ospravedlnená
Ing. Ján Spišák - ospravedlnený
PhDr. Zita Baníková - ospravedlnená

K bodu programu č. 1:
Otvorenie.

Starosťka obce konštatovala, že vrokovacej sále sú prítomní šiesti poslanci OZ, jedna
poslankyňa OZ svoju neúČasť na dnešnom rokovaní ospravedlnila, Ing. Eva Petrášová. OZ je
uznášania schopné, taktiež konštatovala, že v súlade s platným uznesením OZ v Poproči bude
z dnešného rokovania vyhotovená zvuková nahrávka, ktorá bude prílohou zápisnice.

K bodu programu c. la);
Urcenie zapisovateľa.
Starostka obce určila za zapisovateľku slečnu Luciu Mohiárovú.

K bodu programu č. 1 b):
Urcenie overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Dominika Hiľovská, a Mgr. Zuzana
Bradová.

Kboduprogramuc.lc):
Voľbanávrhovej komisie.

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Viliama Komoru, Mgr.
Katarínu Harčarikovú, Ing. Branislava Peta:áša, PhD. Vyzvala poslancov, aby Masovali za
predložený návrh:

Uznesenie OZ c. A.6/1./2019, k bodu programu c. lc),ktorým OZ schvaľuje:
Návrhovú komisiu v zložení poslancov:
Ing. Viliam Komora, Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Branislav Petráš, PhD.

Hlasovanie:
6

za

Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, Ing.Bramslav PetráS,

prítomnf poslancí

PhD., PhDr. Dominika Vincová, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika

na hlasovaní: 6

HiTovská

proti

>

zdržalsa

o
o

Starostka obce konštatovala, že návrhová komisia bude pracovať vzložení, Ing. Viliam
IComora, Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Branislav Petráš, PhD.

VPoproči, 12.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu c. ld):
Starostka obce konštatovala, že návrh programu dnešného rokovania bol zverejnený v zákonom
stanovenej lehote, predložila zverejnený návrh programu:
1.

Otvorenie.

a) určerúe zapisovateľa
b)
určenie overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
d)
schválenie programu rokovania

2. Informácia o výsledku kontrolného statického posúdenia stavby požiamej zbrojnice a
návrh opatreni nevyhnutných na dostavbu stavby: Požiama zbrojnica- prístavba, nadstavba.
3.
4.

Rôzne.

Interpelácie poslancov.
5. Podnety a návrhy od občanov.

6.
7.

Závery z rokovania OZ.
Záver.

Starostka obce dala hlasovať za tento preďložený návrh programu:

Uznesenie OZ . A.6/2./2019, k bodu programu c. Id), ktorým OZ schvaľuje:
Program rokovania zasadnutia OZ dňa 12.6.2019 podľa navrhovaného programu
zverejneného na úradnej tabuli obce ana webovom sídle obce aspoň tri dni pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za

6

Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, Ing.Branislav PetráŠ,

PhD., PhDr. Dominika Vincová, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Hiľovská

proti
zdržalsa

o
o

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

Následne starostka obce vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúceho návrhu už
schváleného programu dnešného rokovania. Nikto z poslancov nedoplnil návrh.
Starostka obce skonštatovala, že rokovanie sa bude riadiť už schváleným programom.

VPoproči, 12.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 2:

Starostka obce predniesla informáciu o výsledku kontrolného statického posúdenia stavby
požiamej zbrojnice a návrh opatrení nevyhnutoých na dostavbu stavby: Požiama zbrojnica prístavba, nadstavba.
Obecné zastupiteľstvo v Poproči uznesením č. A/3/16/2019 zo dňa 25.03.2019 uložilo

obecnému úradu zabezpečiť vyhotovenie kontrolného statického posudlcu na budovu požiamej
zbrojnice. Na základe toho bo vypracovaný spol. GAZi - statika stavieb, s.r.o., Rázusova Č. 25,
Košice statický posudok s výsledkom cit.:

"Posudzovaná konštmkcia požiamej zbrojnice má zásadné nedostatky v časti kroyu, pričom

tento bude musieť byť modifíkovaný doptaením nosných prvkov - vzpier - stlpov resp.
čiastočným zosilnením väzníc. Konštrukcia stropu bude v konečnom štádiu pri ukončenej
stavbe výrazne preťažená. Z uvedeného dôvodu je nutné čiastočne modifikovať stropnice
HURDIS stropu. Ostatné nosné konštrukcie sú vyhovujúce pre ďalšie užívame."

