Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč,
konaného dňa 8.8.2019 v Kultúrnom dome v Poproči

P r í t o m n í:
Starostka obce:

Ing. Iveta Komorová Hiľovská

Hlavná kontrolórka obce Poproč:

JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD.

Poslanci OZ:

1. PhDr. Zita Baníková
2. Mgr. Zuzana Bradová
3. Mgr. Katarína Harčariková
4. Mgr. Dominika Hiľovská
5. Ing. Viliam Komora
6. Ing. Branislav Petráš, PhD.
7. Ing. Eva Petrášová
8. Ing. Ján Spišák
9. PhDr. Dominika Vincová

K bodu programu č. 1:
Otvorenie.
Rokovanie otvorila a viedla Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce, privítala
všetkých prítomných na dnešnom plánovanom rokovaní OZ.
Starostka obce konštatovala, že v rokovacej sále sú prítomní všetci deviati poslanci
OZ, OZ je uznášania schopné, taktiež konštatovala, že v súlade s platným uznesením OZ
bude z rokovania vyhotovená zvuková nahrávka a bude prílohou zápisnice, prerokovávané
materiály budú premietané prostredníctvom dataprojektoru.

K bodu programu č. 1a):
Určenie zapisovateľa.
Starostka obce určila za zapisovateľku p. Evu Benkovú.

K bodu programu č. 1b):
Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Ján Spišák, Ing. Viliam Komora.

K bodu programu č. 1c):
Voľba návrhovej komisie.
Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Evu Petrášovú, PhDr. Zitu
Baníkovú, PhDr. Dominiku Vincovú, vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúceho
návrhu, ktorý nebol predložený, preto dala hlasovať za predložený návrh:
Uznesenie OZ č. A.9/1./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 1c), ktorým OZ
schvaľuje:
- Návrhovú komisiu v zložení poslancov:
Ing. Eva Petrášová, PhDr. Zita Baníková, PhDr. Dominika Vincová.
Hlasovanie:
za

9

proti

0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

zdržal sa

0

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

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 1d):
Starostka obce konštatovala, že návrh programu dnešného rokovania bol zverejnený
v zákonom stanovenej lehote, 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 24.6.2019 a 29.7.2019.
3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery.
a) Finančná komisia pri OZ.
b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ.
c) Komisia kultúry a športu pri OZ.
d) Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ.
4. Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2019.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 3 / 2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej
škole s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorého zriaďovateľom je obec Poproč.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 4 / 2019 o určení výšky
mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč,
ktorá je školským zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč.
7. Informácia o príprave osláv Dňa Obce Poproč – 7.9.2019.
8. Informácia o príprave osláv SNP v obci – 28.8.2019.
9. Informácia o kvalite poskytovania sociálnych služieb v rozpočtovej organizácií obce
Poproč – Domove dôchodcov Poproč, Obchodná 73, Poproč.
10. Informácia o investičných akciách v obci.
a) Sanácia enviromentálnej záťaže“ „Poproč – Petrova dolina“
b) „Prečerpávacia stanica studenej vody na Lesnej ul., Poproč“
c) „Poproč – rozšírenie vodovodu“ (Oľšavská ulica)
d) Revitalizácia miestneho cintorína a budovy domu smútku.
e) „Obnova telocvične ZŠ v obci Poproč – výmena okien objektu telocvične“
f) „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“
11. Rôzne.
a) Informácia o novele zákona o verejnom obstarávaní účinnej od 1.1.2019.

b) Informácia o začatí obstarania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Poproč.
c) Informácia o vyhlásených výzvach.
d) Informácia o konaní Športového dňa detí, 16.8.2019 v areáli komunitného centra.
12. Interpelácie poslancov.
13. Podnety a návrhy od občanov.
14. Závery z rokovania OZ.
15. Záver.
Starostka obce dala hlasovať za tento predložený návrh programu:
Uznesenie OZ č. A.9/2./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ
schvaľuje:
Program rokovania zasadnutia OZ dňa 8.8.2019 podľa navrhovaného programu
zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

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

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Následne starostka obce vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúceho návrhu už
schváleného programu dnešného rokovania. Žiaden z prítomných poslancov návrh
nepredložil.
Starostka obce požiadala poslancov o zmenu poradia už schváleného programu,
konkrétne bod 10a) Informáciu o investičnej akcii „Sanácia enviromentálnej záťaže Poproč
Petrova dolina“ zaradiť po bode programu 3, z dôvodu, že na rokovaní sú prítomní
zástupcovia spol. Envirocentrum Košice s.r.o., ktorý budú daný projekt predstavovať.
Uznesenie OZ č. A.9/3./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ
schvaľuje:
- Zmenu poradia schváleného programu, konkrétne bod 10a) Informáciu o investičnej
akcii „Sanácia enviromentálnej záťaže Poproč Petrova dolina“ zaradiť po bode
programu 3.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, že zmena poradia programu dnešného rokovania OZ bola
schválená deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 2:
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 24.6.2019 a dňa 29.7.2019.
Starostka obce informovala o prijatých uzneseniach na jednotlivých zasadnutiach OZ,
konkrétne:
 Plánované zasadnutie OZ dňa 24.6.2019:
- ako o splnených uzneseniach informovala o uzneseniach č. A.7/3./2019, A.7/7./2019,
A.7/8./2019, A.7/9./2019, A.7/12./2019, A.7/13./2019. Naďalej trvá uznesenie z tohto
rokovania pod číslom A.7/17./2019, ktorým OZ uložilo „Obecnému úradu v Poproči
pripraviť nový návrh všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za sociálne služby so
zohľadnením ekonomicky oprávnených nákladov. Termín: 30.9.2019.“
 Neplánované zasadnutie OZ dňa 29.7.2019:
- uznesenia prijaté na tomto zasadnutí sú splnené.
Ďalej starostka obce informovala o uzneseniach:
č. A.5/4.f./2018, zo dňa 10.12.2018, ktorým OZ poverilo:
- starostku obce, Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú, preverením technických a finančných
možností zabezpečenia online vysielania z jednotlivých zasadnutí OZ vo volebnom
období rokov 2018 – 2022 a to prostredníctvom web stránky obce – technické
záležitosti sú splnené, otázkou ostáva zakúpenie kamery.
č. A.1/7.ch./2019, zo dňa 28.1.2019, ktorým OZ ukladá:
- Komisii školstva a sociálnych vecí vypracovať v súlade s platnou právnou úpravou
koncepciu poskytovania stravovania v obci a donášky stravy do domácnosti s
finančnými dopadmi na rozpočet obce. Termín: do 30.6.2019 – čiastočne splnené
uznesenie a súbežne naďalej trvá, nadväzuje naň uznesenie č. A.7/17./2019, zo dňa
24.6.2019 s termínom splnenia 30.9.2019.
č. A.2/6.a./2019, zo dňa 25.2.2019, ktorým OZ uložilo:
- Obecnému úradu v Poproči, aby rozvoz stravy pre dôchodcov v obci riešil formou
terénnej sociálnej služby prostredníctvom rozpočtovej organizácie obce – Domova
dôchodcov Poproč, Obchodná 73 - čiastočne splnené uznesenie a súbežne naďalej trvá.
č . A.3/17./2019 zo dňa 25.3.2019, ktorým OZ schvaľuje:
- vypracovanie novej žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: „Zberný
dvor Poproč“ – uznesenie trvá – žiadosť a projektová dokumentácia pre podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa spracováva.
č. A.3/19./2019 zo dňa 25.3.2019, ktorým OZ schvaľuje:
- vypracovanie novej projektovej dokumentácie pre projekt“ „Trhovisko“ – uznesenie
trvá – k dnešnému dňu je vybraný spracovateľ, s ktorým dnes prebehlo pracovné
rokovanie.
č. A.3/29./2019 zo dňa 25.3.2019, ktorým OZ ukladá:
- Komisii Kultúry a športu pri OZ prerokovať udeľovanie povolení účasti
a prideľovanie predajných miest počas konania osláv obce – uznesenie splnené.
č. A.4/8./2019 zo dňa 15.5.2019, ktorým OZ poveruje:

-

starostku obce uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy s vybratým záujemcom spol.
AGROKOM-PLUS spol. s.r.o., Pod Hrádkom 30, Prešov – uznesenie splnené, zmluva
je podpísaná, faktúra uhradená.

č. A.5/7./2019 zo dňa 29.5.2019, ktorým OZ uložilo:
- Obecnému úradu v Poproči pripraviť nový návrh všeobecne záväzného nariadenia
o úhradách za sociálne služby so zohľadnením ekonomicky oprávnených nákladov.
Termín: 31.7.2019 – uznesenie zrušené, nadväzuje naň uznesenie č. A.7/17./2019, zo
dňa 24.6.2019 s termínom splnenia 30.9.2019.
č. A.6/4./2019 zo dňa 12.6.2019, ktorým OZ schválilo:
- realizáciu stavebných prác súvisiacich so statickým zabezpečením budovy požiarnej
zbrojnice a to statické zabezpečenie krovu a stropu v rozsahu a v súlade so Statickým
posudkom objektu vypracovaným Ing. Marekom Gažim autorizovaným stavebným
inžinierom – statika stavieb 5340*13 - uznesenie trvá – informácia v samostatnom
bode dnešného rokovania.
č. A.6/5./2019 zo dňa 12.6.2019, ktorým OZ schválilo:
- uzatvorenie dodatku č.1 k zmluve o dielo 27.09.2017 so zhotoviteľom UNISTAV s. r. o.
Prešov, IČO: 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, Eur Cena diela spolu v Eur: 187 301,22 Eur a
zároveň sa mení ustanovenie čl. 3 ods. 3.1.3 ukončenie prác: do 27 mesiacov od
začatia prác - uznesenie splnené, dodatok podpísaný, informácia v samostatnom
bode dnešného rokovania.
Starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto sa nevyjadril,
predniesla návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ č. A.9/4./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ berie
na vedomie:
- Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ zo dňa 24.6.2019
a 29.7.2019.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie bolo prijaté deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Písomne spracovaný materiál - Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ
dňa 24.6.2019 a dňa 29.7.2019 tvoria prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 3:

Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery.
Finančná komisia pri OZ – informovala predsedníčka, poslankyňa, Ing. Eva Petrášová,
konkrétne, že komisia zasadala dňa 8.7.2019, prerokovala návrh 1. úpravy rozpočtu obce na
rok 2019, prerokovali použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu, prebiehajúce
investičné akcie v obci a komisia sa venovala poplatku za komunálny odpad z dôvodu, na
základe informácie, že sa výška tohto poplatku sa roky neupravovala a obec pri úhrade
nákladov za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu nepostupuje v zmysle zákona, nakoľko
obec za likvidáciu odpadu dopláca z rozpočtu, čo je v rozpore so zákonom, touto
problematikou sa však budú zaoberať pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 a pri príprave
návrhu VZN.
Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ – informoval predseda, Ing.
Branislav Petráš, PhD. – komisia zasadala, zaoberala sa vodozádržnými opatreniami v obci,
ako najvhodnejšiu lokalitu komisia doporučuje areál školy, riešili opravu miestnych
komunikácií, komisia doporučuje opravu MK Lesná, Horská, Brezová, Letná, zaoberali sa
tiež prebiehajúcou revitalizáciou miestneho cintorína a tiež návrhom atrakcie a to turistickou
rozhľadňou v lokalite Lúčky“.
Komisia kultúry a športu pri OZ – informoval predseda Ing. Ján Spišák – komisia zasadala
6.8.2019, prerokoval sa finálny program osláv dňa obce a program osláv výročia SNP,
podrobná informácia bude podaná v samostatných bodoch dnešného rokovania, v rámci osláv
dňa obce riešili návrh od p. Erika Jasaňa, študenta filmovej školy, na premietanie filmu,
ktorého je autorom s názvom „Spokojné manželstvo“, komisia sa zhodla, že ak to bude
technicky možné film sa bude premietať 6.9.2019 v predvečer osláv, taktiež komisia
prerokovala aktuálne výzvy na získanie finančných prostriedkov zo Slovenského
olympijského a športového výboru a Slovenského futbalového zväzu.
Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ – informovala predsedníčka Mgr. Zuzana Bradová
– komisia zasadala ešte 18.6.2019, zaoberala sa určením výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou,
Školská 3, Poproč, a tiež určením výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou,
Školská 3, Poproč, závery boli odstúpené na prerokovanie finančnej komisii.
Starostka obce poďakoval predsedom komisií za informovanie, otvorila diskusiu
poslancov k predmetnému, žiaden sa nevyjadril.

K bodu programu č. 10a):
Sanácia enviromentálnej záťaže“ „Poproč – Petrova dolina“
V tomto bode programu starostka obce privítala zástupcov spoločnosti
ENVIROCENTRUM s.r.o. Košice a odovzdala slovo Ing. Petrovi Sekulovi, aby bližšie
oboznámil prítomných s projektom sanácie enviromentálnej záťaže“ „Poproč – Petrova
dolina“, ktorá vznikla po ťažbe železnej rudy. Ing. Sekula informoval, že cieľom sanácie je
zlepšenie zdravia obyvateľstva a uvedenie prostredia do stavu enviromentálne a zdravotne
prijateľného, projekt je hradený z fondov EÚ, najväčšiu záťaž spôsobuje uvoľňovanie arzénu
a antimónu, sanačné práce budú trvať cca 1 rok, po ukončení bude naďalej monitorovaná.
Následne oboznámil prítomných s konkrétnymi prácami, ktoré sa budú vykonávať.
Po odprezentovaní starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu,
po diskusii poslancov otvorila diskusiu občanov k tejto téme, v diskusii vystúpil p. Štefan
Čonka, ktorý vyjadril svoj názor, že sanačné práce narušia studne obyvateľov bývajúcich
v časti „Oľšava“, a že kým nebude v tejto časti vodovod, využijú všetky dostupné prostriedky
ako týmto prácam zabrániť.
Ing. Komorová informovala p. Čonku ako aj všetkých prítomných, že vodovod v tejto
časti obce je podmienkou, že verejné obstarávanie na dodávateľa stavby je už ukončené,

všetky podklady sú odoslané na Environfond, podpísaná je už aj zmluva s Environfondom, po
nadobudnutí účinnosti zmluvy s Environfondom, nadobudne účinnosť zmluva s dodávateľom,
podľa zmluvy je ukončenie prác do troch mesiacov od účinnosti, stavba bude odovzdaná
v priebehu najbližších dní, to znamená, že do konca roka bude v tejto časti obce vodovod
a občania budú mať možnosť na tento vodovod sa napojiť.
Ďalej starostka obce konštatovala, že táto téma je veľmi citlivá a všetky zúčastnené
strany majú záujem čo najviac eliminovať negatívny vplyv na obyvateľov obce, samotná
generálna p. riaditeľka MŽP SR má záujem prísť osobne na rokovanie OZ, všetky otázky,
výhrady, nejasnosti treba doručiť na obecný úrad a následne budú k zodpovedaniu doručené
na ministerstvo ŽP.
V závere sa starostka obce poďakovala zástupcom spoločnosti ENVIROCENTRUM
s.r.o. Košice za účasť na zasadnutí a prezentáciu.

K bodu programu č. 4:
Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2019.
V tomto bode programu starostka obce požiadala referentku ekonomického úseku, p.
Ladislavu Šestákovú, o oboznámenie prítomných s monitorovacou správou. P. Šestáková
informovala, že Programový rozpočet obce Poproč na roky 2019-2021 je zložený z 13
programov a to 1. Plánovanie, manažment a kontrola, 2. Propagácia a marketing, 3. Interné
služby, 4. Služby občanom , 5. Bezpečnosť , 6. Odpadové hospodárstvo , 7. Komunikácie , 8.
Vzdelávanie, 9. Šport, 10. Kultúra , 11. Prostredie pre život , 12. Sociálne služby, 13.
Komunitné centrum. Každý program predstavuje rozpočet samosprávy pre danú oblasť, ktorý
má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si
samospráva stanovila.
Schválený programový rozpočet obce Poproč na rok 2019 výdavková časť rozpočtu
bola schválená vo výške 1.978.662,00 €. Po vykonaných rozpočtových opatreniach
k 30.6.2019 je výška výdavkovej časti upraveného rozpočtu 1.983.242,00 €, rozdiel vo výške
4.580,00 € predstavuje transfer zo ŠR pre ZŠsMŠ Poproč na cestovné výdavky pre sociálne
znevýhodnené vo výške 57,00 €, transfer zo ŠR pre DD Poproč – vratka nevyčerpaného
transferu na vo výške 89,00 €, transfer od obce Rudník a mesta Medzev pre centrum voľného
času pri ZŠsMŠ Poproč vo výške 528,00 €, príjem transferu zo ŠR na financovanie volieb
prezidenta SR v roku 2019 vo výške 2.604,00 € a príjem transferu zo ŠR na financovanie
volieb do európskeho parlamentu v roku 2019 vo výške 1302,00 €.
Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v percentách predstavuje 42%, v číslach:
- čerpanie výdavkov bežného rozpočtu je vo výške 786.237,00 €,
- čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu je vo výške 44.206,00 €,
- výdavky rozpočtu predstavujú sumu vo výške 830.443,00 €,
- finančné operácie výdavkové (splátky úverov) sú vo výške 27.824,00 €.
Starostka obce konštatovala, že podrobná monitorovacia správa bola doručená,
otvorila diskusiu poslancov k predlženému materiálu, žiaden sa nevyjadril, predniesla návrh
na uznesenie, pred hlasovaním konštatovala, že v rokovacej miestnosti sa nachádzajú ôsmy
poslanci:
Uznesenie OZ č. A.9/5./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 4), ktorým OZ berie na
vedomie:
- Monitorovaciu správu Programového rozpočtu obce Poproč k 30.6.2019.
Hlasovanie:
za

8

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 8

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie bolo prijaté ôsmimi z ôsmich prítomných poslancov.
Poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová – neprítomná v rokovacej miestnosti počas
hlasovania v čase od 18.25 – 18.30 hod..

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Monitorovacia správa Programového rozpočtu obce k 30.6.2019, dôvodová správa k tejto
monitorovacej správe tvoria prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 5:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 3 / 2019 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole
s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorého zriaďovateľom je obec Poproč.
V tomto bode programu starostka obce predložila poslancom na prerokovanie návrh
Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 3 / 2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole s materskou
školou, Školská 3, Poproč, ktorého zriaďovateľom je obec Poproč, konštatovala, že návrh
VZN bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote, v danej lehote neboli k návrhu doručené
žiadne pripomienky, následne požiadala riaditeľka ZŠsMŠ Poproč, RNDr. Boženu
Mihókovú, aby oboznámila prítomných s predkladaným materiálom. RNDr. Mihóková
informovala, že tento návrh VZN je predkladaný na rokovanie obecného zastupiteľstva
v súlade s ustanovením § 20 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 116 ods.6 zákona 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ,
ktorého zriaďovateľom je obec, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Výška
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ je navrhovaná
na 1 euro za mesiac pravidelnej činnosti žiaka v záujmovom útvare. Príspevok je za každý
záujmový útvar, ktorý žiak v danom školskom roku navštevuje. Výška príspevku sa upravuje
od 1.9.2019. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu. RNDr. Mihóková taktiež informovala, že navrhovaná výška príspevku
bola prerokovaná na zasadnutí Komisie školstva a sociálnych vecí dňa 18.6.2019.
Starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, Ing. Petráš, PhD. sa
dotazoval aká bola výšku príspevku doposiaľ, následne starostka obce predložila návrh na
uznesenie:
Uznesenie OZ č. B.9/1./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 5), ktorým OZ uznáša
na :
- Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 3 / 2019 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole
s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorého zriaďovateľom je obec Poproč.

Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie bolo prijaté deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 3 / 2019 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri Základnej škole
s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorého zriaďovateľom je obec Poproč a dôvodová
správa k návrhu VZN č. 3/2019 tvoria prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 6:
Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia obce Poproč č. 4 / 2019 o určení výšky
mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorá je školským
zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč.
V tomto bode programu starostka obce predložila poslancom na prerokovanie návrh
Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 4 / 2019 o určení výšky mesačného
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorá je školským zariadením
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč konštatovala, že návrh VZN bol zverejnený
v zákonom stanovenej lehote, v danej lehote neboli k návrhu doručené žiadne pripomienky,
následne opätovne požiadala riaditeľka ZŠsMŠ Poproč, RNDr. Boženu Mihókovú, aby
oboznámila prítomných s predkladaným materiálom. RNDr. Mihóková informovala, že
v zmysle § 140 ods.10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj
určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením .
Podľa § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov školská jedáleň, ktorej
zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.
Novelou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov poskytuje štát Dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole
a v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo
základnú školu.

Dotácia sa poskytuje v sume 1,20 Eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej alebo základnej škole a odobralo stravu. Dotačná
podpora platí pre materské školy od 1.1.2019 a v základných školách bude platná od 1.9.2019.
Nárast prostriedkov na prevádzku školských zariadení je potrebné riešiť okrem príspevku z
rozpočtu obce aj primeraným finančným zainteresovaním zákonných zástupcov detí a žiakov
formou úpravy výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach.
Mesačný príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady v materskej a základnej škole sa
navrhuje zvýšiť paušálne na 3,00.- € za mesiac.
RNDr. Mihóková taktiež informovala, že uvedený návrh bol prerokovaný na zasadnutí
Komisie školstva a sociálnych vecí dňa 18.6.2019.
Starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, Ing. Petráš, PhD. si
žiadal bližšie vysvetliť systém financovania, následne starostka obce predložila návrh na
uznesenie:
Uznesenie OZ č. B.9/2./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 6), ktorým OZ uznáša
na :
- Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 4 / 2019 o určení výšky mesačného
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorá je
školským zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie bolo prijaté deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia obce Poproč č. 4 / 2019 o určení výšky
mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorá je školským
zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč a dôvodová správa k návrhu VZN č.
4/2019 tvoria prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 7:
Informácia o príprave osláv Dňa Obce Poproč – 7.9.2019.
V tomto bode programu starostka obce požiadala Ing. Jána Spišáka, zástupcu starostky
obce a tiež predsedu Komisie kultúry a športu o oboznámenie prítomných s presným
programom osláv Dňa Obce Poproč, ktoré sa budú konať dňa 7.9.2019. Ing. Spišák
informoval, že oslavy budú prebiehať na oboch futbalových ihriskách, konkrétne
08:30 - 15:00 Minifutbalový turnaj (dolné futbalové ihrisko)
09:00 - 15:00 Tenisový turnaj T-Cup (MFI pri KC, MFI pri ZŠ)
10:00 - 12:00 Športové súťaže pre deti (horné futbalové ihrisko)

10:00 - 24:00 Stánky s občerstvením (horné futbalové ihrisko)
13:00 - 18:00 Atrakcie pre deti (horné futbalové ihrisko)
15:00 - 17:00 Varenie halušiek dolné futbalové ihrisko)
15:00 – 20:00 Predaj zlosovateľných vstupeniek
18:00 - 24:00 Hlavný program (hlavné-dolné futbalové ihrisko)
18:00 - 18:40 Oficiálne otvorenie osláv Dní obce 2018, príhovor starostky obce,
vyhodnotenie súťaží - futbal, tenis, halušky
18:45 - 19:15 WOLF – vystúpenie bruchomluvca
19:20 - 19:40 Spevokol Fortuna
20:00 - 21:00 skupina Modus
21:15 - 22:00 Peter Paul Pačut
22:00 - 22:15 Žrebovanie zlosovateľných vstupeniek, následne ohňostroj a diskotéka.
Ing. Spišák ďalej informoval, že v nedeľu 8.9.2019 sa bude konať o 10:00 hod. sv.
omša v Kostole Všetkých svätých, v piatok je plánované premietanie filmu „Spokojné
manželstvo“ od študenta filmovej školy Erika Jasaňa, ale to len v príapdfe, že bude
zaobstaraná technika na premietanie, nakoľko obec nemá k dispozícii funkčnú premietaciu
techniku.
Starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, Ing. Petráš, PhD.
navrhol zvážiť do budúcna zorganizovanie bežeckých pretekov pre dospelých, Ing. Komorová
konštatovala, že inovácii športových súťaží sa nebráni, beh a cyklistika sú teraz populárne
športy, do budúcna možno pouvažovať aj o zorganizovaní takýchto pretekov, taktiež sa Ing.
Petráš, PhD. dotazoval koľko budú stáť vystúpenia jednotlivých účinkujúcich, PhDr. Vincová
sa dotazovala, prečo budú stánky s občerstvením umiestnené na hornom futbalovom ihriska
a nie na dolnom, tak ako po iné roky, Ing. Komorová reagovala, že občania majú možnosť si
vybrať či budú pri stánkoch alebo na programe, nakoľko po iné roky to bolo voči účinkujúcim
neúctivé a dehonestujúce voči štátnej hymne, keď počas programu sa ľudia zdržiavali pri
stánkoch, hlukom rušili program, tak budú mať možnosť si vybrať čo im vyhovuje.
Poslankyňa Mgr. Dominika Hiľovská – neprítomná v rokovacej miestnosti v čase od
19.00 – 19.05 hod..
Ďalej sa v diskusii hlavná kontrolórka obce, JUDr. Pavlíková, PhD., dotazovala, ako
sa bude realizovať predaj zlosovateľných vstupeniek a ako sa predávali doposiaľ zlosovateľné
vstupenky, nakoľko v zmysle zákona je potrebné pri každej finančnej operácii, v tomto
prípade každému kupujúcemu vydať príjmový pokladničný doklad. V diskusii sa poslanci
zaoberali možnosťou dobrovoľného vstupného, diskusia bola uzavretá tým, že daná
problematika sa vykomunikuje s pani hlavnou kontrolórkou a zvolí sa najschodnejšia
varianta s dodržaním zákonných podmienok a s čo najmenšou administratívnou záťažou.
Následne bol prednesený návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ č. A.9/6./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 7), ktorým OZ berie na
vedomie:
- Informáciu starostky obce o príprave osláv Dňa Obce Poproč – 7.9.2019.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie bolo prijaté deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Písomný materiál – Technicko-organizačné zabezpečenie osláv Dňa obce 2019 tvorí prílohu
tejto zápisnice.

K bodu programu č. 8:
Informácia o príprave osláv SNP v obci – 28.8.2019.
V tomto bode programu starostka obce informovala prítomných, že oslavy výročia
SNP sa v obci budú konať 28.8.2019, budú pozostávať z dvoch častí, prvá časť – kladenie
vencov pri pamätníku pred obecným úradom o 17.00 hod, konkrétny program: hymna SR,
otvorenie, báseň, blok piesní v podaní speváckej skupiny Fortuna, príhovor starostky obce ,
akt kladenia vencov, blok piesní v podaní speváckej skupiny Fortuna, poďakovanie za účasť
a pozvánka na druhú časť osláv - na vatru na horné futbalové ihrisko s programom: hymna
SR, blok piesní v podaní speváckej skupiny Fortuna, otvorenie, príhovor starostky obce,
blok piesní v podaní speváckej skupiny Fortuna, záverečný príhovor, poďakovanie a
zapálenie vatry, Starostka obce ďalej informovala, že v rámci inovácie budú novinkou ukážky
historických partizánskych bojov. Následne otvorila diskusiu poslancov k predmetnému
bodu, žiaden sa nevyjadril, predniesla návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ č. A.9/7./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 8), ktorým OZ berie na
vedomie:
- Informáciu starostky obce o príprave osláv SNP v obci – 28.8.2019.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie bolo prijaté deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Písomný materiál s programom osláv SNP v obci dňa 28.8.2019 tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu programu č. 9:
Informácia o kvalite poskytovania sociálnych služieb v rozpočtovej organizácií obce Poproč –
Domove dôchodcov Poproč, Obchodná 73, Poproč.
V tomto bode programu starostka obce privítala a predstavila prítomným JUDr.
Michala Rusnáka, povereného riaditeľa Domova dôchodcov Poproč, informovala, že obec

