Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč,
konaného dňa 24.6.2019 v Kultúrnom dome v Poproči
Prítomní:
Starostka obce:

Ing. Iveta Komorová Hiľovská

Hlavná kontrolórka obce Poproč: JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD.
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. - ospravedlnený, rodinné dôvody
7. Ing. Eva Petrášová

8. Ing. Ján SpÍšák

- ospravedlnený, odcestovaný

9. PhDr. Dominika Vincová

K bodu programu c. 1:
Otvorenie.

Rokovanie otvorila a viedla Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce, privítala
vŠetkých prítomných na dnešnom plánovanom rokovaní OZ.
Starostka obce konštatovala, že vrokovacej sále sú prítomní siedmi 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, z dôvodu nárocnosti
prerokovávaných materiálov budú všetky materiály premietané prostredníctvom
dataprojektoru.
K bodu programu č. la):
Urcenie zapisovateľa.

Starostka obce určila za zapisovateľkiĽp. Evu Benkovú.
K bodu programu c. lb):
Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci PhDr. Zita Baníková, Ing. Eva
Petrášová.

K bodu programu č. lc):
Voľba návrhovej komisie.

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Mgr. Dominiku Hiľovskú, Mgr.
Zuzanu Bradovú, PhDr. Dominiku Vincovú, vyzvala poslancov na predloženie
pozmeňujúceho návrhu, ktorý nebol predložený, preto dala hlasovať za predložený návrh:
Uznesenie OZ c. A.7/1./2019, zo dňa 24.6.2019, kbodu programu č. lc), ktorým OZ
schvaľuje:

Návrhovú komisiu v zložení poslancov:
Mgr. Dominika HU'ovská, Mgr. Zuzana Bradová, PhDr. Dominika Vincová.
Hlasovanie:

7

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dommika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Peä-ášová, PhDr. Donunika Vincová, PhDr. Zita

7

proti

*

zdržalsa

Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
o
o

Starostka obce konštatovala, že návrhová komisia bude pracovať v zložení Mgr. Dominika
Hiľovská, Mgr. Zuzana Bradová, PhDr. Dominika Vincová.

VPoproči, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. ld):

Starostka obce konštatovala, že návrh programu dnešného rokovania bol zverejnený
v zákonom stanovenej lehote, predložila zverejnený návrh programu:
1. Otvorenie.

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

2. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 25.3.2019, 13.5.2019,
29.5.2019,12.6.2019.

3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - informácie a závery.
a) Finančná konúsia pri OZ.

b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ.
c) Komisia kultúry a športu pri OZ.
d) Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ.

4. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Obce Poproč k 31.12.2018.
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k na|vrhu Záverečného účtu Obce Poproč za rok
2018.

6. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018.

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej konti-olórky obce na 2. polrok 2019.
8. Návrh Statútu Obce Poproč.

9. Informacia opedagogicko-organizačnom a materiáhio-technickom zabezpečem nového
školského roka 2019/2020 v ZSsMS Poproč, Školská 3.

10. Rôzne.

a) Informácia o materiálno-technickom a organizačnom zabezpečení poskytovania

"obedov zadarmo" od 1.9.2019 pre žiakov ZŠsMŠ Poproc, Školská 3.

b) Schválenie predaja nehnuteľného majetku obce Poproč, parc. č. CKN 1221/7
o výmere 11 m2 2- trvalý trávny porast, v súvislosti s výstavbou "Prečerpávacej
stanice studenej vody na ul. Lesná Poproč".

c) Závery z pracovného stretnutia vo veci vykonania kontroly stavu a úrovne
dopravného značenia v obci, konaného dňa 30.5.2019.

d) Informácia starostky obce o podaných/doplnených žiadostiach o NFP/dotáciách.

11. Interpelácie poslancov.
12. Podnety a návrhy od občanov.
13. Závery z rokovania OZ.
14. Záver.

Starostka obce dala hlasovať za tento predložený návrh programu:
Uznesenie OZ č. A.7/2./2019, zo dňa 24.6.2019, kbodu programu č. Id), ktorým OZ
schval'uje:

Program rokovania zasadnutia OZ dňa 24.6.2019 podľa navrhovaného programu

zverejneného na úradnej tabuli obce ana webovom sídle obce aspoň tri dni pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za

7

prítomní poslancí
na hlasovaní:

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vmcová, PhDr. Zita
Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

7

proti

o

zdržalsa

o

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

VPoproČi, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Následne starostka obce vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúceho návrhu uz

schváleného programu dnešného rokovania. Žiaden zprítomných poslancov návrh
nepredložil. Poslankyňa Ing. Eva Petrášová informovala, že v bode Rôzne chce predniesť
svoje stanovisko k uzneseniu OZ č. A.3/35./2019 zo dňa 25.3.2019.
K bodu programu č. 2:

Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 25.3.2019, 13.5.2019,
29.5.2019,12.6.2019.

Starostka obce informovala o prijätých uzneseniach najednotliyých zasadnutiach OZ,
konkrétne:
.

Plánované zasadnutie OZ dňa 25.3.2019:

ako o splnených uzaeseniach informovala o uzneseniach c. A.3/6./2019, A.3/9./2019,
A.3/10./2019, A.3/11./2019, A.3/12./2019, 'A.3/13./2019, A.3/14./2019, A.3/15./2019,
A.3/16./2019, A.3/18./2019, A.3/21./2019, A.3/22./2019, A.3/24./2019, A.3/25./2019,
A.3/26./2019, A.3/33./2019, A.3/35./2019,

UznesenieOZč.A.3/17./2019, ktorým OZ schvaľuje:
vypracovanie novej žiadosti o nenávratny finančný príspevok pre projekt: " Zberny
dvor Poproč" - uznesenie trvá - informácia v samostatnom bode dnešného rokovania.

UznesenieOZč.A.3/19./2019, ktorýmOZ schval'uje:
vypracovanie novej projektovej äokumentácie pre projekt" " Trhovisko " uznesenie
trvá - informácia v samostatnom bode dnešného rokovania.

Uznesenie OZ č. A.3/23./2019, ktorým OZ schval'uje:

predaj nehnuteľného majetku obce Poproč, honkrétne parc. č. 1508 vo výmere 192 m2

, parc. č. 1507 yo vymere 88 m2, parc. č. 1505 vo vymere 182 m2, parc. Č. 1502/3 vo
výmere 102 m2, /?wc. č. 1506 vo vymere 83 m2, parc. č. 1527 vo vymere 325 m2,
vsetky zapísané na LV č. 1190 p. Petroví Petrášovi, bytom Košice, Alžbetina 36 v

cene 1,07 /m2, spoluza cenu 1.040,04 (cena navrhnutá žiadateľom dna 28.9.2018

a porovnateľná scenou vzmysle znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing.
Ľubomírom Vincom zo dňa 13.6.2017) - uznesenie trvá - p. Petráš vyzvaný
k podpisu kúpnopredajnej zmluvy, k podpisu doposiaľ nedošlo.
UznesenieOZč.A.3/29./2019, ktorýmOZ ukladá:

Komisii Kultúry asportu pri OZ prerokovať udelovanie povolení účasti
apriäeľovanie predajnych miest počas konania osÍáv obce - uznesenie trvá.
.

Neplánované zasadnutie OZ dňa 13.5.2019, ktoré bolo prerušené apokračovalo dňa
15.5.2019:

ako o splnených uzneseniach informovala o uzneseniach č. A.4/4./2019, A.4/5./2019,
A.4/6./2019, A.4/7./2019, A.4/9./2019, A.4/10./2019, A.4/11/2019, A.4/13./2019.
UznesenÍe OZ č. A.4/8./2019, ktorým OZ povemje:

starostku obce uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy svybratým záujemcom spol.
AGROKOM-PLUS spol. s.r.o., PodHrádkom 30, Presov - uznesenie trvá - úspešný
uchádzač bol vyzvaný k podpisu kúpnopredajnej zmluvy, k podpisu doposial' nedošlo.
Uznesenie OZ č. A.4/11 .,2019, ktorým OZ ukladá:

Obecnému úradu v Poproči preäložiť na rokovanie äotknuíých orgánov pre
spracovanie projektovej dokumentácie äopravného značenia v obci, ktoré sa bude
konaťdna 30.5.2019, pripomienky predložené poslancom Ing. Bramslavom Petrášom,
PhD. na rokovaní OZ dna 15.5.2015 - splnené - infonnácia vsamostatnom bode
dnešného rokovania.
.

Neplánované zasadnutie OZ dňa 29.5.2019:
ako o sphiených uzneseniach informovala o uzneseniach č.A.5/5./2019, A.5/6./2019,
A.5/8./2019,A.5/9./2019.

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 nariaäenia

o úhradách za sociálne služby so zohľaänemm ekonomicky oprávnených náUadov.
Termín: 31.7.2019 - konštatovala, že dodržanie termínu nieje reálne zdôvodu, že

nový zastupujúci riaditeľ zariadenia rsa. základe vykonaného auditu azistených
skutočností a vecí, ktoré musí urýchlene nešiť, nevie v takom krátkom čase spracovať
podklady tak, aby bolo možné prijať nové, relevantné VZN, starostka obce odpomčila
OZ stanoviť nový termín pre prijatie VZN.
Neplánované zasadnutie OZ dňa 12.6.2019:
Uznesenie OZ č. A.6/4./2019 k bodu programu č. 2), ktorým OZ schvaľuje:
.

realizáciu stavebnych prác súvisiacích so statickým zabezpečením budovy požiarnej
zbrojnice a to statické zabezpečenie krovu a stropu v rozsahu a v súlade so Statickym
posuäkom objektu vypracovaným Ing. Marekom Gažim autorízovaným stavebným
iminierom - statika stavieb 5340*13 - uznesenie trvá - trvať bude do vyčíslenia

celkových nákladov za statické posúdenie a prác, ktoré z tohto statického posúdenia
vzídu.