Na základe výsledku statického posúdenia bol statikom vypracovaný návrh statického
zabezpečenia krovu a stropu požiamej zbrojnice (statický posudok bol poskytnutý poslancom
OZ elektronicky). Na základe takto spracovaného návrhuje potrebné pred ukončením stavby
zrealizovať zabezpečovacie práce, ktoré neboli predmetom zmluvy o dielo.

Na základe zistenia, že došlo na stavbe k realizácii prác naviac, ktoré boli objednávateľom
(obec Poproč) povoľované bez uzatvoreného dodatku k pôvodnej zmluve o dielo došlo zo
strany obce Poproč ako objednávateľa k pozastaveniu prác na stavbe dňa 22.2.2019 do doby
vykonania celkového auditu stavby.

Vykonaným audhom bolo zistené, že je potrebné po započítaní prác naviac a prác menej v
súlade s oceneným výkazom výmer prác naviac a prác menej zo dňa 20.03.2019, upraviť
zmluvnú cenu uvedenú v čl. 4 ods. 4.1 ako cena celkom v členení: cena diela bez DPH: 156

084,35 Eur, DPH 20%: 3 I 216,87, Cena diela spolu v Eur: 187 301,22 Eur a zároveň z dôvodu

prerušenia prác na stavbe zo strany objednávateľaje potrebné zmeniť aj ustanovenie čl. 3 ods.
3.1.3: ukončenie prác: do 27 mesiacov od začatia prác. Návrh na uzatvorenie dodatku
o zmluve o dielo bol prerokovaný na finančnej komisii dňa 3.6.2019

Rozprava k tomuto bodu:

Ing. Branislav Petráš PhD. konštatoval, že suma po prepočítaní je 20,3%, ktoráje nezákonná.
Súhlasil s dostavaním stavby požiamej zbrojnice, no nechce ísť proti zákonu. Navrhol
spoluprácu s p. Ing. Petrom Murgašom.

JUDR. Svetiana Pavlíková - kontrolórka obce, konštatovala, že zákon nebude dodržaný,
nebude to 15%, ale 32% kvôli zarátaniu mínusových aj plusových položiek. Prípadná pokuta
bude menej závažná ako nedostavanie stavby. Odpomčila, aby zodpovednosť zobrali poslanci
na seba, nakoľko boli volení občamni.

Ing. Peter Murgaš - sa vyjadril, že osobne zoberie zodpovednosť a vie poskytnúť súčinnosť.
Starostka obce, Ing. Iveta Komorová HÍľovská - skonštatovala, že verejné obstarávanie na
požiamu zbrojnicu neprebehlo podľa zákona, preto je navýšenie stavby požiamej zbrojnice
o 32% a navrhla uzatvorenie dodaťku č. 1 k zmluve o dielo 27.9.2017

Ing. Viliam Komora - konŠtatoval, že projekt sa počas realizácie menil, z toho vznikol dodatok

30% naviac. Navrhol spoluprácu s Ing. Marek Gažim, autorizovanym stavebným inžmierom.
Po rozsiahlej diskusii poslancov OZ, starostka obce vyzvala p. Ladislavu Šestákovú ako
zapisovateľku finančnej komisie, aby predniesla odporúčanie.
Finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Poproč:
uzatvoriť Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 27.09.2017 uzavretej v zmysle ustanovení
v

§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov medzi zmluvnými stranami Obcou Poproč ako objednávateľom diela a
spoločnosťou UNISTAV s.r.o. Prešov ako zhotoviteľom diela "Požiama zbrojnica
prístavba, nadstavba" a to podľa skutočne vyčíslených nákladov na práce naviac.
Starostka obce predniesla poslancom OZ návrhy uznesení:

Uznesenie OZ c. A.6/3./2019 k bodu programu c. 2), ktorým OZ berie na vedomie:
Informáciu starostky obce o výsledku kontrolného posúdenia stavby požiamej
zbrojnice.
Hlasovanie:
za

6

proti

o
o

prítomní poslanci
na hlasovaní: 6

Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, Ing.Branislav Petráä,
PhD., PhDr. Dominika Vincová, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika
Hiľovská

zdržal sa

Starostka obce konštatovala, že návrh na uznesenie bolo prijaté Šiestimi poslancami zo šiestÍch
prítomných poslancov.