obdržala od Kancelárie verejného ochrancu práv odporúčanie ako má obec postupovať pri
hodnotení kvality poskytovaných služieb v zariadení v pôsobnosti obce, tento dokument je
výsledkom prieskumu, ktorý bol vykonaný v celej republike, naša obec bola oslovená, avšak
do tohto prieskumu sa nezapojila a na daný prieskum nereagovala, ďalej starostka obce
informovala prítomných, že na základe tohto prieskumu Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny t.č. formuje kontrolnú skupinu, ktorá bude od septembra vykonávať kontrolu
v zariadeniach sociálnych služieb práve z pozície dodržiavania štandardov kvality, preto
požiadala zastupujúceho p. riaditeľa, aby spracoval výstup o stave zaradenia a o tom čo
všetko je potrebné vykonať a zabezpečiť, aby obec v prípade vykonania kontroly nebola
postihnutá a taktiež požiadala o spracovanie správy a vykonanie kontroly v zariadení aj p.
hlavnú kontrolórku.
Následne odovzdala slovo JUDr. Rusnákovi, aby prítomným podal informáciu
o kvalite poskytovania sociálnych služieb v rozpočtovej organizácií obce Poproč – Domove
dôchodcov Poproč, Obchodná 73, Poproč.
JUDr. Rusnák v úvode konštatoval, že nie je oprávnenou osobou, ktorá by mala
hodnotiť poskytovanie sociálnych služieb, hodnotiť môžu klienti zariadenia, ich rodinní
príslušníci, občania, poslanci, dnes podáva informácie o zariadení a jeho stave v akom prevzal
jeho vedenie k 1.6.2019 a stav zariadenia vo vzťahu k prílohe č. 2 zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách, ktorá z hľadiska kvality určuje štyri hodnotiace oblasti a dvadsať
kritérií, zákon platí od roku 2008 avšak čo sa týka hodnotenia kvality účinnosť tohto
ustanovenia bola viackrát posunutá a definitívny termín je september 2019, kedy sa kontroly
začnú vykonávať. JUDr. Rusnák ďalej informoval, že je potrebné vzhľadom na tento termín,
urýchlene vypracovať v zmysle zákona metodické pomôcky - písomné pravidlá a postupy
k jednotlivým kritériám, nakoľko v zariadení doposiaľ neboli spracované ani rozpracované,
tieto kritériá musia byť následne zapracované v interných normách a smerniciach zariadenia a
zavedené do praxe. Konštatoval, že na vypracovanie metodiky k štandardom kvality sú dve
riešenia a to objednať si tieto služby u dodávateľa, čo je finančne zaťažujúce, v rozpočte
zariadenia na to nie sú financie, druhou možnosťou je vypracovať si túto metodiku
svojpomocne, v tomto prípade sa ušetria finančné prostriedky, ale je to časovo náročnejšie.
JUDr. Rusnák tiež informoval prítomných, že budova zariadenia v mnohých
prípadoch nezodpovedá požiadavkám súčasnej doby, je zastaralá, v zariadení sú vlhké steny,
z čoho vznikli plesne, potrebné bude vykonať izolácie, s tým súvisiace nové podlahy,
v zariadení sú tmavé a stiesnené priestory, štandardom je sociálne zariadenie na každej izbe,
čo v tomto zariadení nie je, v zariadení sa nachádza nevyhovujúca izolačná miestnosť,
jedáleň, dispozičné riešenie kuchyne, jedálne a výdajne je nevhodne riešené, šatňa pre
zamestnancov nezodpovedá predpisom, malými úpravami sa to dá zmeniť, ale to nie je
riešenie do budúcna, konštatoval, že poslanci budú musieť rozhodnúť čo s týmto stavom, či sa
to bude robiť postupne alebo rozsiahlejšou komplexnou rekonštrukciou resp. rozširovaním.
Starostka obce sa poďakovala p. riaditeľovi za podanie informácií, pred diskusiou
poslancov, ešte informovala poslancov, že obec by podľa doporučenej metodiky mala
vykonávať v zariadení sociálnej služby, ktoré zriadila, kontrolu, aspoň raz ročne, táto
kontrola sa nemá týkať len hospodárenia, ale aj plnenia povinností poskytovateľa sociálnej
služby, obec by mala vyčleniť zamestnancov, ktorí sa budú špecializovať na výkon kontrol,
ktorí budú v tejto oblasti systematicky rozvíjať svoju kvalifikáciu formou ďalšieho
vzdelávania, stanoviť u týchto zamestnancov ako nutnú podmienku prax resp. vzdelanie
v odbore súvisiacom so sociálnymi službami, v prípade menších obcí je možné zabezpečiť
výkon kontroly externými kvalifikovanými zamestnancami
prípadne odbornými
organizáciami, obec by mala vykonávať vopred neohlásené kontroly a to aj v nočným
hodinách, ako metódu kontroly používať osobnú prítomnosť počas poskytovania sociálnej
služby, rozhovory so zamestnancami, klientmi, bez prítomnosti ďalších osôb, najmä vedúcich

zamestnancov, v prípade klientov bez prítomnosti akýchkoľvek iných osôb, aby mohli dané
osoby popisovať situáciu v zariadení bez obáv z možných následných nepríjemností,
zverejňovať anonymizované resp. zjednodušené protokoly z kontrol, aby budúci prijímatelia
a ich rodiny, mohli získať podobné informácie o úrovni jednotlivých zariadení, vyčleniť
dostatočné finančné prostriedky nato, aby zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce spĺňali všetky opatrenia uložené hasičským a záchranným zborom, regionálnym úradom
verejného zdravotníctva vrátane tých, ktoré sú spojené s vysokými nákladmi t.j. zmena
budovy, zmena vnútornej dispozície, rekonštrukcia, budovanie nového zariadenia, vybavenia
a pod. Ďalej starostka obce konštatovala, že všetky tieto informácie odzneli preto, aby
poslanci mali východziu pozíciu, kde sa zariadenie nachádza, čo všetko je potrebné urobiť
a preto požiadala o výstup aj p. hlavnú kontrolórku, nakoľko bývalý p. hlavný kontrolór
nevykonal v zariadení kontrolu ani raz, následne odovzdala slovo JUDr. Svetlane Pavlíkovej,
PhD., aby informovala o vykonanej kontrole.
Hlavná kontrolórka obce informovala prítomných, že v období od 1.6.2019 do
súčastnosti vykonala v Domove dôchodcov Poproč, Obchodná 73 kontrolu dodržiavania
zákonov č. 369/1990 Zb. zákon o obecnom zriadení, č. 523/2004 Z. z. zákon o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 311/2001 Zákonník
práce, č. 552/2003 Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, č. 448/2008 Z. z. Zákon o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kontrolou boli zistené:
- že zariadenie
každoročne predkladá obci Oznámenie o výške ekonomicky
oprávnených nákladov, takisto zariadenie predkladá a zasiela na základe zmluvy
zúčtovanie finančného príspevku tak ako mu to vyplýva zo zmluvy,
- boli zistené nedostatky v dochádzke a to neskoré príchody do práce, skoré odchody z
pracoviska, ktoré však vyplývali z nedostatočnej informovanosti zamestnancov o
začiatku a skončení pracovnej zmeny. Taktiež sa vyskytli nezrovnalosti pri kontrole
dochádzkovej knihy čiastkové nezrovnalosti v evidencii príchodov a odchodov
zamestnancov. V tejto kontrolovanej oblasti sa kontrolou zistili aj nezrovnalosti
vyplývajúce z pracovnej zmluvy – pružný pracovný čas nebol uvedený v pracovnej
zmluve aj keď sa ním zamestnanci riadili, taktiež pri uzatváraní pracovných zmlúv je
potrebné vykonať základnú finančnú kontrolu takisto aj pri každej finančnej operácii –
napr. pri vydaní rozhodnutia o plate,
- menej závažné nedostatky boli zistené aj pri evidencii v dochádzkovej knihe,
- zistené boli nedostatky pri prestávkach na odpočinok a jedenie kedy dochádzalo k
spájaniu 30 minútovej prestávky s odchodom z práce čo však nedovoľuje zákon,
- pri kontrole pracovných zmlúv boli zistené nedostatky najmä vo vymedzení druhu
práce, nedostatky pri rozvrhnutí pracovného času. Súčasťou osobných spisov boli aj
pracovné náplne, ktoré často boli v rozpore s druhom práce uvedeným v pracovnej
zmluve. Takisto nedostatky pri zaraďovaní zamestnancov do jednotlivého katalógu
pracovných činností,
- pri kontrole spisovej dokumentácie osobných spisov boli zistené nedostatky najmä pri
chýbajúcich osvedčeniach o akreditácii a školeniach jednotlivých zamestnancov. Napr.
diplom by mal obsahovať osvedčujúcu doložku „súhlasí s originálom“. Osobné spisy
by mali obsahovať osvedčenie o školení BOZP, ako už bolo spomenuté
nevykonávanie ZFK pri finančných operáciách, doklady a zápočte rokov praxe ktoré
sú nevyhnuté na zaraďovanie zamestnancov do platového stupňa,

boli zistené nedostatky pri zaraďovaní jednotlivých zamestnancov v rámci katalógu
pracovných činnosti, nedostatky pri spĺňaní kvalifikačných predpokladov na
konkrétnu oblasť, ktorú má zamestnanec vykonávať,
- pri kontrole pracovných zmlúv či pracovných náplní sa vyskytli nedostatky najmä pri
výkone súbežne niekoľkých pracovných pozícii u jedného zamestnanca. Pracovná
zmluva totižto neobsahovala presné vymedzenie pomeru danej funkcii (30%
upratovanie 70 % ošetrovanie), v takomto prípade dochádza jednak k nehospodárnemu
nakladaniu s finančnými prostriedkami, keďže zákon o výkone práce vo verejnom
záujme č. 553/2003 ustanovuje zaraďovanie zamestnancov do jednotlivých platových
tried vyplývajúcich z katalógu pracovných činností, podľa najnáročnejšej pracovnej
činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže,
ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.
- boli zistené nedostatky najmä pri vedení spisovej agendy, pri dodržiavaní formálnej
úpravy osobných spisov, neaktuálnosti vnútorných predpisov v mnohých prípadoch
ich absencia.
V závere p. hlavná kontrolórka apelovala na dodržiavanie základných právnych
predpisov, ktorých dodržiavanie kontrolou vykonala. Konštatovala, že všetky zistené
nedostatky sú odstrániteľné, navrhla zosúladenie spisovej agendy, osobných spisov,
vypracovanie – prepracovanie vnútorných predpisov. Zavedenie do praxe - vykonávanie
základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly, navrhla prijatie ďalšieho
zamestnanca do pracovného pomeru, ktorý by vykonával administratívnu činnosť na pôde DD
Poproč, či už formou absolventskej praxe alebo aspoň čiastkového pracovného úväzku a to
hlavne z dôvodu odbremenenia sociálnej pracovníčky, ktorá na pôde DD Poproč by mala
vykonávať len túto vysoko odbornú činnosť. Navrhla výmenu označenia budovy nakoľko
Penzión Spása už neexistuje, Ďalej prepracovanie pracovných zmlúv formou dodatkov,
zosúladenie osobných spisov so všetkými právnymi predpismi, doplnenie chýbajúcej
dokumentácie.
Starostka obce poďakovala hlavnej kontrolórke za odprezentovanie zistených
skutočností a otvorila diskusiu poslancov, v diskusii rezonovala téma hľadania finančných
prostriedkov, nakoľko od roku 2010 zariadenie nezískalo žiadne finančné prostriedky
z dotácií nakoľko o ne nežiadalo, či ísť do čiastkovej rekonštrukcie alebo celkovej, v závere
diskusie starostka obce predniesla návrhy uznesení:
Uznesenie OZ č. A.9/8./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 9), ktorým OZ berie na
vedomie:
- Informáciu riaditeľa DD Poproč, JUDr. Michala Rusnáka, o kvalite poskytovania
sociálnych služieb v rozpočtovej organizácií obce Poproč – Domove dôchodcov
Poproč, Obchodná 73, Poproč.
Hlasovanie:
-

za

8

proti
zdržal sa

0
1

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie bolo prijaté ôsmymi z deviatich poslancov.