Uznesenie OZ č. A.6/5./2019 k bodu programu Č. 2), ktorym OZ schvaľuje:
uzatvorenie dodatku č.l kzmlifve o dielo 27.09.2017 so zhotoviteľom UNISTAV s. r. o.
y_

Presov, ICO: 17147387 po započítaní prác naviac aprác menej v súlade s ocenenym

výkazom výmerprác naviac aprác menej zo dna 20.03.2019, ktorým sa menízmluvná
cena uveäená v Čl. 4 ods. 4. 1 ako cena celkom v členeni: cena diela bez DPH: 156

084,35 Eur, DPH 20%: 31 216,87, Eur Cena diela spolu v Eur: 187 301,22 Eur a
zároven sa mení ustanovenie čL 3 ods. 3.1.3 ukončenie prác: do 27 mesiacov od
začatiaprác - uznesenie trvá - návrh dodatku č. 1 sa spracováva, k uzavretiu tohto
dodaťku môže dôjsť až po úprave rozpočtu na vykrytie tohto dodatku.
Dalej starostka obce informovala, že naďalej trvá:
v

Uznesenie č. A.5/4.f./2018, zo dňa 10.12.2018, ktorým OZ poverilo:
starostku obce, Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú, preverením technických afmančnych
možností zabezpečenia online vysielania z jednotlivých zasaänuti OZ vo volebnom

období rokov 2018 - 2022 a to prostredníctvom web stránky obce technické
záležitosti na splnenie sa stále pripravujú.
UznesenieOZč.A.l/7.ch./2019, zodňa 28.1.2019, ktorým OZ ukladá:

Komisii skolstva a sociálnych vecí vypracovať v súlade s platnou právnou úpravou
koncepciu poskytovania stravovania vobci adonášky stravy do domácnosti s
flnančnými dopadmi na rozpočet obce. Termín: do 30.6.2019 - čiastočne splnené
uznesenia a súbežne nad'alej trvá.
Uznesenie OZ č. A.2/6.a./2019, zo dňa 25.2.2019, ktorým OZ ukladá:

Obecnému úradu v Poproči, aby rozvoz stravy pre dôchodcov v obci riesil formou
terénnej sociálnej služby prostredníctvom rozpočtovej organizácie obce - Domova

dôchodcov Poproč, Obchodná 73 - čiastočne splnené uznesenia a súbežne naďalej
trvá.

Starostka obce otvorila diskusiu poslancov kpredmetnému bodu, poslankyňa, Ing. Eva
Petrášová, informovala, že vbode Rôzne prednesie svoje stanovisko kuzneseniu OZ č.
A.3/35./2019 zo dňa 25.3.2019.

Písomne spracovaný materiál - Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ

dna 25.3.2019, 13.5.20J9, 29.5.20J9, 12.6.2019 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Kboduprogramuí.3:
Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - informácie a závery.

FinanČná komisia pri OZ - informovala predsedníčka, poslankyňa, Ing. Eva Petrášová
konkrétne, že komisia zasadala, prerokovala bod: Požiama zbrojnica. Ing. Petrášová sa
dotazovala, či je z tohto zasadnutia komisie spKaná zápisnica, nakoľko má mfonnáciu, že

zápisnicaje napísaná, onaju však nevidela ako prcdsedníčka komisie ani nepodpisovala a má

informáciu, že na neplánovanom zasadnutí OZ, ktorého sa nezúčastnila bola zápisnica
prezentovaná. P. Sestáková, tajommčka finančnej komisie, odpovedala, že zápisnica nie je
spísaná, na neplánovanom OZ dňa 12.6.2019 bplo len prednesené stanovisko Finančnej
komisie k bodu: Požiama zbrojmca.

Komisia skolstva asociálnych vecí - mformovala predsedníôka, poslankyňa, Mgr. Zuzana
Bradová, komisia zasadala dňa 18.6.201, prerokovala žiadosti ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 zo
y

v

v

dna 3.6.2019 o dotáciu zrozpočtu obce na vybavenie školskej jedálne od 1.9.2019 ažiadosť

ZŠsMŠ Poproc, Školská 3 zo dňa 3.6.2019 odotáciu zrozpočtu obce na nové pracovné
miesto do SKD od 1.9.2019, obe tieto žiadosti postúpila na prerokovanie fínančnej komisii
s odporúčaním schváliť. Ďalej bola prerokovaná požiadavka zastupujúceho riaditeľa DD
Poproč, Obchodná 73, konkrébie stanoviť kritériá pre prijímanie klientov zevidencie

žiadateľov o poskytnutie sociálne služby v zariadení, nakoľko po vykonaní auditu nenašiel
oporu v žiadnej vnútomej nonne. Starostka obce dophúla mformáciu, že tieto kritériá by mali
byť uvedené v komunitnom pláne sociáhiych služieb, avšak nie sú, preto je potrebné prijať

s

vtejto veci uzneseme. Mgr. Bradová následne oboznámila prítomných skomisiou
navrhovanými kritériami, konkrétne: uprednostniť občana s trvalým pobytom v obci Poproč,
nakoľko je to zariadenie vybudované pre obyvateľov našej obce, ďalej zohľadniť osamelosť
žiadateľa zdôvodu, že nemá rodmných príslušníkov, zohl'adniť stupeň odkázanosti na
sociáhiu sluzbu, zohľadniť dátum podania žiadosti o poskytovanie sociálnej služby.
Starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému, žiaden sa nevyjadril, preto
predniesla návrh na uznesenie:

Uznesenie OZ č. A.7/3./2019, zo dňa 24.6.2019, kbodu programu č. 3d), ktorým OZ
schvaľuje:

Kritéria prijímania klientov, zevidencie žiadateľov oposkytnutie sociálne služby
v zariadení pre seniorov - Domove dôchodcov Poproč, Obchodná 73, nasledovne:
1. uprednostniť obČana s trvalým pobytom v obci Poproč,
2. zohl'adniť osamelosť žiadateľa z dôvodu, že nemá rodinných príslušníkov,
3. zohl'adniť stupeň odkázanosti na sociálnu službu,

4. zohľadniť dátum podania žiadosti o poskytovanie sociálnej služby.
Hlasovanie:
7

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dommika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita

7

proti

*

zdržalsa

Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
o
o

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

VPoproči, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ - nezasadala.

Komisia kultúry a sportu pri OZ - informovala, tajomníčka, Mgr. Dajána Špegárová komisia zasadala 28.5.2019, predmetom rokovania bola príprava dňa detí, okrajovo sa
venovali príprave osláv dňa obce.
K bodu programu č. 4:

Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Obce PoproČ k 31.12.2018.
Starostka obce požiadala p. Sestákovú, odbomú referentku ekonomického úseku, aby
prítomných prečítala výrok audítora zoverovania účtovnej závierky k31.12.2018 ato "že
účtovná závierka poskytuje pravdivý avemý obraz fínančnej situácíe Obce Poproč k 31.
decembru 2018 avýsledkujej hospodárenia za rok končiaci sa kuvedenému dátumu poďľa
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov".
Starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetiiému, žiaden sa nevyjadril, preto
v

predniesla návrh na uznesenie:

UznesenieOZč.A.7/4./2019,zodňa 24.6.2019, k bodu programu č. 4), ktorým OZ berie
na vedomie:

Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Obce PoproČ k 31.12.2018.
Hlasovanie:

7

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika HiFovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dommika Vincová, PhDr. Zita
Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

7

proti

*

zdržalsa

o
o

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

VPoproci, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierty Obce Poproč k 31.12.2018 tvorí
prílohu tejto zápisnice.
K bodu programu í. 5:

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného úČtu Obce Poproč za rok 2018.
Starostka obce požiadala JUDr. Svetlanu Pavlíkovú, PhD, hlavnú kontrolórku obce
ostanovisko k návrhu Záverečného účtu Obce Poproč za rok 2018. JUDr. Pavlíková
mformovala:

Záverečným

účtom

obce

rozumieme

súhmné

spracovanie údajov

charakterizujúcich rozpoČtové hospodárenie obce za príslušný kalendámy rok, ktorého
povinnosť zostavenia určuje § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a dophiení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odbomé stanovisko k danej problematike predkladá v súlade s ods. 1. písm. c) § ISfzákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Odbomé stanovisko spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu

Obce Poproč a rozpočtového hospodárenia za rok 2018, ktorého obsahom je: RozpoČet obce
na rok 2018, Plnenie rozpočtu obce na rok 2018 - príjmová časť, Plnenie rozpočtu obce na
rok 2018 - výdavková časť, Mimorozpočtové peňažné fondy, Bilancia aktív apasív,

Vysporiadame prebytku (schodku) hospodárenia obce za rok 2018, Audit, Úverové zaťaženie,
^ Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickym osotoi a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z., Prehl'ad oprijatých grantoch a transferoch, Záruky
poskytnuté obcou, Podnikanie obce, Príspevkové organizácie obce.

Obec je samostatný, územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Zátíadným nástrojom finanČného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmene adophiení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
Hospodárenie obce Poproč sa riadilo podľa schváleného programového rozpočtu obce
na roky 2018-2020. Programový rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
11.12.2017, Uznesenie č. A.6/2.g./2017.

Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhnme
spracovala do záverečného úctu obce. ZávereČný účet je obec povinná zostavovať v
predpísanej skladbe v zmysle § 16, Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a

v zmysle § 20, Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníct^e. Jednotlivé jeho kroky možno zostaviť
do nasledovnej postupnosti:

1. Súlad predloženého záverecného úctu so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Možno konštatovať, že návrh záverečného účtu obce Poproč, je z tohto uhla pohľadu v plnom
súlade s požadovanými právnymi normami, ktoré jeho zostavenie odbome a právne definujú
a podmieäujú, a to predovšetkým so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpísov,

konkrétne § 16 ods. 5 resp.§ 16 ods. 2 a ďalsích všeobecne záväzných právnych predpisov
platných pre túto oblasť. Záverečný účet spÍňa náležitosti určené § 16 ods. 5 zákona o
rozpočtových pravidlách.

Obec spracovala apredložila návrh záverečného účtu voblasti plnenia rozpočtu
príjmov podl'a ekononúckej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie apoložky. Ňávrh
záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu yýdavkov spracovala a predložila podl'a fúnkčnej
klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej klasifikácie na
úrovni hlavnej kategórie.

V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona, obec finančne usporiadala svoje hospodárenie

^atoe
financnych vzťahovksubjektom,ktorymposl^a^ostí^^^ S^OJho,_rozpočtu'
Dalej usporiadala finančné vzťahy k ŠR, Štátaiym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu
vyššieho územného celku.
Preukázateľne obsahuje:

1. vyhodnotenie rozpočtu obce Poproč v členení podľa § 10 ods. 3 citovaného zákona v
súlade s rozpočtovou klasifikáciou (vnútome členený na bežné príjmy, bežné

výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky a finančné operácie) spoločne
s vyhodnotením programového rozpočtu (oba dokumenty budú priložené
k záverečnému účtu obce akojeho záväzné a neoddeliteľné prílohy)
2. tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a ostatných peňažných fondov
3. bilanciu aktív a pasív
4. prehľad o stave a vývoji dlhu

5. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
6. prehl'ad o poskytnutých dotáciách podľajednQtlivých príjemcov
7. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej 'SÍnnosti
8. fínančné usporiadanie fmančných vzťahov voči zriadeným právnickým osobám -RO
PO, ostatným právnickým a íyzickým osobám - podnikateľom, štátnemu rozpočtu,
rozpočtom iných obcí (§16 ods. 2 zákona 583/2004)
Treba spomenúť, že popri zákone č. 583/2004 Z.z. pri zostavovaní záverečného účtu obce
boli plne zohľadnené aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Overenie úctovnej závierky obce a jeho rozpoctového hospodárenia audítorom

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne § 16 ods.