VPoproči, 12.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.6/4./2019 k bodu programu č. 2), ktorým OZ schvaľuje:

Realizáciu stavebných prác súvisiacich so statickým zabezpečením budovy požiamej
zbrojnice a to statické zabezpečenie krovu a stropu v rozsahu a v súlade so Statickým
posudlcom objektu vypracovaným Ing. Marekom Gažim autorizovaným stavebným
inžinierom - statika stavieb 5340*13
Hlasovanie:
6

za

prítomní poslancí
na hlasovaní: 6

.

o

zdržalsa

o

proti

Mgr. Katarína Harčariková, Ing. VUiam Komora, Ing.Branislav Petrág, PhD.,
PhDr. Dominika Vincová, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. DomÍnika Hiľovská

Starostka obce konštatovala, že návrh na uznesenie bol prijatý šiestimi poslancami zo šiestich
prítomných poslancov.

VPoproči, 12.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.6/5./2019 k bodu programu c. 2), ktorým OZ schvaľuje:
Uzatvorenie dodatku č.l k zmluve o dielo 27.09.2017 so zhotoviteľom UNISTAV s.
v

r. o. PreŠov, ICO: 17147387 po započítaní prác naviac a prác menej v súlade s oceneným
výkazom výmer prác naviac a prác menej zo dňa 20.03.2019, ktorým sa mení zmluvná cena
uvedená v čl. 4 ods. 4.1 ako cena celkom v členení: cena diela bez DPH: 156 084,35 Eur, DPH
20%: 31 216,87,EurCenadielaspoluvEur: 187 301,22Eurazároveňsameníustanoveniečl.
3 ods. 3.1.3 ukončenie prác: do 27 mesiacov od začatia prác.
Hlasovanie:
za

6

Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, Ing.BranisIav Petráš, PhD.,

PhDr. DomÍnika Vincová, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika Hiľovská

prítomní poslanci
na hlasovaní:

proti

o

zdržal sa

o

Starostka obce konštatovala, že návrh na uznesenie bol schválený šiestimi poslancami zo
šiestich prítomných poslancov
Starostka obce konštatovala, že osloví zhotoviteľa podpíšu dodatok č.l kzmluve o dielo
27.9.2017

Kontrolórka obce navrhla, aby sa išli s poslancami pozrieť na požiamu zbrojnicu.
Mgr. Zuzana Bradová opustila rokovaciu miestnosť o 18:17 hod., vrátila sa o 18:20 hod.

VPoproči, 12.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu í. 3
Rôzne

Starostka obce informovala o akcii: Celoslovenský zraz turistov, ktorý bude v tenníne od 4.7.
- 7.7.2019.V Poproči bude akcia prebiehať 5.7.2019. (Cyrila a Metoda). Turisti požadujú od
obce ozvučenie. Garantom celej ákcie je p. Miroslav Juhár, ktorý ručí za vrátenie ozvučema.

Trasa bude smerovaťz Kojšovky aso Sv. Anny do Poproča. Požiadavka turistov ešte bola na

občerstvenie a guláš P. Stovčík - Ciema ruža, bol oslovený turistami a prisľúbil, že náklady
vykryje. Od obce bude potrebovať kuchyňu v MKS a troch ľudí.

Ing. Viliam Komora prisľúbil, že požiadavku na ľudí prednesie na Jednote dôchodcov.
Starostka obce informovala že v čase od 14.00 hod. - 17.00 hod. sa budú turisti pohybovať po
obci kde budú môcť vidieť centrum a MKS, Mural global, Jakobyho mozaiku, múzeum, baňu,
kostol. V centre obec otvorí stánok, kde bude možnosť zakúpenia darČekovýchpremetov. Mgr.

Katarína Harčariková, prisľúbila, že zabezpečí mladé hasicky. Akcia Šľapaj do Poproôa bude
v inom termíne.

Starostka obce predniesla návrh na uznesenie:

OZ č. A.6/6./2019 k bodu programu č.3) berie na vedomie mformáciu o zapojení sa obce
do organizácie 66. celoslovenského letného zrazu turistov
za

6

proti

o
o

prítomní poslanci
na hlasovaní:
zdržalsa

Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, Ing.Branislav Petráš, PhD.,
PhDr. Dominika Vincová, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika Hiľovská

Starostka obce konštatovala, že návrh na uznesenie bol schválený šiestimi poslancami zo
šiestich prítomných poslancov.