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.9/9./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 9), ktorým OZ berie na
vedomie:
- Informáciu hlavnej kontrolórky obce, JUDr. Svetlany Pavlíkovej, PhD., o kvalite
poskytovania sociálnych služieb v rozpočtovej organizácií obce Poproč – Domove
dôchodcov Poproč, Obchodná 73, Poproč.
Hlasovanie:
za

8

proti
zdržal sa

0
1

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie bolo prijaté ôsmymi z deviatich poslancov.

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Správa hlavnej kontrolórky obce, JUDr. Svetlany Pavlíkovej, PhD. o uskutočnení čiastkovej
kontroly dodržiavania základných právnych princípov fungovania rozpočtovej organizácie
zriadenej obcou Poproč -Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 tvorí prílohu tejto
zápisnice.

K bodu programu č. 10:
Informácia o investičných akciách v obci.
„Prečerpávacia stanica studenej vody na Lesnej ul., Poproč“
- starostka obce informovala, že zo strany obce boli splnené všetky potrebné náležitosti,
ktoré spol. VVS a.s. Košice požadovala, kúpno-predajnú zmluvu, ktorú obec schválila
a doručila spoločnosti VVS bude schvaľovať správna rada spol. VVS a.s., následne podá
spoločnosť VVS a.s. návrh na kolaudáciu stavby, po kolaudácii sa budú môcť občania
pripájať. Podľa posledných informácií bude správna rada zasadať koncom augusta.
Následne otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, žiaden sa nevyjadril.
„Poproč – rozšírenie vodovodu“ (Oľšavská ulica)
- starostka obce informovala, že verejné obstarávanie na dodávateľa stavby je ukončené,
všetky podklady odoslané na Environfond, podpísaná je už aj zmluva s Environfondom, po
nadobudnutí účinnosti zmluvy s Environfondom, nadobudne účinnosť zmluva s dodávateľom,

podľa zmluvy je ukončenie prác do troch mesiacov od účinnosti, stavba bude odovzdaná
v priebehu najbližších dní.
Následne otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, PhDr. Zita Baníková sa
dotazovala, prečo nie sú žiadne informácie o verejnom obstarávaní na dodávateľa na web
stránke obce, nakoľko je platné uznesenie OZ č. A.1/2.h./2017 zo dňa 20.2.2017, ktorým OZ
schválilo, že „pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác,
ktorých predpokladaná hodnota zákazky je väčšia alebo rovná sume 10.000,00 € bez DPH
povinnosť zverejniť ich zadávanie na web stránke obce s účinnosťou od 1.3.2017“,
konštatovala, že nebolo rešpektované uznesenie obecného zastupiteľstva..
Ing. Komorová – konštatovala, že je to podlimitná zákazka, nie zákazka s nízkou hodnotou
a je zverejnená vo vestníku verejného obstarávania na stránke Úradu pre verejné obstarávanie
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní platného od 1.1.2019, podľa ktorého sa podlimitné
zákazy zverejňujú vo vestníku, starostka obce ďalej konštatovala, že toto bola prvá zákazka
obce vykonaná kompletne elektronickou formou. Ďalej konštatovala, že informácie o novele
zákona poslancom poskytla na januárovom zasadnutí, s uvedením limitov a odôvodnením
v dôvodovej správe, avšak tento celý bod programu bol z rokovania stiahnutý z odôvodnením,
že si poslanci potrebujú naštudovať zákon o verejnom obstarávaní.
„Revitalizácia miestneho cintorína a budovy domu smútku“
- starostka obce informovala, že o podanej žiadosti o poskytnutie dotácie na
Odstránenie havarijného stavu chodníkov na cintoríne“ ešte nebolo rozhodnuté, práce, ktoré
sa v súčastnosti vykonávajú – rekonštrukcie chodníka, rekonštrukcie vstupných brán, s tým
súvisiaca oprava oplotenia, revitalizácia zelene, sa robia svojpomocne z vlastných
prostriedkov, ktoré boli v rozpočte na tento účel vyčlenené, taktiež sa vykonáva sanácia
budovy smútku t.j. vytesnili sa okná, opravila sa strieška aby do budovy nezatekalo,
pripravená je komplet výmena interiéru
„Obnova telocvične ZŠ v obci Poproč – výmena okien objektu telocvične“
- starostka obce informovala, že zo strany Úradu vlády boli vygenerované zmluvy, zo
stany obce boli podpísané a odoslané, po nadobudnutí účinnosti zmluvy sa začne proces
verejného obstarávania, do konca letných prázdnin však práce nebudú zrealizované, bude sa
hľadať vhodný termín, tak aby sa čo najmenej narušil vyučovací proces a dodržali sa dodacie
lehoty.
„Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“
- starostka obce informovala, že dodatok k zmluve týkajúci sa prác naviac je podpísaný,
po komunikácii so zhotoviteľom a spracovateľom kontrolného statického posudku je
dohodnuté, že po 15. auguste, nakoľko je dovolenkové obdobie, sa uskutoční stretnutie na
stavbe za účelom zistenia a posúdenia vykonania potrebných úkonov vo veci statiky, ako bolo
deklarované na poslednom zasadnutí OZ, následne bude so závermi oboznámené obecné
zastupiteľstvo.
Následne otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, Ing. Eva Petrášová
vyjadrila názor, že je treba stanoviť presný termín stretnutia, nakoľko minimálne ona a
predseda Komisie životného prostredia a projektového plánovania, Ing. Branislav Petráš,
PhD., majú záujem sa tohto stretnutia zúčastniť. Ing. Komorová konštatovala, že nie je
možné uznesením určiť presný termín, to záleží na zhotoviteľovi a statikovi, ako sa vrátia
z dovoleniek, ďalej starostka obce konštatovala, že nie je problém oznámiť dohodnutý termín
stretnutia poslancom, aby sa tohto stretnutia mohli zúčastniť, na stretnutie bude prizvaný aj p.
Ing. Murgaš, prisľúbila poslancom, že tento termín im oznámi mailom, napriek tomu
poslanci trvali na prijatí uznesenia v tejto veci, konkrétne predložili návrh: „OZ poveruje

Komisiu životného prostredia a projektového plánovania zvolať kontrolný deň v budove
požiarnej zbrojnice za účasti projektanta stavby a prístavby budovy požiarnej zbrojnice,
zodpovedného projektanta statického posudku stavby, stavebného dozoru predmetnej stavby,
predsedu Komisie ŽPaPP a predsedu Finančnej komisie za účelom zistenia možných
alternatívnych úprav nosnej konštrukcie krovu s prihliadnutím na zníženie nákladov
v rozpočte stavby“. Starostka obce konštatovala, že OZ nemá kompetencie na prijatie
takéhoto uznesenia, predseda komisie nemá kompetencie na zvolanie kontrolného dňa, ak
bude OZ schválené, dôjde k pozastaveniu jeho výkonu. V závere diskusie Ing. Petrášová
požiadala o uvedenie do zápisnice, že „termín stretnutia po 15. auguste p. starostka oznámi
poslancom, kedy sa to stretnutie bude konať“.
Následne starostka obce predložila návrhy uznesení k predmetnému bodu Informácia
o investičných akciách:
Uznesenie OZ č. A.9/10./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 10a), ktorým OZ
berie na vedomie:
- Informáciu Ing. Petra Sekulu zo spol. ENVIROCENTRUM s.r.o., Košice o sanácii
enviromentálnej záťaže „Poproč – Petrova dolina“.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie bolo prijaté deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.9/11./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 10, ktorým OZ berie
na vedomie:
- Informáciu starostky obce o investičných akciách v obci:
 „Prečerpávacia stanica studenej vody na Lesnej ul., Poproč“
 „Poproč – rozšírenie vodovodu“ (Oľšavská ulica)
 „Revitalizácia miestneho cintorína a budovy domu smútku“
 „Obnova telocvične ZŠ v obci Poproč – výmena okien objektu telocvične“
 „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie bolo prijaté deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 11:
Rôzne.
Informácia o novele zákona o verejnom obstarávaní účinnej od 1.1.2019.
- starostka obce opätovne predložila poslancom informácie o novele zákona o verejnom
obstarávaní platnej od 1.1.2019, konštatovala, že na januárovom zasadnutí bol tento bod z
rokovania stiahnutý, z dôvodu, že poslanci si potrebujú naštudovať zákon o verejnom
obstarávaní, následne bolo starostke obce vytknuté, že tento bod opätovne nepredložila na
rokovanie, preto ho predložila na dnešné rokovanie spolu s návrhmi uznesení z roku 2017,
ktoré je potrebné zrušiť, nakoľko už nie sú v súlade zo zákonom a potrebné je prijať nové
uznesenie, ktoré odôvodnila tým, že v nadväznosti na účinnú novelu zákona o verejnom
obstarávaní obec pripravuje aktualizovanú Smernicu o verejnom obstarávaní a to v záujme
zosúladenia predmetnej novely s internými predpismi obce. V súvislosti a úpravou limitov pre
zákazky s nízkou hodnotou, ako aj v súvislosti so zavedením kategórie zákaziek malého
rozsahu, na ktoré sa nevzťahuje regulácia zákona o verejnom obstarávaní, je potrebné
zjednotiť postup obce pri zverejňovaní zadávania zákaziek na web stránke obce. Uvedeným
postupom obec dosiahne súlad s postupmi zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou s príručkami
pre zadávanie zákaziek financovaných z fondov EÚ, kde povinnosť zverejňovania zákaziek
s nízkou hodnotou na web stranke obce je iba v prípade zákaziek nad 30.000,00 €. Postupy
uvádzané v príručkách verejného obstarávania obsahujú prísnejšie pravidlá zadávania
zákaziek ako samotný zákon o verejnom obstarávaní.
Starostka otvorila diskusiu poslancov k predloženému materiálu, v diskusii poslanci
oponovali tým, že nemali informáciu o tom, že tento bod bude predložený na dnešné
rokovanie, vyjadrili názor, že materiály do bodu Rôzne, kde je zaradený aj tento bod,
dostávajú väčšinou priamo na rokovaní a majú problém sa v materiáloch zorientovať
a rozhodovať o nich, starostka obce informovala, že bod Rôzne je presne o takýchto
informáciách a skutočnostiach, ktoré nastanú od doby zverejnenia pozvánky do konania
zasadnutia a je potrebné ich prerokovať, ďalej konštatovala, že tento materiál nie je nový, je
to presne ten istý materiál, ktorý mali k dispozícii od januára, v závere diskusie starostka obce
predložila návrhy uznesení, konkrétne:
OZ ruší:
- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.1/2.g./2017 zo dňa 20.2.2017, ktorým OZ
schválilo: „Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb, ktorých
predpokladaná hodnota je väčšia alebo rovná sume 6.000,00 € bez DPH povinnosť
zverejniť ich zadávanie na web stránke obce s účinnosťou od 1.3.2017“.
Hlasovanie:
prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

za
proti

3
3

zdržal sa

3

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie nebolo schválené.

