Zápisnica
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč,
konaného dňa 3.9.2019 v zasadačke Obecného úradu 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 neplánovanom 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.

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 Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína
Harčariková.

K bodu programu č. 1c):
Voľba návrhovej komisie.
Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Ing. Branislava Petráša, PhD.,
Mgr. Dominiku Hiľovskú, Ing. Viliama Komoru, vyzvala poslancov na predloženie
pozmeňujúceho návrhu, ktorý nebol predložený, preto dala hlasovať za predložený návrh:
Uznesenie OZ č. A.10/1./2019, zo dňa 3.9.2019, k bodu programu č. 1c), ktorým OZ
schvaľuje:
- Návrhovú komisiu v zložení poslancov:
Ing. Branislav Petráš, PhD., Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora.
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

1

zdržal sa

0

Starostka obce konštatovala, že návrhová komisia bude pracovať v zložení Ing. Branislav
Petráš, PhD., Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora.

V Poproči, 3.9.2019

.........................................................
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. Ponuka Municipálneho úveru – Univerzál (MÚU) od Prima banky Slovensko a.s..
3. Návrh Dodatku č. 11 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu.
4. Rôzne.
a) Informácia o organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení nového školského
roka 2019/2020 v ZŠsMŠ Poproč.
b) Informácia o vyhodnotení koncepčného zámeru rozvoja ZŠsMŠ Poproč za obdobie
2018/2019.
c) Návrh inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 9. ročník ZŠsMŠ Poproč,
Školská 3.
d) Informácia o rozpracovanosti projektu: „Trhovisko Poproč“.
5. Interpelácie poslancov.
6. Podnety a návrhy od občanov.
7. Závery z rokovania OZ.
8. Záver.
Pred hlasovaním starostka obce informovala, že bod 4. Rôzne, písm. d) sa prerokovávať
nebude, architekta Ing. Mariana Šimková, ktorá mala daný bod odprezentovať sa z účasti na
rokovaní ospravedlnila, následne dala starostka obce hlasovať za tento predložený návrh
programu:
Uznesenie OZ č. A.10/2./2019, zo dňa 3.9.2019, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ
schvaľuje:
Program rokovania zasadnutia OZ dňa 3.9.2019 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.
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V Poproči, 3.9.2019