3, obec je povinná dať si overiť účtovnú závierku. Konštatujem, že obec Poproč si splnila
zákonnú povmnosť v zmysle § 16 ods. 3 Z. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách úzenmej
samosprávy. Správa z auditu účtovnej závierky bola doručená dňa 20. 06. 2019 obci Poproč.

s

Audítorskú správu vykonala Ing. Andrea Zálepova Licencia SKAU 947. Stanovisko audítora

obsahuje tieto výroky a) Správa z auditu úČtovnej závierky citujem výrok "priložená úČtovná
závierka poskytuje pravdivý a vemý obraz fínančnej situácie obce Poproč k Sl.decembru
2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona Č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o
účtovníctve")." b) Sprava k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe citujem výrok
"Výročnú správu som ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemala k
~r_

dispozícii. Učtovná jednotka zostavuje výročnú správu v zmysle § 22 zákona o účtovníctve

ako súčasť výročnej správy konsolidovanej účtovnej závierky." Správa z overenia
dodržiavania povinnosti obce Poproč podľa požiadaviek zákona o rozpoČtových pravidlách
citujem výrok c) "Na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona o
rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších
predpisov konštatujem, že obec Poproč konala v súlade s požiadavkami zákona o
rozpočtových pravidlách."
3. Zverejnenie návrhu závereíného účtu obce zákonným spôsobom

Vsúlade so zákonom Č. 369/1990 Zb. oobecnom zriadení, § 9 ods. 2, je obec poviimá
zverejniť svoj rozpočet najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli
obyvatelia obce vyjadriť, pričom tá istá podmienka platí aj o záverečnom účte obce. Zákon č.

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmene adoplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 16 ods. 9 hovorí, že pred schválením sa
návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu. Táto zákonná povinnosť bola
splnenájeho vyvesením 15 dní pred najbližším zasadnutím OcZ dňa 07.06.2019, konanie
riadneho obecného zastupiteľstva bolo stanovené na deň 24.06.2019.
4. Hospodárenie a fínancné vzťahy obce vo vzťahu k okolitým subjektom

V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hovoriacom
o tom, že obec musí fínančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k
zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podmkateľom a
právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu, ako í usporiadať finančné
vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších
územných celkov, možno konštatovať, že všetky tieto vzťahy boli riadne usporiadané
a zúčtované v súlade so zákonom o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy a zákonom
č 523/2004 Z.z. a rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona c.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dophieníTaektorých zákonov v znení neskorších

predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa
§10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z prebytku hospodárenia vylučujú nevyČerpané
prostriedky zo SR účelovo určené na bežné výdavky_- prostriedky zo ŠR je možné použiť
v nasledujúcom rozpočtovom roku do konca marca v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5

zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy aozmene adoplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uznesením Obecného zastupiteľstva vPoproči č. A.4/2.e./2018 zo dňa 20.08.2018 bolo
schválené použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 101 054,00 EUR na fmancovanie
kapitálových výdavkov obce a to:
- financovanie nákupu traktora JOHN DEERE vo výške 55 000 / vyčerpané 55 000
- rekonštrukcia požiamej zbrojnice vo výške 46 054 / vycerpané 24 471,22
Skutočné Čerpanie prostriedkov rezervného fondu bolo vo výške 79 471,22 .

Vroku 2018 obec prijala návratný zdroj fínancovania vo výške 146521,38 . Úver bol
vplnej výške použitý na financovanie výdavkov spojených srealizáciou projektu výstavby
chodníka na ulici Mieru.

V roku 2018 boli použité v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.:
v

.

v

v

nevyčerpané prostriedky zo SR za rok 2017 pre ZŠ s MŠ Poproč v sume 92,70 EUR možnosť čerpania do 31.03.2018

v

. nevyčerpané prostriedlcy zo SR za rok 2017 pre DD v sume 1030,96 EUR
- vratka do SR do 31.03.2018

nepoužitý kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu zroku 2017 účelovo určený na
fmancovame realizácie projektu Kamerový systém v obci Poproč 5. etapa - zapojený do
rozpočtu obce a následne vyčerpaný v roku 2018 v celkovej výške 11 000 EUR.
5. Plnenie rozpočtu obce

Ako bolo uvedené vbode 1 tejto správy, rozpočet obce PoproČ je vzmysle § 10 ods. 3
zákona č. 583/2004 Z.z. orozpočtových pravidlách územnej samosprávy, vsúlade s
rozpočtovou klasifíkáciou vnútome členený na kapitálové príjmy, kapitálové výdavky, bežné
príjmy, bežné výdavky a finančné operácie.

V oblasti kapitálového rozpočtu boli skutoČné príjmy 32 991,78 s plnením 3 299 178 %,
skutočné kapitálové výdavky 325 358,41 s plnením 90,35 %.

V oblasti bežného rozpočtu boli celkové skutočné príjmy, 1 655423,51 splnením 105,17
%, celkové skutočné výdavky, 1 437 065,48 s plnením 100,99 %.
V oblasti finančných operácii boli skutočné príjmy 238 116,26 s plnením 95,25 %, skutočné
výdavky 40 995,60 s plnením 99,99 %.

Príjmy obce spolu boli 1 926 531,55 s plnením 105,62 %, výdavky obce spolu
1 803 419,49 s plnením 98,87 %.

Čo sa týka porovnania schválených a skutočných príjmov a výdavkov z konca
hospodárskeho roka2018, tie zohľadňuje nasledujúca tabuľka aj spríslušnými percentami
plnenia resp. čerpania obecného rozpočtu.

Programový rozpočet obce Poproč na rok 2018, ktorým sa hospodárenie obce riadilo, bol
schválený dňa 11.12.2017 uznesením OcZ č. A.6/2.g./2017 ako rozpočet vyrovnaný. Zmeny
programového rozpočtu obce Poproč, schvaľované OZ:

prvá zmena rozpočtu schválená OZ v Po^oči dňa 26.03.2018 uznesením č.
A.l/2.y./2018
druhá zmena rozpočtu schválená OZ vPoproči dňa 20.08.2018 uznesením č.
A.4/2.e./2018

Rozpočtové opatrenia:
rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 30.03.2018

rozpočtové opatrenie č. 2/2018 zo dňa 01.06.2018
rozpočtové opatrenie Č. 3/2018 zo dňa 02.07.2018
rozpočtové opatrenie č. 4/2018 zo dňa 03.07.2018
rozpočtové opatrenie č. 5/2018 zo dňa 04.07.2018
rozpočtové opatrenie č. 6/2018 zo dňa 04.09.2018
rozpočtové opatrenie č. 7/2018 zo dňa 06.09.2018
rozpočtové opatrenie č. 8/2018 zo dňa 02.12.2018
rozpočtové opatrenie č. 9/2018 zo dňa 03.12.2018
rozpočtové opatrenie č. 10/2018 zo dňa 04.12.2018
rozpočtové opatrenie č. 11/2018 zo dna06.12.2018

rozpoctové opatrenie č. 12/2018 zo dňa 12.12.2018
rozpočtové opatrenie č. 13/2018 zo dňa 14.12.2018
Rozpočet obce na rok 2018 v
Rozpocet
v
z toho:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príimové

1 574 068
o
250 000

z toho:

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

Dotácia pre ZŠ, MŠ - zo ŠR
Dotácia pre ZS, MS - z rozpočtu obce
Dotácia pre DD zo SR
DotácÍa pre DD z rozpočtu obce

658 440
360 100
41000
432 242
242 486
76800
13000

Realizácia všetkých vyššie uvedených zmien rozpočtu prebehla v súlade s platnými
citovanými uzneseniami abola vykonaná oprávneným orgánom podl'a § 14 ods. 1 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako i formou rozpočtových opatrení podľa
§ 14 ods. 2 toho istého zákona. Dôvod týchto zmien súvisel predovšetkým spotrebou
operatívneho zabezpečovama mimoriadnych požiadaviek, vzniknutých v priebehu roka, kedy
bol už rozpočet obce schváleným a teda bol i záväzným dokumentom.

Z dôvodu, že návrh závereČného účtu obce Poproč obsahuje pomeme prehľadné a
podrobné členenie príjmov Ívýdavkov obce podľa jednotlivých kategórii ekonomickej
rozpočtovej klasifíkácie, nieje ich potrebné v tejto kapitole podrobnejšie špecifikovať.
6. Bilancia aktív a pasív

Zostatková hodnota na strane aktív je 4 304 @j9,90 , zostatková hodnota na strane pasÍv
taktiež 4 304 600,90 . Vzájomná bilancia aktív apasív k31.12.2018 je teda vo svojich
zostatkových hodnotách a finančných objemoch 4 304 600,90 vyrovnaná.
7. Návratné zdroje fínancovania

Obec PoproČ pri používaní návrataých zdrojov fínancovania dodržiavala vŠetky pravidlá
používania návratných zdrojov financovania podľa § 17 zákona o rozpočtových pravidlách
r_

.

/

uzemnej samospravy.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobností obce
Obec nemá zriadené vlastné príspevkové organizácie.
9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Zakonná úprava nedovoľuje obci prevziať záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe,
podnikateľovi aprávnickej osobe, ktorej nie je zriaďovateľom alebo zakladateľom. Obec

Poprock31.12.2018 neposkytla Íným subjektom žiadne záruky.

10. Podnikateľská cinnosť obce

Obec Poproč v roku 2018 nevykonávala podnikateľskú činnosť.
11. Zákonnosť stanovenia výsledku hospodárenia

Mechanizmus stanovenia výsledku hospodárenia obce je v phiom súlade s ustanovemm § 2
písm.b) ac) zákona o rozpočtových pravidlách úzenmej samosprávy, defínujúcom prebytok
rozpočtu ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce a schodok rozpočtu
ako zápomý rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce. Je taktiež v súlade s'§ 10
písm. ods. 3 písm. a) ab) potvrdzujúcom jeho vnútomé členenie na bežné príjmy a bežné
výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet).
Podľa predkladaného návrhu záverečného účtu predstavuje porovnanie skutočných
príjmov avydavkov kapitálového rozpočtu zápomý rozdiel, Schodok rozpočtu vsiíme
74 008,60 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.

orozpoctových pravidlách územnej samosprávy aozmene adoplnem niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných
predpisov v sume 30 233,09 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z finaníných
operácií vo výške 104 241,69 EUR.