OZ ruší:
- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.1/2.h./2017 zo dňa 20.2.2017, ktorým OZ
schválilo: „Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných
prác, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je väčšia alebo rovná sume 10.000,00 €
bez DPH povinnosť zverejniť ich zadávanie na web stránke obce s účinnosťou od
1.3.2017“.
Hlasovanie:
prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

za
proti

3
3

zdržal sa

3

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie nebolo schválené.
OZ ruší:
- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.1/5.a./2017 zo dňa 20.2.2017, ktorým OZ
uložilo: „Obecnému úradu zapracovať do internej smernice o zadávaní zákaziek s
nízkou hodnotou povinnosť zverejniť na web stránke obce zadávanie zákazky na
poskytnutie služieb, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je väčšia alebo rovná
sume 6.000,00 € bez DPH s účinnosťou od 1.3.2017“.
Hlasovanie:
prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

za
proti

3
3

zdržal sa

3

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie nebolo schválené.
OZ ruší:
- Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.1/5.b./2017 zo dňa 20.2.2017, ktorým OZ
uložilo: „Obecnému úradu zapracovať do internej smernice o zadávaní zákaziek s
nízkou hodnotou povinnosť zverejniť na web stránke obce zadávanie zákazky na
uskutočnenie stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je väčšia
alebo rovná sume 10.000,00 € bez DPH s účinnosťou od 1.3.2017“.
Hlasovanie:
prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

za
proti

3
3

zdržal sa

3

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie nebolo schválené.
OZ ukladá:
- Obecnému úradu zapracovať do internej smernice o zadávaní zákaziek s nízkou
hodnotou povinnosť zverejniť na web stránke obce zákazky s nízkou hodnotou,
ktorých predpokladaná hodnota je vyššia alebo rovná ako 30 000,00 EUR.
Hlasovanie:
prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

za
proti

3
3

zdržal sa

3

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie nebolo schválené.
Starostka obce v závere informovala, že keďže uznesenia neboli prijaté a limity
zostávajú nastavené tak ako doposiaľ, čo predstavuje veľkú administratívnu náročnosť, čo už

pochopil aj zákonodarca, bude potrebné vyčleniť viac finančných prostriedkov v rozpočte
obce na zabezpečenie špeciálnych služieb, aby obec mohla zabezpečiť zadávanie týchto
zákaziek odborne spôsobilým osobám.
Písomná informácia o novele zákona o verejnom obstarávaní tvorí prílohu tejto zápisnice.
Informácia o začatí obstarania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Poproč.
- starostka obce informovala, že na základe rozhodnutia OZ o obstaraní Zmien a
doplnkov č. 2 Územného plánu obce Poproč, je v zmysle časového harmonogramu potrebné
urobiť prvé kroky súvisiace s obstarávaním, predložený materiál spracovala odborne
spôsobilá osoba, ktorá bola vybraná, aby zabezpečila toto obstaranie územného plánu.
Následne otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, žiaden sa nevyjadril,
starostka obce predložila návrhy uznesení:
Uznesenie OZ č. A.9/12./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 11b), ktorým OZ
berie na vedomie:
- Návrh na začatie obstarania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Poproč
v znení zmien a doplnkov.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie bolo prijaté deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.9/13./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 11b), ktorým OZ
schvaľuje:
- Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Poproč.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie bolo prijaté deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská

starostka obce
Uznesenie OZ č. A.9/14./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 11b), ktorým OZ
ukladá:
- Obecnému úradu v Poproči zverejniť výzvu pre verejnosť na predkladanie podnetov
na aktualizáciu Územného pánu obce Poproč.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie bolo prijaté deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Dôvodová správa k Návrhu na začatie obstarania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu
obce Poproč tvorí prílohu tejto zápisnice.
Informácia o vyhlásených výzvach
- starostka obce informovala prítomných, že o výzve Slovenského olympijského
a športového výboru a o výzve Slovenského futbalového zväzu, konštatovala, že sú to úplne
čerstvé výzvy, ktoré stihli byť prerokované len na zasadnutí Komisie kultúry a športu.
Výzva zo SOaŠV je určená na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej
infraštruktúry pre športovanie detí, mládeže, športové talenty a športovú reprezentáciu, výška
podpory je min. 10.000,00 €, pri tejto výzve nie je stanovená percentuálna podmienka
spolufinancovania, podmienkou je financovanie neoprávnených nákladov ak vzniknú a tiež,
že prevádzkové náklady bude znášať žiadateľ, tieto znáša obec už teraz, na podanie žiadosti je
veľmi krátky čas, k žiadosti nie je potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie, t.z., že
s podaním žiadosti nesúvisia teraz žiadne finančné náklady, postačuje jednoduchý projekt so
žiadosťou, v ktorej treba uviesť odhadované náklady nato čo sa žiada. V komisii sa rozoberala
myšlienka zakúpenia chladiaceho zariadenia a následného prevádzkovania ľadovej plochy, po
obdržaní cenových ponúk však táto varianta nie je reálna, náklady predstavujú sumu cca
140.000,00 €. Ako druhá možnosť, ktorá je potrebná v tomto areáli je rekonštrukcia
osvetlenia celého areálu športu a hier, t.j. všetkých športovísk, suma rekonštrukcie je
odhadovaná na cca 35.000,00 €.
Starostka otvorila diskusiu poslancov k predmetnej výzve, vyzvala poslancov, aby sa
vyjadrili, či sa do tejto výzvy zapojíme alebo nie, poslanci sa dotazovali, či sa táto výzva bude
opakovať, starostka informovala, že sa táto výzva opakovať nebude. V závere diskusie bol
prednesený návrh na uznesenie:

Uznesenie OZ č. A.9/15./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 11c), ktorým OZ
schvaľuje:
- podanie žiadosti na Slovenský olympijský a športový výbor o poskytnutie finančného
príspevku na modernizáciu a rekonštrukciu osvetlenia „Areálu športu a hier“ v sume
50.000,00 €.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie bolo prijaté deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Výzva zo SFZ je určená na podporu výstavby, rekonštrukcie a dobudovanie futbalovej
infraštruktúry, výška podpory je min. 10.000,00 € a max. 50.000,00 €, termín predkladania
žiadostí je 15.9.2019, v tejto výzve je však už aj spolufinancovanie a to vo výške 25%
z celkovej sumy.
Starostka požiadala p. Dávida Majchera, člena Komisie kultúry a športu, ktorý bol túto
výzvu konzultovať na SFZ o podanie aktuálnych informácií. P. Majcher informoval, že výzva
je zverejnená cca 5 dní, termín na podanie žiadosti je 15.9.2019, po konzultáciách so SFZ sa
dospelo k záveru, že max. čiastka, ktorou môže byť naša obec podporená je 15.000,00 €, pri
tejto sume spoluúčasť obce predstavuje sumu 5.000,00 €. Komisia kultúry a športu
doporučuje žiadať súbežne na dva projekty a to na rekonštrukciu tribúny (výmena sedačiek,
rekonštrukcia strechy) nakoľko tribúna je využívaná nielen pri futbalových zápasoch, ale aj
počas osláv dňa obce, k tejto žiadosti je však potrebná už aj projektová dokumentácia, ktorej
suma je odhadovaná na cca 500,00 €, treba však zohľadniť časové hľadisko spracovania
projektu, t.z. že po konzultácii s projektantmi je možné za taký krátky čas projekt spracovať,
avšak objednávka na spracovanie projektu musí byť zadaná zajtra t.j. 9.8.2019, po tomto
termíne už projektanti neručia za včasné doručenie projektovej dokumentácie. Druhým
projektom by bolo zavlažovanie hlavnej hracej plochy a tak vytvorenie kvalitnejšej hracej
plochy, tu je taktiež potrebný projekt, avšak tento projekt by obec nestál žiadne finančné
prostriedky, nakoľko projekt bude poskytnutý zdarma, nakoľko tieto projekty
na
zavlažovanie sú typizované, je potrebné v nich vyznačiť len aktuálnu situáciu.
Starostka otvorila diskusiu poslancov k predmetnej výzve, v diskusii rezonovala
hlavne téma spolufinancovania, padol návrh žiadať len na zavlažovací systém, resp. sa zapojiť
až do ďalšej výzvy ak bude, k čomu p. Majcher informoval, že do ďalšej výzvy, ak bude
vyhlásená, sa obec nebude môcť zapojiť, z dôvodu, že podporené budú len obce, ktoré majú
tri mládežnícke družstvá, to isté platí aj v prípade, ak projekt rozdelíme. V závere diskusie bol
prednesený návrh na uznesenie:
Uznesenie OZ č. A.9/16./2019, zo dňa 8.8.2019, k bodu programu č. 11c), ktorým OZ
schvaľuje:

- podanie žiadosti na Slovenský futbalový zväz o poskytnutie o finančného príspevku v
rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej
infraštruktúry v rokoch 2019-2021 na zavlažovanie hracej plochy futbalového ihriska
a modernizáciu tribúny maximálne v sume 20.000,00 €.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, uznesenie bolo prijaté deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 8.8.2019

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Informácia o konaní Športového dňa detí, 16.8.2019 v areáli komunitného centra.
- starostka obce informovala prítomných, že dňa 16.8.2019 sa v areáli komunitného
centra, na hornom futbalovom ihrisku o 13.00 hod. bude konať prvý popročský športový deň
detí, aby sa deťom aj v lete zabezpečili pohybové aktivity, súťažiť sa bude v troch vekových
kategóriách 5 až 7 roční, 8 až 11 roční a 12 až 15 roční a v rôznych disciplínach, deti do
súťaží je potrebné prihlásiť vopred, oznam je zverejnený na web stránke obce, taktiež bol
zverejnený v obecnom rozhlase, oznam o tomto podujatí bol zverejnený v časovom predstihu,
aby sa deťom vytvoril aj priestor na tréning. Starostka obce vyzvala poslankyne a poslancov,
aby sa tohto podujatia zúčastnili a pomohli zamestnancom pri jeho organizovaní.