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

K bodu programu č. 2:
Ponuka Municipálneho úveru – Univerzál (MÚU) od Prima banky Slovensko a.s..
V tomto bode programu starostka obce privítala na rokovaní p. Tibora Peticzkého,
zástupcu Prima banky Slovensko, a.s. a požiadala ho o odprezentovanie ponuky
Municipálneho úveru – Univerzál pre obec Poproč. Táto ponuka bola prerokovaná aj na
zasadnutí Finančnej komisie dňa 30.8.2019. P. Peticzký informoval, je to jedinečný úver svojho
druhu v ponuke bánk a to tým, že je poskytovaný formou kontokorentného úveru, t.z. že obec
má k vlastnému účtu napárovaný účet úverový a to tak, aby si obec mohla čerpať peniaze ako
si uzná za vhodné, čerpanie nie je potrebné dokladovať banke, ani oň žiadať, Prima banka ako
jediná poskytuje takýto vysoký kontokorent pre obce, limit pre obec Poproč predstavuje
720.000,00 €, ponuka je spracovaná na 500.000,00 € a 600.000,00 €, ak je úver vyšší ako
600.000,00 € banka môže poskytnúť úrok nižší ako 1%, úver je na dobu desiatich rokov, obec
môže finančné prostriedky čerpať a splácať ako uzná za vhodné, splátkový kalendár pri tomto
úvere nie je určený, nakoľko obec si úver čerpá podľa vlastných podmienok, úver nie je
potrebné splácať mesačnou splátkou určenou bankou, úver je možné aj deväť rokov nesplácať,
v poslednom roku banka vyzve obec k splácaniu úveru, avšak v deviatom roku je možné
požiadať o prolongáciu úveru, čím sa úver predĺži na ďalších desať rokov a obec má tak ďalších
desať rokov na využívanie a splácanie úveru, úver je bezúčelový, je možné ho použiť na bežné
aj investičné výdavky, je na uvážení obce na čo sa úver použije, jedinou podmienkou je
splatenie prevádzkových nákladov do konca kalendárneho roku, pri čerpaní úveru sa rozlišujú
špecifické symboly, čím rozlíši či sa jedná o prevádzkový alebo investičný náklad, úver nie je
podmienený zábezpekou, poplatok za poskytnutie je vo výške 0,25% z výšky schváleného
úveru, obsahuje záväzkovú províziu vo výške 0,6% z objemu nečerpaných prostriedkov úveru,
obec v kalendárnom roku obdrží päť listov s presným vyčíslením čerpania úveru, poplatok za
jeden list je vo výške 10,00 €. P. Peticzký ďalej informoval, že 1% úrok na tento typ úveru je
historicky najnižší.
Po oboznámení s ponukou starostka obce vyzvala poslancov k otázkam adresovaným p.
Peticzkému ohľadom tejto ponuky, poslanci sa informovali na časový horizont platnosti tejto
ponuky úveru, koľko obcí využíva tento úver. Následne sa poďakovala p. Peticzkému za účasť,
vyzvala predsedníčku Finančnej komisie na prednesenie stanoviska FK k ponuke úveru
a otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu.
Ing. Petrášová informovala prítomných, že FK nedoporučuje tento úver, FK doporučuje
úver pre obec, ale investičný, účelový. K účelu čerpania úveru, starostka obce informovala, že
obec má vypracovaný Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce a jeho schválenú
Aktualizáciu č. 3, kde sú zadefinované jednotlivé aktivity, čo chce obec robiť v roku 2019
s výhľadom na ďalšie roky. Komisia ŽPaPP spracovala koncepciu rekonštrukcie miestnych
komunikácií, ktorú odobrila ja FK, FK doporučila aj opravu chodníka na Kostolnej ulici, avšak
na túto aktivitu obec nemá vlastné finančné prostriedky, potrebné je riešiť aj domov dôchodcov,
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ktorý z pohľadu štandardov kvality uvedených v zákone nespĺňa podmienky, taktiež v PHSR
na tento rok je projekt cintorína, v cintoríne je akútny stav, nie je kam pochovávať, hrobové
miesta, ktoré sa vytvorili posunutím chodníka vystačia cca na túto zimu. Starostka obce ďalej
vyzvala poslancov, aby sa uznesením stanovili priority.
V ďalšej diskusii starostka obce dôrazne upozornila poslancov na rešpektovanie zákona
o obecnom zriadení a ním stanovených kompetencií pre starostu obce ako štatutárneho orgánu
obce, ktorý jediný zastupuje obec navonok voči fyzickým a právnickým osobám,
a kompetenciami poslancov prípadne členov komisií OZ. V posledných dňoch bola starostka
obce kontaktovaná z Prima banky a následne tiež zo Slovenskej sporiteľne, kde sa poskytnutia
informácií o úvere pre obec dožadovali Ing. Petrášová a Ing. Vindt. Starostka obce ešte raz
upozornila, že obec zastupuje navonok iba štatutárny orgán a ním je starosta obce. Ing.
Petrášová k danej veci uviedla, že banku kontaktovala so žiadosťou, či ako poslankyňa môže
dostať informáciu, aká je výška úrokovej sadzby na investičný úver pre obec.
Následne starostka obce v rámci stanovenia koncepcií a priorít predstavila a oboznámila
prítomných s projektom cintorína, ktorý bol spracovaný ešte v roku 2010, obšírnejšie sa
otvorila téma domova dôchodcov – rekonštrukcia alebo prístavba z pohľadu dodržania
štandardov kvality, poslankyňa Mgr. Hiľovská konštatovala, že sa odbočilo od témy úveru,
starostka požiadala poslancov, aby sa k téme koncepcií vrátili v bode Rôzne, s čím súhlasili
a predniesla návrh na uznesenie k úveru:
OZ schvaľuje:
1. Prijatie úveru
druh úveru:
Municipálny úver – Univerzál (MÚU)
výška a mena úveru: 600 000 EUR (slovom (šesťstotisíc)
peňažný ústav:
Prima banka Slovensko a.s.
účel úveru:
financovanie investičných potrieb obce, refinancovanie
záväzkov z investičnej činnosti, refinancovanie úverov
a financovanie časového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami bežného rozpočtu
splatnosť úveru:
10 rokov odo dňa podpísania úverovej dokumentácie
úroková sadzba:
12 M EURIBOR + úrokové rozpätie p.a.0,80 %
zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia
predčasné splatenie: 5,0% z predčasne splatenej sumy, min. 300 EUR
spôsob čerpania:
nepravidelné, kedykoľvek bez informovania banky
splácanie istiny úveru: nepravidelné, kedykoľvek bez informovania banky
poplatok za poskytnutie úveru: 0,25 % z objemu nevyčerpanej sumy úveru
záväzková provízia: 0,6% p.a. z objemu nevyčerpanej sumy úveru
2. poverenie starostky obce, Ing. Ivety Komorovej Hiľovskej, k všetkým potrebným
právnym a iným úkonom spojených so schválením, prijatím a čerpaním úveru, ako aj
podpisom zmluvy o úvere, jej prípadných dodatkov, príloh, doplnení a zabezpečenia.
Hlasovanie:
prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