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmene adoplnení niektorých zákonov
v znení neskorŠích predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
v

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku vsume 233,09 EUR, atona :
cestovné pre deti v hmotnej núdzi

transfer - rodinné prídavky - obec ako osobitaý príjemca

56,10EUR
88,04 EUR

^^^i^^^^n^^^^^^^^^?^i^l^^^^^^^ ^^^^^^^^..Í^.^^i^ ^>i^^^^^+A1^^^Í^^^?*-.1'-- _^^l^?^"^^"?^

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku na realizáciu projektu v sume 30 000 EUR:
projekt: Rekonštrukcia Požiamej zbrojnice v obci PoproČ,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z._ o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dophiení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok fínančných operácií v sume 104 241,69 EUR, bol použitýna:
vysporiadanie schodku bežnéhp a kapitálového rozpočtu v sume 104 241,69 EUR
Zostatok fmančných operácií podľa § 15 o( 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov v sume 92 878,97 EUR, navrhla použiť na tvorbu rezervného
fondu.
r_

12. Uverové zaťaženie obce

- mfonnovanie prenechala vedeniu obce.

V závere konštatovala, že návrh záverecného úctu Obce Poproč za rok 2018 je spracovaný

vsúlade_sprislusnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpoétových praviďlách územnej
samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podl'a § 16 ods. 5 citovaného zákona.

Návrh záverečného úctu Obce Poproč za rok 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

Obec vzmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podl'a zákona o obecnom zriadení § 9 ods.4

t.j., že ročnú závíerku obce ovemje audítor Sjej výsledkom budete oboznámení na rokovaní
oz.

Vzmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporučila obecnému zastupiteľsťvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce
Poproč za rok 2018 výrokom "celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad"
Starostka obce sa poďakovala p. hlavnej kontrolórke za prednesenie stanoviska,

otvorila diskusiu poslancov kpredmetnému bodu, žiaden sa nevyjadril, preto predniesla
návrh na uznesenie:

UznesenieOZč.A.7/5./2019,zodňa 24.6.2019, k bodu programu č. 5), ktorým OZ berie
na vedomie:

Odbomé stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce Poproč
zarok2018.
HlasovanÍe:
za

7

proti

o

zdržalsa

o

prítomní poslanci
na hlasovaní:

7

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva PetráSová, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita
Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

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

VPoproči, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce knávrhu Záverečného účtu Obce Popročza rok 2018
tvoríprílohu tejto zápisnice.
K bodu programu č. 6:
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018.
v

Starostka obce požiadala p. Sestákovú, odfemú referentku ekonomického úseku, aby
v

oboznámila prítomných snávrhom záverečného účtu obce, p. Sestáková mformovala
prítomných už len o úverovom zaťažení obce, nakoľko všetky ostataé mformácie obsiahnuté
v návrhu záverečného účtu boli podrobne podané p. hlavnou kontrolórkou:
Nesplatený úver obce z predchádzajúcich rokov k 1.1.2018 bol vo výške 244629,10
a k 31.12.2018 je výška nesplateného úvem obce 216 402,58 . Obec v roku 2018 splácala

v pravidelných mesaČných splátkach Dexia Komunál eurofondy úver, ktorý bol čerpaný
zdôvodu realizácie projektu Modemizácie Základnej školy smaterskou školou Poproč.
Výška nesplateného úveru k 1.1.2018 bola 8912,40 . Výška nesplateného úveru
k 31.12.2018 je 2 970,72 . Obec vroku 2018 splácala v pravidelných mesačných splátkach

taktiež Dexia Komunál eurofondy úver, ktorý bol čerpaný zdôvodu realizácie projektu
Revitalizácíe centrálnej zóny v obcí Poproč. Výška nesplateného úveru k 1.1.2018 bola
35 843,56 a stav tohto úvem k 31.12.2018 je 29 016,16 . Obec v roku 2018 čeipala úver vo
výške 146 521,38 , ktorý bol v zmysle Zmluvy o dielo použitý na fínancovanie realizácie
projektu Chodník ul. Mieru. Celková úverová zaťaženosť obce Poproč bola k 01.01.2018 vo
výške 289 385,06 a k 31.12.2018 je vo výške 394 910,84 .

Starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, žiaden sa nevyjadril,
preto predniesla návrhy uznesení:

Uznesenie OZ č. A.7/6./2019, zo dňa 24.6.2019, kbodu programu č. 6), ktorým OZ
schvaľuje:

Záverečný účet obce Poproč a celoročné hospodárenie za rok 2018 - bez výhrad.
Hlasovanie:
7

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

7

Baniková, Mgr. Zuzana Bradová

*

o

zdržalsa

o

proti

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. ViUam
Komora, hig. Eva PetráSová, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita

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

VPoproči, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.7/7./2019, zo dňa 24.6.2019, kbodu programu č. 6), ktorym OZ
schvaľuje:
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu
vo výŠke 92 878,97 EUR.
Hlasovanie:
7

za

prítonuu poslanci
na hlasovaní:

7

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dommika Hiľovská, hig. Viliam
Komora, Ing. Eva PetráSová, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita

Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
proti

.

zdržal sa

o
o

Starostka obce konštatovala, že uzneseme bolo prijaté siedmimi poslancanú zo siedmich
prítomných poslancov.

VPoproči, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Návrh Záverečného účŕu obce za rok 2018 adôvodová správa k návrhu Záverečného účtu
obce za rok 2018 tvoria prílohu tejto zápisnice.
Kboduprogramuč.7:
Návrh Plánu kontrohiej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019.

Vtomto bode programu JUDr. Pavlíková, PhD. predniesla prítomným návrh
kontrolnej činnosti na II. polrok r. 2019 ato v súlade s § 18f, odsek 1, písmeno b), zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, konkrétne:

Kontrola hospodárenia

Zameranie kontroly: dodržiavanie zákonností, rozpočet a hospodárenie sverejnými
prostriedkami, účtovníctvo, verejné obstarávanie, vykonávanie fmančnej kontroly,
pracovnoprávna oblasť, hospodárenie a nakladanie s majetkom.
Typ kontroly: pravidehiá komplexná kontrola

1. Kontrola pokladne za obdobie od 01.06.2019 - do času kontroly (stav pokladničnej
hotovosti, denník, príjem, výdaj, dodržiavanie hotovosti pokladničného linútu,
účtovanie),

2. Kontrola bežných príjmov (výber miestnych dam a poplatku), úhrada
administratívnych poplatkov, prerozdelenie bežných graatov na voľby do
samosprávnych orgánov obce, voľby prezidenta SR a voľby do EP,
3. Kontrola evidencie dohôd o mimopracovnej činnosti,
4. Kontrola poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k mformáciám v znení neskorsích predpisov - iafozákon doplnený zákonom
/

č. 340/2015 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z.z.,

5. Kontrola dodržiavania zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
adoplnení niektorých zákonov
6. Kontrola zúčtovania poskytnutých dotácií v roku 2019,
s

7. Vypracovanie Plánu kontrolnej čmnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020,
8. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór obce dozvedel pri výkone svojej činností,
9. Kontrola bankových operácií, účtovných dokladov zameraná na formálnu a vecnú
správnosť dodržiavania a uplatňovania zákona Č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona

č. 357/2015 Z.z. o ňnančnej kontrole v znení neskorších zmien a dophikov, kontrola
bezhotovostných a hotovostných finančných operácií,

10. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za II. polrok 2019.
Ostatná čiimosť

1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada
obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad v súlade s ust. § ISfods.
1) písm. h) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
kontroly vykonané operatívne na základe podnetov a poznatkov získaných pri výkone
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra ako aj iných podnetov k výkonu kontroly.
2. V súlade s ust. § ISfods. 1) písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov vypracovanie správ o výsledku uko&čených kontrol na
zasadnutia^obecného zastupiteľstva.
3. Vsúlade s ust. §18, ods. 1), písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorsích predpisov vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č.
307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
Čimiosti vznení neskorších predpisov a smemicou na oznmnovanie
protispoločenskej činnosti v podmienkach obce PoproČ.
r_

4. Učasť na zasadnutiach obecného zastupiteľsťva v zmysle §18f, ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Starostka otvorila diskusiu poslancov predmetnému bodu, poslankyňa Ing. Eva

Petrášová, navrhla doplniť plán kontroly o vykonanie kontroly čerpania rozpočtu obce

k 30.6.2019. P. Sestáková, odbomá referentka ekonomického úseku, na to reagovala, že
výsledky k 30.6.3019 budú spracované v monitorovacej správe, ktorá bude OZ predložená na
augustovom zasadnutí. Následne starostka obce dala o prednesenom návrhu hlasovať:

É

mej

Uznesenie OZ č. A.7/8./2019, zo dňa 24.6.2019, kbodu programu č. 7), ktorým OZ
schvaľuje:

Na návrh poslankyne, Ing. Evy Petrášovej, doplnenie Plánu kontrohiej Činnosti hlavnej
kontrolórky obce na II. pokok 2019 o Kontrolu čerpania rozpočtu k 30.6.2019.
Hlasovanie:
7

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

7
*

proti

zdržalsa

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Domínika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dommika Vincová, PhDr. Zita

o
o

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

VPoproči, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Následne dala starostka obce hlasovať o predloženom návrhu plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce na II. polrok r. 2019 aj so schváleným doplnením:
UznesenÍe OZ č. A.7/9./2019, zo dňa 24.6.2019, kbodu programu č. 7), ktorým OZ
schval'uje:

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Poproč na II. polrok 2019
doplnený o bod: Kontrola čerpania rozpočtu k 30.6.2019.
Hlasovanie:
7

za

prítomní poslanci
na hlasovaní:

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Domimka HiFovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva PetráSová, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita

7

Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
protí

*

zdržalsa

o
o

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo prijaté siedmimi poslancami zo siedmich
prítomných'-poslaneoy.