K bodu programu č. 12:
Interpelácie poslancov.
Mgr. Zuzana Bradová - dotazovala sa prečo nie sú na web stránke zverejnené všetky
služobné mobilné telefónne čísla na pracovníkov obce, prečo p. kontrolórka nemá na web
stránke zverejnený telefónny a e-mailový kontakt, prečo na web stránke nie uvedený p.
Vladimír Hiľovský ako vedúci komunitného centra a tiež jeho kompetencie, tiež sa
dotazovala či na Obchodnej ulici pri zmene dopravného značenia v obci bude vyznačený
chodník pre chodcov.
Ing. Komorová – reagovala, že na web stránke sa neustále pracuje, mobilné kontakty na
pôvodnej stránke boli zverejnené, k chybe zrejme došlo pri preklápaní stránky, informácia sa
preverí, p. kontrolórka nemá služobný mobilný telefón ani služobný e-mail, informácie k p.
Hiľovskému budú doplnené. Chodník na Obchodnej ulici vyznačený nebude, nakoľko
dopravní policajti toto nedovolia, musí byť zachovaná šírka jazdných pruhov, nakoľko je to
obojsmerná komunikácia, doporučili vybudovanie chodníka v zelenom páse alebo urobiť z
tejto komunikácie jednosmerku.

Ing. Eva Petrášová – dotazovala sa na registráciu podpornej sociálnej služby jedáleň.
Ing. Komorová – informovala, že registrácia je rozpracovaná, s p. riaditeľom bolo potrebné
dohodnúť technické záležitosti, úpravu pracovných náplní, podklady ku kalkulácii, následne
bude žiadosť s prílohami zosumarizovaná a doručená na Úrad KSK.
Mgr. Dominka Hiľovská – upozornila na burinu, ktorá prerastá zo školského dvora
a zasahujem do miestnej komunikácie - ulice Obchodnej, nepôsobí to esteticky.

K bodu programu č. 13:
Podnety a návrhy od občanov.
Nikto z občanov sa nevyjadril.

K bodu programu č. 14:
Závery z rokovania OZ.
Schválené uznesenia a hlasovanie sú poznamenané v zápisnici.

K bodu programu č. 15:
Záver.
V závere sa starostka obce, Ing. Iveta Komorová Hiľovská, poďakovala všetkým
prítomným za účasť na tomto plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

......................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Správa z kontroly

Ing. Ján Spišák

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

Ing. Viliam Komora

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

Uskutočnenie čiastkovej kontroly
dodržiavania základných právnych
princípov fungovania rozpočtovej
organizácie zriadenej obcou Poproč Domov dôchodcov Poproč,Obchodná 73,
044 24

Označenie hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce Poproč

Meno a priezvisko hlavného kontrolóra/
prizvaných osôb, ktoré kontrolu vykonali

JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD.

Označenie kontrolovaného subjektu

Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 73,
044 24 Poproč

Cieľ kontroly
Kontrolované obdobie

Od 01.06.2019 do súčastnosti

Miesto a čas vykonania kontroly
Predmet kontroly,
legislatívna úprava,
informácie o predmete kontroly

Dodržiavanie zákonov č. 369/1990 Zákon o
obecnom zriadení, č. 523/2004 Z. z. Zákon
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 311/2001 Zákonník práce, č. 552/2003
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme,
č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií)

Dátum vyhotovenia správy

05.08.2019

Podpis hlavného kontrolóra
Písomné potvrdenie o prevzatí správy
kontrolovaným subjektom a o odovzdaní
dokladov
(dátum a podpis)
Legislatíva upravujúca oblasť kontroly
Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho
územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce.
Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí
zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtové organizácie možno zriadiť na
plnenie úloh štátu, obce alebo vyššieho územného celku vyplývajúcich z osobitných
predpisov. Rozpočtové organizácie nemožno zriadiť na výkon rozhodovacích
právomocí, ktoré pre zriaďovateľa vyplývajú z osobitných predpisov.
Rozpočtová organizácia je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva
podľa Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 5 ods. 1 písm. p) postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo
rozpočtových organizácií pri vytváraní analytických účtov je rozpočtová organizácia
povinná zohľadňovať aj potreby členenia na účely podľa osobitných predpisov (napr.
zákona o dani z príjmov).
Kontrolou dostupných dokladov bolo zistené:
Po kontrole zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie
sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc
inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, reg.č.
1237/2019-M-ODFSS a to najmä ustanovení 3.6,3.7 príjmateľ je oprávnený
použiť finančný príspevok poskytnutý na základe tejto zmluvy na
spolufinancovanie EON na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa
sociálnej služby. 4.2 Príjmateľ je povinný predložiť ministerstvu zúčtovanie
finančného príspevku za prvý, druhý a tretí štvrťrok.
Kontrolou bolo zistené, že príjmateľ každoročne predkladá sociálnej
pracovníčke Obce Poproč Oznámenie o výške ekonomicky oprávnených
nákladov. Takisto príjmateľ predkladá a zasiela na základe zmluvy zúčtovanie
finančného príspevku tak ako mu to vyplýva zo zmluvy.
Legislatíva upravujúca oblasť kontroly
Zákon č. 311/2001 Zákonník práce
PRACOVNÝ ČAS A
DOBA ODPOČINKU
§ 85
Pracovný čas
(1) Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k
dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v
súlade s pracovnou zmluvou.
4) Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem
hodín, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5) Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne.
Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že
pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v
dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 38 a 3/4 hodiny
týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v
nepretržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny
týždenne.

Kontrolou boli zistené nedostatky a to najmä neskoré príchody do práce
skoré odchody z pracoviska, ktoré však vyplývali z nedostatočnej
informovanosti zamestnancov o začiatku a skončení pracovnej zmeny.
Takisto sa vyskytli nezrovnlosti pri kontrole dochádzkovej knihy
čiastkové nezrovnalosti v evidenci príchodov a odchodov zamestnancov. V
tejto kontrolovanej oblasti sa kontrolou zistili aj nezrovnalosti vyplývajúce z
pracovnej zmluvy – pružný pracovný čas nebol uvedený v pracovnej zmluve aj

keď sa ním zamestnanci riadili.
Navrhujem
zosúladenie
pracovných
zmlúv s potrebami konkrétneho zariadenia a zamestnanca. Takisto navrhujem
prepracovanie Pracovných zmlúv a to najmä v časti pracovný čas, vymedzenie
pojmov pružný pracovný čas, zosúladenie ustanoveného týždenného
pracovného času pri rovnakej skupine zamestancov. Upozorňujem na
skutočnosť, že pri uzatváraní PZ je potrebné vykonať Základnú finančnú
kontrolu takisto aj pri každej finančnej operácii – napr. Rozhodnutie o plate.
Táto povinnosť priamo vyplýva zo Zákona 357/2015 o finančnej kontrole a
audite, § 6,7,8 a nas.
Pružný
pracovný
čas
§ 88
(1) Pružný pracovný čas je spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného
rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť kolektívnou
zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov.
(2) Základný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný
byť na pracovisku.
(3) Voliteľný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný
byť na pracovisku v takom rozsahu, aby odpracoval prevádzkový čas.
(4) Prevádzkový čas je celkový pracovný čas, ktorý je zamestnanec povinný
odpracovať v pružnom pracovnom období určenom zamestnávateľom.
(5) Pružné pracovné obdobie sa uplatní ako pracovný deň, pracovný týždeň,
štvortýždňové pracovné obdobie alebo iné pracovné obdobie.
(6) Dĺžka pracovnej zmeny pri uplatnení pružného pracovného času môže byť
najviac 12 hodín.
Prestávky
v práci
(1) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná
zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30
minút. Mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri
a 1/2 hodiny, je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a
jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa
zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný
čas na odpočinok a jedenie.
(4) Prestávky na odpočinok a jedenie sa neposkytujú na začiatku a konci
zmeny.
(5) Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času;
to neplatí, ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje
primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom.
Kontrolu boli zistené nedostatky pri prestávkach na odpočinok a jedenie.
Zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť 30 minút súhrnne pri pracovnej zmene
dlhšej ako šesť hodín – nie viac. Takisto dochádzalo k spájaniu 30 minútovej
prestávky s odchodom z práce – čo však nedovoľuje vyššie citované
ustanovenie.