VPoproči, 12.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Starostka obce - konštatovala, že prieskumom na ozvučenie na homé ihrisko zistila cenu, ktorá
je 3 000 . Ozvučenie bolo zaradené do bežných výdavkov, nakoľkoje kapitálový výdavok na
jeho uhradenie je potrebné schváliť zakúpenie ozvučenia, vytvoremm novej položky na
ozvučenie ihriska a odčerpaním z položky projektovej dokumentácie MŠ.
v

Starostka obce predložila poslancom návrh na uznesenie:

OZ c. A.6/7./2019 k bodu programu í.3, ktorým OZ súhlasí so zakúpením ozvučenia pre
areál futbalového ihriska, v celkovej sume 3002, 88 .
6

za

prítomní poslanci

Mgr. Katarína HarCariková, Ing. Viliam Komora, Ing.Branislav Petráš, PhD.,
PhDr. Dominika Vincová, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. DomÍnika HiFovská

na hlasovaní:

proti

>

zdržalsa

o
o

Starosťka obce konštatovala, že návrh na uznesenie bol schválený šiestimi poslancami zo
šiestich prítomných poslancov.

VPoproči, 12.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Informácia:

Starostka obce informovala poslancov, že sa zúčastnila konferencie v Spišskom Hrhove.
1. deň s p. kontrolórkou, 2. deň s pracovníkmi obce. Cieľom konferencie bolo urobiť niečo pre
svoju obec zmysluphiejšie. Na to potrebný prieskum, nie dotazníková metóda.
Ing. Branislav Petráš, PhD. informoval, že bol sa pozrieť v obci, Spišský Hrhov, ale iné videl,
ako to čo mu bolo prezentované.
Kontrolórka obce informovala, že Poproč je medializovaný vTredne, ohľadom
enviromentálnej záťaže.

K bodu programu Č. 4
Interpelácie poslancov.
Ing. Branislav Petráš, PhD. sa dotazoval, ako dopadlo stretnutie s Orgánom policajného zboru.

Starostka obce infonnovala, že požiadavky boli prekonzultovane, prednesené. Napísanú
zápisnicu doručí všetkým poslancom OZ. Schválili len radar, ktoré cena je okolo cca 3200 ,
Ing. Branislav Petráš, PhD. sa dotazoval na víziu kuka nádob, na plasty, fľaše.
Starostka obce preáiiesla, že je to otázka na komisiu, pred plánovaným OZ, a že to riešia
ostatné obce.

Ing. Branislav Petráš, PhD. infonnoval, že bol v obci Veľký Slivník, kde majú. Vyzeráto dobre
aj plní účel.
hig. Branislav Petráš predniesol otázku na dotáciu na Obecný dom.
Starostka obce informovala, že nevidí v harmonograme výzvu.

Ing. Branislav Petráš, PhD. ponúkol produkty VSD, ktorým viem pomôcť obciam, napr.
zateplenie, výmena okien, obec to čo ušetrí spláca - koncesia.

Starostka obce informovala, že obec potrebuje vedieť podmienky.
Mgr. Zuzana Bradová predniesla otázku ohľadom kuchárky v ZS.
Starostka obce mfonnovala, že automaticky všetky emaily odstupujeme ZS.
PhDr. Dominika Vincová konštatovala, že sajej nepáčil prístup k Ing. Petrovi Murgašovi.
Kontrolórka obce odpovedala, že p. Ing. Peter Murgaš sa nepredstavil.
v

v

K bodu programu c. 5
Podnety a návrhy od obČanov.
P. Martin Jasaň sa dotazoval, odkiaľ budú mať turisti elektrinu na sv. Anne a prisľúbil pomoc
a zároveň pozval poslancov pozrieť sa na požiamu zbrojnicu.

K bodu programu č. 6
Závery z rokovania OZ.
Schválené uznesenia a hlasovanie sú poznamenané v zápisnici.

K bodu programu č. 7
Záver.

Starostka obce - Ing. Iveta Komorová Hiľovská poďakovala všetkým prítomným za účasť na
tomto neplánovom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Dominika Hiľovská
Mgr. Zuzana Bradová