VPoproči, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Návrh Plánu kontrolnej Činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019 a dôvodová

správa k návrh Plánu kontrolnej Činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019 tvoria
prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 8:
Návrh Statútu Obce Poproč.
v

Starostka obce predniesla prítomným na prerokovanie návrh štatútu obce, ktorý je
základným nonnatívno-právnym a organizačným predpisom, upravuj e postavenie
apôsobnosť obce, fínancovanie arozpočet, majetkové postavenie ahospodárenie obce so

svojím majetkom, právomoc a pôsobnosť orgánov samosprávy obce, vzájomnú deľbu práce
a zodpovednosti medzi orgánmi obce, povinnosti a oprávnenia poslancov obecného
zastupiteľstva, vzťah samosprávy obce korgánom štátu, krozpočtovým apríspevkovým
organizáciám, ktorých je obec zriaďovateľom, kobchodným spoloČnostiam ainým

právnickým osobám, ktorých je obec zakladateľom, udeľovanie verejných ocenení a pomoc
v mimoriadnych situáciách. Ďalej infonnovala, že platný štatút bol schválený dňa 23.2.2007

a dodatok k štatútu bol schválený dňa 24.8.2007, od roku 2007 bol zákon o obecnom zriadení

novelizovaný devätnásť krát a novelizované znenia nie sú v súčasne platnom štatúte obce
zapracované, preto bol právnou zástupkyňou obce vypracovaný návrh štatútu, v ktorom sú
zapracované všetky novelizované ustanovenia zákona o obecnom zriadení.
v

Starostka ďalej konštatovala, že návrh Statútu obce Poproč bol poslancom zaslaný
domov e-mailom, na pripomienkovanie bol zverejnený vzákonom stanovenej lehote,
k návrhu neboli v stanovenej lehote pre pripomienkovanie doručené žiaáae pripomienky.
Následne otvorila diskusiu poslancov kpredmetnému bodu. Poslankyňa, Ing. Eva
PetráŠová, predložila svoje pripomienky knávrhu štatútu priamo narokovaní, zdôvodu, že

bola odcestovaná, konkrétne pripomienkovala obecnú radu, obecnú políciu, prednostu
obecného úradu, odmeňovanie zástupcu starostu.

Starostka obce konštatovala, že pripomienky bolo potrebné predložiť vlehote na
pripomienkovanie, nie pri schvaľovaní, nakolTco v tejto chvíli nie je možné zaujať stanovisko

ktýmto pripomienkam, lehota na pripomienkovanie je preto, aby všetky predložené
pripomienky boli odovzdané spracovateľovi, vtomto prípade, právnej zástupkyni obce, aby
v

knim spravovateľ zaujal odbomé stauovisko. Ďalej starostka obce konštatovala, že nevidí
rozpor predkladaného návrhu Štatútu splatnou právnou úpravou ataktiež odmeňovanie

zástupcu starostuje vsúlade splatnou právnou úpravou účinnou od 1.2.2019. Poslankyňa,
Ing. Petrášová, vyjadrila svoj názor, že odmeňovanie zástupcu v našej obci duplicitné.
Poslankyňa, Mgr. Zuzana Bradová - neprítomná vrokovacej miestnosti od čase od 18.15
18.25hod..

Následne starôstka oslovila poslancov, aby vyjadrili svoj názor, či=v tejto chvíli sa
bude návrh štatútu-schvaľovať alebo nie. Hlavná kontrolórka konštatovala, že nakoľko

vzákonom stanovenej lehote neboli doručené kštatútu žiadne pripomienky, doporučila
o predloženom návrhu štatútu hlasovať. Starostka obce konštatovala, že v rôkovacej sále sú
prítomní Šiesti poslanci, predniesla návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ, k bodu programu č. 8), ktorým OZ schvaľuje:
Statút obce Poproč.
y

Hlasovanie:
za

3

prítomní poslanci
na hlasovaní:

7

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

protí

o

zdržalsa

3

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

Poslankyňa, Mgr. Zuzana Bradová, neprítomná poČas hlasovania v rokovacej miestnosti.
Starostka obce konŠtatovala, že návrh štatútu obce nebol schválený.

v

v

Návrh Statútu Obce Poproč a dôvodová správa k návrhu Statútu obce Poproč tvoria prílohu
tejto zápisnice.

K bodu programu c. 9:

Informácia o pedagogicko-orgamzačnom a materiálno-technickom zabezpečení nového
školského roka 2019/2020 v ZSsMS Poproč, Skolská 3.
Vtomto bode programu starostka vyzvala RNDr. Boženu Mihókovú, riaditeľku
ZSsMS, aby oboznámila prítomných s pedagogicko-organizačným a materiálno-technickým
zabezpečením nového školského roka 2019/2020. P. riaditeľka informovala, že ZŠsMŠ je
právnym subjektom, ktorého súčasťou je základná Škola, materská škola, školský klub detí,
v

v

v

v

školská jedáleň acentru voľného času. Škola má 5 vedúcich zamestnancov, počet
zamestnancovje 44, z tohoje 29 pedagogických a 15 prevádzkových zamestnancov.

Predpokladaný počet žiakov vzákladnej škole vškolskom roku 2019/2020 je 205,
počet tried 11, počet zapísaných detí do 1. ročníkaje 36. Triedy základnej školy aodbomé
učebne sú vybavené novým nábytkom, vdeviatich triedach je interaktívna tabuľa, škola
disponuje multimedíálnou učebňou. Skolaje zapojená do národného projektu IT akadémia vzdelávanie pre 21. storočie v rokoch 2017-2020.
V materskej škole je počet detí 92, vytvorené budú štyri triedy s celodennou
prevádzkou. Z prihlásených detí bolo osem neprijatých z kapacitných dôvodov. V 2., 3. a 4.
v

triede sú interaktívne tabule, zakúpené sú nové hračky, výučbové programy, didaktické hry,
triedy sú vybavené novým nábytkom, vareáli je opravený altánok avytvorený zprojektu
v

VSE a.s., Košice "pocitový chodník". Nutné je riešiť zateplenie budovy MŠ a výmeny okien
na sevemej strane budovy.
V školskom klube detí je predpokladaný počet detí 75, využívať bude kmeňové triedy
na 1. poschodí. Q umiestnenieje zvýšený záujem, uprednostňované sú deti z nižších ročníkov
prvéhostupňaZS.
v

Školská jedáleň bude od 1.9.2019 zabezpečovať obedy pre cca 300 stravníkov na
základe dotácie na stravu, pre výrazný nárast stravníkovje potrebné prijať dve pracovné sily
a zabezpečiť nevyhnutné materiálne vybavenie kuchyne. V M§ funguje len výdajňa stravy.
V centre voľného času je predpokladaný počet prijatých detí 180, sú prijímané na
základe prihlášky na začiatku Školského roka, minimálny počet detí vjednom kmžkuje 12,
pri nižŠom poČte sakrúžok neotvorí, predpokladaný počet záujmových útvarov je dvanásť,
činnosť centraje prevádzaná prevažne v popoludňajších hodinách, realizovaná je vtriedach,
odbomých učebniach^telocvični a školskom areáli.
Po odprezenttyyaní správy starostka otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu,
nikto z prítomných poslancov sa nevyjadril, starostka predniesla návrh na uznesenie:
UznesenieOZč.A.7/10./2019,zodňa 24.6.2019, k bodu programu č. 9), ktorým OZ berie
na vedomie:

Infonnáciu RNDr. Boženy Mihókovej, riaditeľky ZŠsMŠ Poproc, Školská 3 o
pedagogicko-orgamzacnom a materiálno-technickom zabezpečení nového školského
roka 2019/2020 v ZSsMS Poproč, Skolská 3.
Hlasovanie:
za

7

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

prítomm' poslanci

Komora, Ing. Eva Petráäová, PtíDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita

na hlasovaní:

Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

7

proti
zdržalsa

o
o

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

VPoproči, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

p:s^mf~^pso&fflssmzm^wwm^mckom zabezpečem
nového Školského roka 2019/2020 v ZSsMSPoproČ, Školská 3 tvoríprílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 10:
Rôzne.

Informácia o materiálno-techmckom ^or^amzačnom ^abezpečení poskytovama "obeäov

zadarmo " od 1.9.2019 vre ziakov ZŠsMŠ Poproc, Škobká 3.
v

v

_RNDr. Božena Mihóková, riaditelTca ZSsMŠ, informovala i)rítomných, že od 1.9.2019
nadobúda účimiosť novela zákona č. 375/2018 Z.z., ktorým sa doplňa zákon č. 544/2010 Z.z.
v oblasti poskytovania dotácií na podpom výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, dotácia
je vo výške 1,20 /dieťa, stravovanie bude poskytnuté na zäklade prihlášky, inak dieťaťu
r

nárok na dotáciu nevznikne, dotácia môže byť použitá len na zakúpenie stravy, nie na režijné

náklady, tie ošetmje VZN obce . Skolskájedáleň tak bude zabezpečovať stravovanie pre cca
300 stravníkov, pre výrazný nárast stravníkovje potrebné prijať dve pracovné sily do kuchyne
azabezpečiť nevyhnutné materiálne vybavenie kuchyne potrebnou technikou, taktiež je
potrebné zakúpiť Čipový systém na zaznamenanie dochádzky, nakoľko dieťa a žiak má nárok
na stravu pokial' je prítomné v škole, ak ho rodič z obeda neodhlási z dôvodu neprítomnosti
v škole, škola je povinná od zákonného zástupcu vymáhať čiastku, ktorú použila na prípravu
jedla anemôže ju uhradiť zpríspevku úradu práce, taktiež nie je reálne fyzicky zabezpečiť
každý deň ráno prehl'ad o prítomnosti žiakov.

RNDr. Mihóková taktiež ďalej infonnovala, že je tiež je potrebné vytvoriť pracovné
miesto pre vychovávateľku do školského klubu detí z dôvodu vytvorenia tretieho oddelenia,
nakoľko je prihlásených 77 a 80 detí, taktiež od septembra bude opäť v prevádzke aj ranný
školský klub deii, do ktorého je prihlásených predbežne 14 detí, poziadavkajia ranný ŠKD

y

yzišla od rodičov, v apríli sa tejto požiadavke vyhovelo, po cca troch týždňocCTol vŠak ranný
SKD zmsený pre nezáujem.