§ 99
Evidencia
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej
práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby
bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec
vykonával prácu
Kontrolou boli zistené menej závažné nedostatky pri evidencii v dochádzkovej
knihe, ktoré sú ľahko odstániteľné dôsledných dodržiavaním pracovnej
disciplíny.
Kontrola pracovných zmlúv a osobných spisov.
V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť
podstatné náležitosti, ktorými sú druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, miesto
výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), deň nástupu do práce
a mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve [§ 43 ods. 1
Zákonník práce].
Druh práce, ktorý má zamestnanec pre zamestnávateľa vykonávať, je tak
jedným z najdôležitejších pojmových znakov, ktorý charakterizuje celý pracovný
pomer, pretože zamestnávateľ je povinný (a súčasne aj oprávnený) zamestnancovi
prideľovať len práce v medziach dohodnutého druhu práce.
Zákonník práce bližšie nepredpisuje, ako by mal byť dohodnutý druh práce v
pracovnej zmluve vymedzený. V právnej teórii ani v súdnej praxi nie sú žiadne
pochybnosti o tom, že pri určení druhu práce v pracovnej zmluve sa prejavuje
zmluvná voľnosť zmluvných strán.
Vo vzťahu k možnému okruhu pracovných činností umožňuje právna úprava
vymedziť druh práce úzko, alebo naopak širšie; umožňuje tiež, aby druh práce bol
dohodnutý tak, že je v pracovnej zmluve uvedených viac druhov práce, alebo sú
uvedené alternatívne. Ak by však bol dohodnutý tak široko, že by to
zamestnávateľovi umožňovalo prideľovať zamestnancovi akúkoľvek prácu, mohlo by
ísť o neplatný právny úkon. Nemožno tiež vylúčiť pochybnosti ani o obchádzaní
zákona, ak je napr. dohodnutý prehnane vysoký počet druhov prác.
Dojednaný druh práce spravidla vyžaduje bližší popis pracovných úloh, ktorý
sa nazýva pracovnou náplňou. Pracovná náplň je jednostranným príkazom
zamestnávateľa, ktorým sa zamestnancovi bližšie vymedzujú úlohy v rámci
dohodnutej práce. Súhlas zamestnanca nie je potrebný. Pracovná náplň ako
konkretizácia obsahu dohodnutého druhu práce má povahu jednostrannej
informácie, prostredníctvom ktorej zamestnávateľ dáva zamestnancovi na vedomie,
aké konkrétne činnosti alebo plnenie akých úloh bude po ňom požadovať
Pri kontrole pracovných zmlúv boli zistené nedostatky najmä vo
vymedzení druhu práce, nedostatky pri rozvrhnutí pracovného času. Súčasťou

osobných spisov boli aj pracovné náplne, ktoré často boli v rozpore s druhom
práce uvedeným v pracovnej zmluve. Takisto nedostatky pri zaraďovaní
zamestnancov do jednotlivého katalógu pracovných činností.
Pri kontrole spisovej dokumentácie osobných spisov boli zistené
nedostatky najmä pri chýbajúcich osvedčeniach o akreditácii a školeniach
jednotlivých zamestnancov. Napr. diplom by mal obsahovať osvedčujúcu
doložku „súhlasí s orginálom“. Osobné spisy by mali obsahovať osvedčenie o
školení BOZP, ako už bolo spomenuté nevykonávanie ZFK pri finančných
operáciach, doklady a zápočte rokov praxe ktoré sú nevyhnuté na zaraďovanie
zamestnancov do platového stupňa.

Legislatíva upravujúca oblasť kontroly
Z. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
Z. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú
katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich
zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2018 Z. z., ktorým sa mení
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú
katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich
zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa
ako hmotnoprávny predpis vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“).
Odmeňovanie týchto zamestnancov sa riadi zákonom č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
„č.
553/2003
Z.
z.“).
Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme sú špecifické a odlišné
od súkromnoprávnych vzťahov. Táto špecifickosť, ktorá je determinovaná hlavným
cieľom právnej úpravy pri výkone práce vo verejnom záujme – zabezpečiť ochranu
verejného záujmu - spočíva predovšetkým v tom, že podmienky odmeňovania
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú upravené zákonom č.
553/2003 Z. z., títo zamestnanci majú ďalej okrem povinností stanovených v
Zákonníku práce aj povinnosti určené v zákone č. 552/2003 Z. z.

Zákon č. 553/2003 Z. z. upravuje podmienky odmeňovania niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a určuje pôsobnosť tohto
zákona. Tento zákon vymedzuje záväzné kvalifikačné predpoklady, plat zamestnanca
a jeho zložky (tarifný plat a jednotlivé príplatky vrátane ich výpočtu), platové triedy a
platové stupne, zaraďovanie zamestnancov do platových tried. Kvalifikačné
predpoklady na vykonávanie pracovných činností sú jednak uvedené v prílohách č. 1
a č. 2 k tomuto zákonu v rámci charakteristík platových tried a pre jednotlivé
pracovné činnosti taktiež v katalógoch pracovných činností. Tieto katalógy sú
ustanovené nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy
pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a
dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Kontrolou boli zistené nedostatky najmä pri zaraďovaní jednotlivých
zamestnancov v rámci katalógu pracovných činnosti, nedostatky pri spĺňaní
kvalifikačných predpokladov na konkrétnu oblasť, ktorú má zamestnanec
vykonávať, aj keď na druhej strane existuje dôvodná obava o neobsadenie
konkrétnej pozície výchdisko je potrebné hľadať v rekvalifikovaní jednotlivých
zamestnancov, či už dopytom po kvalifikovaných zamestnancoch, odborným
školením už existujúcich zamestnancov resp. absolvovaním odborných školení
vybraných zamestnancov. Pri kontrole pracovných zmlúv či pracovných náplní
sa vyskytli nedostatky najmä pri výkone súbežne niekoľkých pracovných
pozícii u jedného zamestnanca. Pracovná zmuva totižto neobsahovala presné
vymedznie pomeru danej funkcii (30% upratovanie 70 % ošetrovanie), v
takomto prípade dochádza jednak k nehospodárnemu nakladaniu s finančnými
prostriedkami, kedže zákon o výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003
ustanovuje zaraďovanie zamestnancov do jednotlivých platových tried
vyplývajúcich z katalógu pracovných činností, podľa najnáročnejšej pracovnej
činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej
záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej
zmluve.

Legislatíva upravujúca oblasť kontroly
Z. č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov.
V tomto bode sa budem zameriavať len na vybrané problémy, ktoré je potrebné
identifikovať a začať čo najskôr odstraňovať.
1.
Dodržiavanie § 6 zákona práva klientov pri poskytovaní sociálnej služby
vnútorné predpisy organizácie – absencia neaktuálnos
2.
Prostredie a podmienky v zariadení pre seniorov - málo osvetlené a úzke
chodby,

3.
Úroveň poskytovanej starostlivosti dodržanie § 7 zákona č. 448/2008
povinnosti poskytovateľa sociálnej služby vnútorné predpisy
4.
Písomná dohoda o úschove cenných vecí, dodržiavanie max. počtu
príjmateľov na jedného zamestnanca
Príloha č. 1 k zákonu č. 448/2008 Z. z.
MAXIMÁLNY POČET PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY NA JEDNÉHO
ZAMESTNANCA A MINIMÁLNY PERCENTUÁLNY PODIEL ODBORNÝCH
ZAMESTNANCOV NA CELKOVOM POČTE ZAMESTNANCOV
Zariadenie pre seniorov, v ktorom počet fyzických osôb odkázaných na pomoc inej
fyzickej osoby so stupňom odkázanosti IV-VI je menej ako 50 % z celkového počtu
prijímateľov sociálnej služby celoročná pobytová sociálna služba 2,3 a podiel 52 %
Zariadenie pre seniorov, v ktorom počet fyzických osôb odkázaných na pomoc inej
fyzickej osoby so stupňom odkázanosti IV-VI je viac ako 50 % z celkového počtu
prijímateľov sociálnej služby celoročná pobytová sociálna služba 2,0 a podiel 52 %
4.
Porušovanie zákonnej povinnosti v oblasti kvalifikačných predpokladov a
ďalšieho vzdelávania zamestnancov – odborné školenie, rekvalifikačné kurzy. § 84
5.

Spisová dokumentácia

6.

Zákonná povinnosť viesť register netelesných a telesých obmedzení § 10

7.
Porušovanie povinností poskytovateľa pri vykonávaní odborných, obslužných
a ďalších činností
8.
Dodržiavanie § 9 Z. č. 448/2008 – individuálne plánovanie poskytovania
sociálnych služieb, písomné indiv. Záznamy o priebehu poskytovania sociálnej
služby, program sociálnej rehabilitácie
9.
Poskytovaná starostlivosť – hygiena, kŕmenie prebaľovanie, uratovanie,
stravovanie, údržba šatstva.
10.
Prostredie a pomienky s ohľadom na klientov – hygienicko prevádzkový
poriadok, materiálne vybavenie, prevádzkový a domáci poriadok – duchovné potreby,
športové aktivity, umelecká tvroba, pracovná terapia,
Legislatíva upravujúca kontrolovanú oblasť
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.
z.
V zmysle citovaného zákona sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy,
verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy
ako
aj
dodatky
k zmluvám, ktoré
sa
týkajú
nakladania
s verejnými
prostriedkami vCentrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Ostatné povinné
osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové
a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú

vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku –
Inak sú neplatné.
Pri kontrole web stránky, ktorá je poskytovateľom relevantných informácii za obdobie
2019
nebola nájdená žiadna zmluva. Takisto chýba aj správa o EON za rok 2018.
Oblasť kontroly vnútorných predpisov,
Kontrolou boli zistené nedostatky najmä pri vedení spisovej agendy, pri
dodržiavaní formálnej úpravy osobných spisov, neaktuálnosti vnútorných
predpisov v mnohých prípadoch ich absencia.
Záver
Apelujem na dodržiavanie základných právnych predpisov, ktoré boli vyššie
spomenuté. Zosúladenie spisovej agendy, osobných spisov, vypracovanie –
prepracoavanie vnútorných predpisov. Zavedenie do praxe vykonávanie
Základnej finančnej kontroly, Administratívnej finančnej kontroly. Takisto
navrhujem prijatie ďalšieho zamestnanca do pracovného pomeru, ktorý by
vykonával administratívnu činnosť na pôde DD Poproč, či už formou
absolventskej praxe alebo aspoň čiastkového pracovného úväzku. Prijatie
zamestnanca je potrebné hlavne k odbremneniu sociálnej pracovníčky, ktorá
na pôde DD Poproč by mala vykonávať len túto vysoko odbornú činnosť.
Narhujem výmenu označenia budovy Penzión Spása už neexistuje.
Prepracovanie PZ formou dodatkov, zosúladenie osobných spisov so všetkými
právnymi predpismi, ktoré sa ich týkajú – doplnenie chýbajúcej dokumentácie.