Starostka obce sapoďakovala p. riaditeľke za oboznámenie s problematikou,
konštatovala, že tietp žiadosti prerokovala na svojom zasadnutí Komisia školstva

a sociálnych vecí so záverom: postúpiť na prerokovanie fínanČnej komisii s odporúčaním
schváliť. Aj preto starostka obce vyzvala predsedníčku FinančneJ komisie, Ing. Evu
Petrášovú, aby korektoe pristupovala k zvolávaniu zasadnutí Finančnej komisie, nakolTco jej
boli doručené všetky podklady, ktoré bolo potrebné v FK prerokovať a FK prerokovala na
svojom zasadnutí len jeden bod týkajúci sa požiamej zbrojnice, s tým, že ostatné materiály
budú prerokované Finančnou komisiou pred plánovaným zasadnutím OZ, čo sa však nestalo
amá to za následok, že dnes nie je možné rozhodnúť ožiadostiach ZŠsMŠ, taktiež nie je
možné pbiiť rozpočet obce, nakoľko nie sú spracované aschválené úpravy rozpočtu, FK
nepredkladá relevantné podklady a stanoviská na rokovania OZ, návrh na vykonanie kontroly
čerpania rozpočtu k 30.6.2019, však p. predsedníčka komisie hlavnej kontrolórke obce
y

predložila.

v

Ing. Petrášová na to reagovala, že komisie sú len poradné orgány, bez toho sa dá na

zastupiteľstve schvaľovať, taktiež konštatovala, že komisia bola zvolaná sjedným bodom

programu zdôvodu, že to bolo urgentné, tento podklad kZŠsMŠ bol členom komisie

predložený priamo na zasadnutí FK a ona bola týždeň a pol odcestovaná a nevedela veci

riešiť, taktiež konštatovala, že zvolávanie zasadnutí FK nieje podľajej predstáv apodľajej

názoru aj mimo litery zákona, dotazovala sa u p. hlavnej kontrolórky či je v súlade so
zákonom ak je napísané, že predseda zvoláva zasadnutie komisie, určuje program, hlavná
kontrolórka odpovedala - apelovala, že je potrebné sa dohodnúť avychádzať starostaposlanec na jednej vlne, ďalej odpovedala, že ako predsednícka FK má povinnosť zvolať
zasadnutie, to ukladá zákon.

Starostka obce apelovala, žeje potrebné zohl'adniť vyťaženosť obce, starostky osobne
azamestmmcov, nakoľko zamestnanci pripravujú len podklady pre zasadnutie zastupiteľstva
a následne výstupy zo zasadnutí zastupiteľstva, toto dnešné rokovanie je už v poradí siedmim
rokovaním vtomto roku aopäť bude potrebné zvolať neplánované zasadnutie kúprave
rozpočtu, je to vyčerpávajúce a administratívne náročné, ak by FK prerokovala návrh na
úpravu rozpoétu, mohol sa dnes schval'ovať, avšak takto bude potrebné zvolať vjúli opäť
neplánované zasadnutie OZ, v závere opätovne požiadala o korektný prístup pri zvolávaní
zasadnutí komisií, aby OZ nemuselo každý mesiac zasadať. Ing. Petrasová; tiež požiadala
o korektný prístup zo strany obce pri zvolávaní a spracovávaní podkladov.
Následne predniesla starostka obce predniesla návrhy uznesení k prerokovávanému

bodu rokovania:

Uznesenie OZ 6. A.7/11./2019, zo dňa 24.6.2019, kbodu programu č. lOa), ktorým OZ
berie na vedomie:

Informáciu RNDr. Boženy Mihókovej, riaditeľky ZŠsMŠ Poproč, Školská 3

poskytovaria "obedov
Hlasovanie:
za

7

0-OtÍ

o
o

prítomní poslanci
na hlasovaní:

7
zdržalsa

Mgr. Katarfna Harčariková, Mgr. Dominika HiFovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita
Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

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

prítomných poslancov.

VPoproči, 24.6.2019
hig. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.7/12./2019, zo dňa 24.6.2019, kbodu programu 6. lOa), ktorým OZ
ukladá:

Finančnej komisii pri OZ prerokovať žiadosť ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 zo dňa

3S Äiu,"ľÄ",obce m ^T^kolsN,.jedálne.cl^L?^019

ažiadosť ZSsMS Poproc, Školská 3 zo dňa 3.6.2019 o dotáciu zrozpočtu obce na

nové pracovné miesto do SKD od 1.9.2019.

Tennín: 15.7.2019
Hlasovanie:
za

prítomní poslanci

7

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. DomÍnika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dommika Vincová, PhDr. Zita

na hlasovaní:

7

proti

*

zdržalsa

Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
o
o

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

VPoproči, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

z rozpočtu obce na novépracovné miesto do ŠKDod 1.9.2019 tvoria prílohu tejto zápisnice.

Schválenie predaia nehnuteľného maietku obce Poproč. varc. č. CKN 1221/7 o vvmere 11 m2
- trvalv trávnv porast, v súvislosti s vvstavbou "Prečeryávacei stanice stuäenei voäv na ul
Lesná Pouroč".

starostka obce predložila prítomným poslancom na prerokovanie návrh

kúpnopredajnej zmluvy vo veci odkúpenia parcely č. CKN 1221/7 o výmere 11 m2, ktorej
vlastníkom je obec, konštatovala, že predaj tohto pozemku súvísí so stavbou "Prečerpávacia
stanica studenej vody ul. Lesná Poproč, bez tejto zmluvy spol. WS a.s., KoŠice nemôže

zahájiť kolaudáciu danej stavby. Na odporúčanie hlavnej kontrolórky obce bol vypracovaný

znalecky posudok pre určenie cenyzapozemok, cena činí po zaokrúhlení 1 10,00 , do návrhu

zmluvy je táto cena zapracovaná. Ďalej konštatovala, že zámer predaja tohto nehnuteľného
majetku bol schválený uznesením č. A.4/10./2019 zo dňa 15.5.2019, schválený zámer bol
zverejnený na web stránke obce v čase od 16.05.2019 do 31.05.2019.

Starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, žiaden sa nevyjadril,
preto predniesla návrh uznesenia:

Uznesenie OZ č. A.7/13^/2019, zo dňa 24.6.2019, kbodu programu č. lOb), ktorým OZ
schvaľuje:

predaj nehnuteľneho majetku obce Poproč, novovytvorenej parcely,, ktorá bola
odčlenená od pôvodnej parcely podľa GP 53/2019, vyhotovenom GEOTÉAM - M.Z.
s. r. o, Hutnícka č. 2, 040 01 Košice zo dňa 3.4.2019 a overeného Okresným úradom
Košice - okolie, katastráhiy odbor zo dňa 18.4.2019 pod č. Gl - 76/2019 a to parcelu
CKN 1221/7 o výmere 11 m2 - trvalý trávny porast pre Východoslovenskú
vodárenskú spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČÓ: 36 570 460 za
kúpnu cenu, ktorá je všeobecnou hodnotou pozemku, určenou na základe
vypracovaného znaleckého posudku. Znalecký úkonje zapísaný v znaleckom demiíku
pod poradovým číslom 78/2019, znalcom z odboru: Stavebmctvo a odvetvie: Pozemné

stavby. Znalecký posudok vypracoval Ing. Juraj Miškovič číslo znalca 912363.
Všeobecná hodnota pozemku celkom vychádzajúca zo znaleckého posudku
predstavuje 109,01 Eur. Všeobecná hodnota pozemku zaokrúhlene 110,00 Eur.
Hlasovanie:
za

prítomní poslanci

7

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, hig. Eva PetráSová, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita

na hlasovaní:

7

Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
proti

*

zdržalsa

o
o

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

VPoproči, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Návrh kúpnej zmluvy a dôvodová správa kpredaju nehnutefného majetku obce Poproč, parc.

č. CKN 1221/7 o výmere 11 m2 - trvaly trávny porast, v súvislostí s vystavbou " Prečerpávacej

stanice studenej vody na ul. Lesná PoproČ" tvoria prílohu tejto zápisnice.
Závery z vracovného stretnutia vo veci vvkonania kontrolv stavu a úrovne äovravného
značema v obci, konaného dna 30.5.2019

vtomto bode programu starostka obce oboznámila prítomných so závermi

zpracovného stretnutia, ktorého sazúčastnil zástupca Okresného dopravného inšpektorátu
KoŠice - okolie, zástupca Správy ciest KSK a zástupca Okrcsného úradu Košice - okolie,
odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, konŠtatoval, že na prerokovanie boli
predložené pripomienky k dopravnému značeniu v obci domčené e-mailom od Bc. Tomáša

Krausa apožiadavky uvedené v materiály predloženom poslancom OZ Ing. Branislavom

Petrášom, PhD. na rokovaní OZ dňa 13.05.2019, po vykonaní obhliadky stavu dopravného
značenia vobci boli z predložených požiadaviek na zmenu dopravného značema vobci
odsúhlasené nasledovné:

realizácia prechodov pre chodcov pri dolnei a strednei autobusovei zastávke:
1. prechod pre chodcov z chodníka od cintorína cez ul. Banícku na chodník ul. Mieru

- obec zabezpečí vodorovné dopravné značenie a osvetlenie prechodu na svoje
náklady

2. prechod pre chodcov z chodníka ul. Mieru k autobusovej zastávke "NÁSTUP
dolná zastávka" ul. Mieru - vodorovné dopravné značenie zabezpečí Správa ciest
KSK, obec musrvyrieŠiť osvetlenie prechodu
3. prechod pre chpdcov na sb-ednej autobusovej zastávke by bolo možné riešiť iba
prekládkou zastávky "VÝSTUP" a vyriešením osvetlenia prechodu
zmena doDravnei značkv "DAJ PREDNOSŤ V JAZDE" pri kostole v smere z parku
f

^

na dopravnú značlcu "STOP"

zmena doPmvne1značky"STOP" Pri výjazde z ul. Obchodnej Školskú na dopravnú
znacku "DAJ PREDNOST V JAZDE"
umiestnenie zrkadiel na krizovatkách:
1. OľŠavská - Mieru
2. Partizánska - Obchodná
3. Požiama - Krátka

4. Družstevná pri rod. dome č. 16
umiestnenie merača rvchlosti prj vstupe do obce

Starostka ďalej informovala, že v závere stretnutia bolo doporučené, aby obec

vypracovala projekt dopravného znacenia odbome spôsobilou osobou, v ktorom sa zapracujú
všetky zmeny, ktoré sa tomto pracovnom stretnutí dohodli.

Poslankyňa, Mgr. Katarína Harčariková - neprítomná v rokovacej miestnosti od čase od 19.05
19.10 hod..

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

preto predniesla návrh uznesenia:

Uznesenie OZ 6. A.7/14./2019, zo dňa 24.6.2019, kbodu programu č. lOc), ktorým OZ
berie na vedomie:

Informáciu starostky obce o záveroch zpracovného stretnutia vo veci vykonania

kontroly stavu a úrovne dopravného značenia v obci, konaného dňa 30.5.2019.
Hlasovanie:
za

7

proti

o

zdržalsa

o

prítomní poslanci
na hlasovanf:

7

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. VÍliam
Komora, Ing. Eva Peträšová, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita
Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

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

VPoproci, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Zápisnica z pracovného stretnutia vo veci vykonania kontroly stavu a úrovne dopravného
značenia vobci, konaného dna 30.5.2019, požiadavky poslanca, Ing. Bramslava Petráša
apožiadavky Bc. Tomása Krausa tvoria prílohu tejto zápisnice.
Informácia starostkv obce o Dodanvch/doulnenvch žiadostiach o NFP/dotáciách

starostka podala prítomným aktuáhie informácie o podaných/doplnených žiadostiach

o NFP/dotáciách, konkrétne:

y

v

"Modermzácia učební vZS sMš Poproč"- na základe oznámenia o zmene rozhodnutia
oneschválem ZoNFP bola ZoNFP doplnená a odoslaná na sprostredkovateľský orgán - Úrad

KSK.

"Poproč - rozšírenie vodovodu" - žiadosť schválená, po ukončení procesu -verejného
obstarávania boli zaslané požadované doklady na Enviromentáhiy fond. V súČasnosti prebieha
proces kontroly odoslaných dokladov. Odhadovaný zaciatok realizácie: po podpise" zmluvy
zEnviromentálnym fondom- 7/2019, Je však potrebné úpravou rozpočtu obce vyčleniť
fmančné prostriedky na spolufínancovanie projektu vo výške 7 962,96 .

"Odstránenie havarijného stavu chodníkov na cintoríne" - žiadosť odoslaná, tohto Času nie je

rozhodnuté o poskytnutí dotácie.
v

"Obnova telocvične ZŠ vobci PoproČ - výmena okien objekhi telocvične" - žiadosť
schválená, na základe dožiadania a na základe prijatého uznesenia OZ č. A.5/9./2019 zo dňa

29.05.2019 bol aktualizovaný anásledne odoslaný prepracovaný rozpočet, je však opäť
potrebné úpravou rozpočtu obce vyčleniť fmančné prostriedky na spolufinancovanie projektu.

f

"Návrh zmien a doplnkov č. 2 ÚPD O" - žiadosť neschválená, je potrebné rozhodnúť

ofínancovaní alebo nefínancovaní zrozpočtu obce, zdôvodu, že vzmysle zakona je obec

povinná aktualizovať územný plán raz za štyri roky.

"Vytyoreme materiálno-techmckých podmienok pre poskytovanie podpomej služby

JEDÁLEN" - žiadosť odoslaná.

"Revitalizácia zbemého dvora Poproč" - obec dňa 21.03.2019 odoslala na RO - MŽP SR späť

vzatie žiadosti o NFP. Vsúlade suznesením OZ . A.3/17/2019 zo dňa 25.03.2019 bol

spracovaný noyý opís vrátane návrh na doplnenie technológie. V príprave je prepracovanie
projektovej dokumentácie, tiež je potrebné vyčleniť finanČné prostriedky z rozpočtu obce na
prepracovanieprojektovej dokumentácie.
"Výstavba trhoviska" - v súlade suznesením OZ č. A.4/12/2019 zo dňa 15.5.2019 boli

spracované podklady pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie, aj v tomto prípade
je potrebné vyčleniť fmančné prostriedky z rozpočtu obce na novú projektovú dokumentaciu.

"Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu" (bývalej školy - ul. Kostolná) bola spracovaná dokumentácia potrebná na zmenu užívania stavby apredložená na
pripomienkovanie dotknutých orgánov. Po doručení stanovísk začína kolaudačné konmúe.

Po podaní infonnácií starostka obce otvorila dishisiu poslancov k predmetnému bodu,
žiaden sa nevyjadril, preto predniesla návrh uznesenia:

Uznesenie OZ č. A.7/15./2019, zo dňa 24.6.2019, kbodu programu č. lOd), ktorým OZ
berie na vedomie:

Infonnáciu starostky obce o podaných/doplnených žiadostiach o NFP/dotáciách.
Hlasovanie:
za

7

prítomní poslanci
na hlasovaní:

Mgr. Katarína Harcariková, Mgr. DominÍka Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, hig. Eva Peti^šová, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita

7

Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
proti
zdržalsa

o
o

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

VPoproči, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Písomny materiál o podanych/doplnenych žiadostiach o NFP/dotáciách tvorí prílohu tejto
/

t

.

zäpismce.
v

Dalej v rokovaní starostka obce predniesla prítomným návrh na zrušenie uznesenia OZ

č.A.5/7./2019 zodňa 29.5.2019, ktorým OZ uložilo "Obecnémuúraduv Popročipripraviť
nový návrh vseobecne záväzného nariaäenia o úhradách za sociálne služby so zohľaänením

ekonomicky oprávnených nákladov ato vtermíne do 31.7.2019, zdôvodu, ako už bolo pri

kontrole plnenia uznesení spomenuté, že nový zastupujúci riaditeľ zariadenia na základe
vykonaného auditu a zistených skutočností a vecí, ktoré musí urýchlene riešiť, nevie v takom

krátkom čase spracovať podklady tak, aby bolo možné prijať nové, relevantné VZN, preto je
potrebné stanoviť nový temiín pre prijatie VZN, následne predniesla návrhy uznesení:
Uznesenie OZ č. A.7/16./2019, zo dňa 24.6.2019, kbodu programu č. 10), ktorým OZ
schvaľuje:

zrušenie uznesenia OZ č. A.5/7./2019 zo dňa 29.5.2019, ktorým sa OZ uložilo
" Obecnému úradu v Poproci pripraviť novy návrh všeobecne záväzného nariadenia

o úhradách za sociálne sl-užby so zohTadnením ekonomicky oprávnenych náHadov.
Termín:31.7.2019."
Hlasovanie:
7

za

prítomni poslanci
na hlasovaní:

Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita

7

proti

*

zdržalsa

Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
o
o

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

VPoproči, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.7/17./2019, zo dňa 24.6.2019, kbodu programu č. 10), ktorým OZ
ukladá:

Obecnému úradu v Poproči pripraviť nový návrh všeobecne záväzného nariadenia

o úhradách za sociálne služby so zohl'adnením ekonomicky oprávnených nákladov.
Tennín: 30.9.2019
Hlasovanie:
za

7

prítomni poslanci
na hlasovaní:

Mgr. Katarína HarčankovÁ, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam
Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita

7

Baníková, Mgr. Zuzana Bradová
proti
zdržalsa

o
o

Starostka obce konštatovala, ze uznesenie bolo prijaté siedmími poslancami zo siedmich
prítomných poslancov.

VPoproči, 24.6.2019
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Následne poslankyňa, hig. Eva Petrášová, predmesla svoje stanovisko k uzneseniu
OZ Č. A.3/35/2019 zo dňa 25.3.2019, ktorym OZ uložilo: "Obecnému úradu vPoproči
zvolaf poradu poslancov finančnej komisie s právmkom a kontrolórom obce za účelom
prejednania nejasností vyplyvajúcich zo zasadnutia finančnej komisie dňa 4.3.2019",

konkrétne: "aby som sa neopakovala, väčšmou vidím, že tu chodia tí istí, sa zúčastnujú na
zastuptíeľstvách, takže viete v čom bol problém, že pri prvom mojom pokuse o zvohnie

finančnej komisie to dopadlo tak ako to dopadlo apotom sme mali aj stretnutie správnikom
a kontrolôrom obce, aleja Vám tu už nebuäem mať, najprv som dostala upozornenie obce, že
mám postupovať v súlade so zákonom, ja som ďalej napísala list, že som v súlade so zákonom

neäávať úlohy pracovníčkam obecného úradu, ja som napísala list, že som žiadne úlohy
nedávala apotom sme mali to stretnutie a následne som zvolala finančnú komisiu ja
aflnanČnej komisii nebolo umožnenéjednaťna obecnom úrade, to vsetci viete, potom sme sa

stretÍi správničkou a s kontrolórom, p. právnička mi dala takyto, nechcela mi to äaťpísomne,
čiže dala ústne, povedala, žeje to je jej objektívny, je tojej subjektívny názor ana záUade.

môjho vyjadrenia povedala, že moje vyjadrenie neakceptovala apotvrdila a to bolo pre mňa
zaráža/úce, že za listom, ktorý napísala si stojí, Čoje vážne nepochopiteľné, list je podpísaný

p. starostkou, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou a ďalsie podozrenie, že list nepísala p.
právmcka je ten, že vcelom obsahu listu mi pisateľka tyká apoUaľ viem, nikäy sme sa

predtým s d. Bajužíkovou nestretli, čiže sú to ľahké indície, žep. právnička nehovorila praväu
a na jej návrh nech to dám na posúdenie inému právnikovi, odpovedám, že nepoírebujem

názor právnika, z celého tohp každy človek si vie urobiť vlastny názor aj keď nemá právne

v.delanie, käe Je pra.da. Čo sa týka ^olania samotnej financnej komisie apredloženia
podtdadov o zvolaní z mojej strany, som jej predložila ako som volala Členov komisie a ako aj

predloženia zákonnych postupov pri zvolaní komisií, nevyjadrila žiadne pochybnosti, že by
bolo niečo porusené, vyjadrila ale názor, že p. starostka má právo budovu zamknúť, tento
názor ničím nepodložila, keď som to vsak požadovala, aby mi to dala písomne, p. äoktorka
odmietla. P. hÍavný kontrolór svoj názor predložil pÍsomne, tento priUadám k tomuto listu,

aby som vás nezdržiavala, on tu sa odvoláva na paragrajy a zákon a štatút a len záver by
som vám prečítala, že v súlade s hore citovanou platnou legislatívou a s nou súvisiacimi

internymi predpismi a tiež odprezentovanym postupom predsedníčky jinančnej komisii pri
hore citovanom spoločnom rokovaní súdim, že predsedníčka finančnej komisie postupovala
v súlade splatnou legislatívou a nemám veäomosť o tom, že byprekročila svoje kompetencie,
čiže tií z ŕoho vidíte, že prečo sa to ťahá, prečo sú tie nejasnosti, prečo sú tie problémy pri
zasadnutí financnej komísie, tieto podkiady priložím kzápisnici, kažďy koho to zaujíma, môže
si toprečítať. Ďakujem^za pozosiosť."

Stanovisko poslankyne,-Ing. Evy Petrášovej, kuzneseniu OZ č. A.3/35/2019 zo dňa

25.3.2019, stanovisko Ing. Jaroslava Hospodára, vtedajsieho hlavného kontrolóra obce,
kvyužitiu kompetencií volenymi orgánmi obe a zamestnancami obce zo dna 6.5.209, list upozornenie obce zo äna 28.2.2019 kpostupu pri zvolávaní zasadnutí komisií a odpoveď

poslankyne, Ing. Evy Petrásovej kuveäenému upozorneniu zo dna 1.3.2019 tvoria prilohu
tejtozápisnice.

K bodu programu c. 11:
Interpelácie poslancov.

Ing. Viliam Komora - požiadal o zapísanie jeho príspevku do zápisnice v plnom znení:

" Ako bolo konStatované, v dôvodovej správe kbodu Štatút obce Poproc, plalný Statút obce
bolschválený 23.2.2007 aDodatokč. 1 bol schválený dna 24.8.2007. Od roku 2007 bol zákon
NRSR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení novelizovaný devätnásť hrát, pričom novelizované
ustanovenia tohto zákona nie sú zapasované do statútu obce Poproč. Vo volebnom období

2010 aS 2018 som neustále upozornoval aj na tento problém neäodržiavania zákona zo strany
vedenia obce, aby sa v takejto nezákonnej činnosti nepokracovalo bol vypracovany návrh

Statútu obce PoproČ, v ktorom sú zapracované vsetky novelizované ustanovenia zákona NRSR

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Návrh štatútu bol zverejnený na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce dna 7.6.2019 na pripomienkovanie, vzákonom stanovenej lehote

nebol na obecný úraä doručené žiadne pripomienky k zverejnenému návrhu. Poslankyňa, Ing.

Petrášová, pripomienkovala tento návrh statútu obce až na dnešnom zasadnutí obecného

zastupiteľstva, teda vrozpore so zákonom, údajne bol jeden apol týždna odcestovaná, pri
hlasovaní o schválení tohto statútu sa zdržali poslankyne Vincová, Petrášová, Baníková

aposlanfyna Bradová sa hlasovania nezúčastnúa, nebola prítomná, vrátila sa az po

hlasovaní, týmto svojím konaním vysšie citované poslankyne znemožnili vedemu obce konať
v zmysle zákona a ich zásluhou pokračujeme tak, ako sa konalo vo volebnom období 2010 až
2018, teda nie v zmysle platnych zákonov. Ďakujem.
y

K bodu programu č. 12:
Podnety a návrhy od občanov.
Nikto z občanov sa nevyjadril.

K bodu programu í. 13:
Závery z rokovania OZ.

Schválené uznesenia a hlasovanie sú poznamenané v zápisnici.
K bodu programu č. 14:
Záver.

V závere sa starosťka obce, Ing. Iveta Komorová Hiľovská, poďakovala všetkým
prítomnym za úcasť na tomto plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Ing. Iveta Komorová Hiľovsfcá
starosta obce

Overovatelia zápisníce:

PhDr. Zita Baníková

Ing. Eva Petrášová

Stanovisko k uzneseniu OZ cA3/2y?2019

NázorJudr. Bajužikovej Jany na upozomenie listom zo dňa 28.2.2019 nepovažujem

^Ä^^/Äasl^ď^-naďretnutípoveda^t^
.s.^.!Ä^'-l?^?ap.ísal?n?"zál?ade i.nf?fmi?cii ?d Pani staros^Mpje

vysvetlenie neakceptovala, a potvrdila, že za listom ktorý n'apísala si stoji.

^J.Ti?^yfír?ieľ^^°??í^í ,čom.u R? ]a.?án hlavny f(?-ntrotór na Pracovnej

??^??-^drÍI'.že.lis?Je PodPísa"ÝI"9jvetou komorovou-HiroTOkou a pre nehoto
znamená. ze ho pisala pani starostka/Ďalšie podozrenie, že list nepfeala pam
právn.ckajeten, že vcetom obsahu Ifetumipisaterka tyká, a pokiaŕ viem, nikdy
predtým sme sa s Judr. Bajužtkovou nestretfi
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vzdelanie ,kde je pravda.

^^^-2ľ?!^lľ?J!lľEtt1č"? kornisie a predlozenia podkladov o zvolaní, ako aj
PredložRmazákonných postupov prizvolávaní komisíí, nevyjadrilažiadne
S^S^^^Ä^ ^^^e^T(^ -
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ŕT? ??nLt?.vša?( Požadova1a< aby m1 toda!a Písomne ,pani doktortaTodmietla.
Pán hlavný kontrolór svoj názor predložil písomne a terito prikladámktomutoiistu.
Táto pracovná poratía malä aj svoje pozitívum

!!ÍT^??ľ?f^r!?l^.c!1ŕ?rle).k? Predložilastarostka obce bolo zvýraznené

rovnocenné postavenie oqánov obce - obecného zastupiterstva á starostu oboe

^^w^mo^m^^c^0^0^^^
komisíe patria výlučne do kompetencíi obecného zastupiteFstva.
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Ine. Jaroslav Hospodár. hlavnv kontrolór Obce PoproČ

Predsedafínančnejkomisie
OZ Obce Poproč
Ing. Eva Petrášová
Košice, dňa 6.5. 2019

Vec: Stanovisko kvyužitiu kompetencií vofenými orgánmi obce
a zamestnancov obce.

Týmto dávam stanovisko HK Obce kuplatneniu kompetencif volenými orgánmi obce
a zamestnancami obce v súvislosti plánovaným/ ale neuskutočnenom zasadnutím fínančnej komisie
tak/ ako to prezentovala predsedníčka fínančnej komisie na spoločnom jednaní fínančnej komisie s
správnou zástupkyňou obce, starostkou obce, HK obce a zamestnankyňou obce.
Kedze v § 15 zákona SNR 369/1990 Zb. o územnej samospráve je okrem iného v odseku č. 3
uvedené, že "Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo" súdim/ že druhý volený

orgán, a to starosta obce nemá kompetenciu zadávať úlohy komisiám OZ. Starosta obce môže však
požiadať príslušnú komisiu prerokovať akúkoľvek problematiku súvisiacu srozsahom jej činnosti,
ktorá bude predmetom rokovania obecného zastupitefstva.

Činnosť komisií, ako aj úlohy zamestnancov obce/ ktorí sú súčasťou jednotiivých komisiíje v Obci
Poproč upravená v Štatúte obce. V ňom v § 19, odseku 3 je stanovené, že "Obecné zastupiteFstvo volí
predsedu komisie - ním je vždy poslanec OZ - ačlenov komisie avymedzuje im úlohy podfa
v

miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie
a členov.

Tu sú tiež stanovené kompetencie predsedu komisie/ do ktor/ch starosta nemá kompetenciu
zasahovať, pripadne meniť. Jedná sa hlavne o to/ že predseda komisie:

riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
zostavuje plán činnosti,
organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OZ,
zastupuje komisiu navonok,

V súlade so Štatútom obce tajomník komisie/ ktorŕje zvyčajne zamestnancom obce, plnítieto úlohy:
spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie/
zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

zabezpečuje administrativnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie/
plníďalšie úlohy/ ktor^mi ho komisia poverí,

Vodseku 8 Štatútu obce je uvedené, že komisie zvoláva avedie predseda komisie. Tu chcem
upozorniť, že tajomník komisie je tiež Člen komisie, aj keďje z radu zamestnancov.
V tejto súvislosti chcem poukázať na to, že obecný úrad nemá právnu subjektivitu (viď. ust. § 1,
ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb.) a tak, ako je uvedené aj v OrganizaČnom poriadku OZ v § 2 ods. 1
je obecný úrad výkonným organom OZ a starostu, číže plní úlohy/ ktoré im tieto volené organy obce
zadajú.
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Ing. Eva Petrášová

Predseda finančnej komisie

Vec: Odpoveďna tis OW-/152/2019

Poproč 1.3.2019

V súvistosti upozomením na postup pri zvofávaní komisii dávam nasledovne stanovisko:

Návrh na zvolanie komisie som dala na obecný úrad prostrednfrtvom pracovníčky obecného úradu

tak, ako áom bola upozornená starostkou obce, žé je to bežný postup pri zvolávaní komisie.

Žiadne úlohyson, pracovn,cke BenkoveJ Eve neuložila. Ja som Benkovú Evu poprosila o zvolanie
finančnej komísie a povedala somjej body programu.

Kto ma tieto body pre finančnú komisiu pnpraviť o tom sme sa s pani Benkovou vôbec nerozprávafi.
Ak obecný úrad takéto záfežitosti pre komisie neposkytuje poprosfm, aby mi bolo dané na vedomie,
akou formou sa tieto materiáli pripravujú.

h.

/

^^

/

<"l

1//^>^7^^ Č ^

.--^h ^t^."- .->; w"rtfŕ- -u nrnn^ *-*. rfŕ ^ .<ASE'

.>--^nB?^^'>A<^"ť.<huŕ?^nUa<tnS>nnni.>-

Obecný úrad Poproč
^3.

Dáíwn.
a
FjWÍ* A.

SQ.

číslň spísfí;

ČSslo sázHQinu:

Vybav^^

Príioky:
> fa

p<,W4Wŕní>lffľ-ŕd^,-i .tíii^ffTt^"/
nWWt

'l

v

OBEC POPROC
v

Skolská2,04424Poproč
.

.
Ing. Eva Petrášová

Predsedafínančnejkomisie
Lesná 16

04424Poproč
eoetrasova54ťSiemail.com
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VáS list značky/zo däa

Naäaznačka
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Vybavuje/Iinka
Ing. Iveta Komorovä HiPovská

^ť/y-S/2019

Poproí
28.02.2019

0907950728

Vec: Postup pri zvolávaní zasadnutí komisie -u p ozo r n_c n l_e

V súvislosti s ukladaním úloh, ktorc si ako predsedníčka fínančnej komisie uložila v dňoch

26.02.2019 a 27.02.2019 p. Eve Benkovej - zaradenej v organizačnej štruktúre obce na pracovnú
pozícíu sekretárka (sekretariát starostu obce) ťa frymto upozorňuiem a žiadam , aby si pri
zvolávaní fmančnej komisie postiqiovala vsúlade splatnou právnou úpravou, vnútomými
predpismi obce a kompetenciami, ktoré ti ztýchto predpisov, ako poslankym obecného
zastupitelstva a predsedkyni fmančnej konúsie, prináležia.

Zároveň ťa upozomujem na skutočnosť, že je v rozpore s platnou právnou úpravou, ak
poslanci, Členovia komisie atď. zabezpečujú plnenie svojich úloh priamo prostredaíctvom
zamestnancov na úrovni obecnéfao úradu.

Na základe vyššie uvedeného ťa dôrazne žiadam, aby si sa zdržala takéhoto konania.
S úctou
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Ing. Iveta Komorová Hiľovská
Staros&a obce