za
proti

2
4

zdržal sa

3

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

Starostka obce konštatovala, že uznesenie nebolo schválené.
Ponuka Municipálneho úveru – Univerzál (MÚU) od Prima banky Slovensko a.s. tvorí prílohu
tejto zápisnice.
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K bodu programu č. 3:
Návrh Dodatku č. 11 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu.
V tomto bode starostka obce predložila prítomným na prerokovanie návrh Dodatku č.
11 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu týkajúci sa stavebného úradu. Informovala
prítomných, že v dodatku č. 10 boli zistené administratívne chyby, preto Obec Jasov pristúpila
k ich odstráneniu vypracovaním dodatku č. 11s doporučením dodatok č. 10 zrušiť a následne
schváliť dodatok č. 11.
Starostka otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, žiaden sa nevyjadril,
predniesla návrhy uznesení:
Uznesenie OZ č. A.10/3./2019, zo dňa 3.9.2019,
k bodu programu č.3), ktorým OZ
schvaľuje:
- Zrušenie uznesenia OZ č. A.4/6./2019 zo dňa 15.5.2019, ktorým OZ schválilo Dodatok
č. 10 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu podľa predloženého návrhu.
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 uznesenie bolo schválené deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 3.9.2019

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

Uznesenie OZ č. A.10/4./2019, zo dňa 3.9.2019,
k bodu programu č.3), ktorým OZ
schvaľuje:
- Dodatok č. 11 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu podľa predloženého
návrhu.
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 uznesenie bolo schválené deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 3.9.2019

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

Návrh Dodatku č. 11 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu tvorí prílohu tejto
zápisnice.
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K bodu programu č. 4:
Rôzne.
Informácia o organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení nového školského roka
2019/2020 v ZŠsMŠ Poproč
- v tomto bode programu starostka obce odovzdala slovo riaditeľke ZŠsMŠ Poproč,
RNDr. Božene Mihókovej, ktorá informovala prítomných o organizačnom a materiálnotechnickom zabezpečení nového školského roka 2019/2020 v ZŠsMŠ Poproč, tento dokument
prechádza tromi schváleniami a to v pedagogickej rade, následne v Rade školy a následne
v obecnom zastupiteľstve, nakoľko obec je zriaďovateľom, obsahujem informáciu o počte detí
navštevujúcich školu, o pedagogických a nepedagogických zamestnancoch. ZŠsMŠ má
celkovo 48 zamestnancov, z toho je 29 pedagogických a 15 prevádzkových zamestnancov,
počet žiakov v školskom roku 2019/2020 je 207 žiakov.
Starostka otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, žiaden sa nevyjadril,
predniesla návrhy uznesení:
Uznesenie OZ č. A.10/5./2019, zo dňa 3.9.2019, k bodu programu č.4a), ktorým OZ
schvaľuje:
- počty žiakov v školskom roku 2019/2020 v jednotlivých triedach ZŠsMŠ Poproč,
nasledovne:
- počet tried 11 :
1. stupeň:
1.A - 18 žiakov, 1.B - 18 žiakov 2. stupeň:
5.A - 22 žiakov
2.A - 15 žiakov, 2.B- 16 žiakov
6.A - 15 žiakov
3.A - 22 žiakov
7.A - 19 žiakov
4.A - 23 žiakov
8.A - 23 žiakov
9.A - 16 žiakov
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 uznesenie bolo schválené deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 3.9.2019

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

Uznesenie OZ č. A.10/6./2019, zo dňa 3.9.2019, k bodu programu č.4a), ktorým OZ berie
na vedomie:
- Informáciu riaditeľstva Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč o
organizačnom zabezpečení a materiálno-technickom zabezpečení nového školského
roka 2019/2020 v ZŠsMŠ Poproč.
Hlasovanie:
za
prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

9

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

6

proti
zdržal sa

0
0

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 3.9.2019

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

Písomne spracovaný materiál - Informácia o organizačnom a materiálno-technickom
zabezpečení nového školského roka 2019/2020 v ZŠsMŠ Poproč tvorí prílohu tejto zápisnice.

Informácia o vyhodnotení koncepčného zámeru rozvoja ZŠsMŠ Poproč za obdobie 2018/2019
- v tomto bode programu starostka obce odovzdala slovo riaditeľke ZŠsMŠ Poproč,
RNDr. Božene Mihókovej, ktorá informovala prítomných o vyhodnotení koncepčného zámeru
rozvoja ZŠsMŠ Poproč za obdobie 2018/2019, tento materiál vychádza z koncepčného zámeru
na roky 2015-2020, obsahuje stanovené strategické úlohy a ciele na každú oblasť vo
výchovnovzdelávacom procese a to čo sa zrealizovalo za uplynulý školský rok.
Starostka otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, poslanci sa v diskusii
dotazovali na jednotlivé aktivity, následne starostka predniesla návrh uznesenia:
Uznesenie OZ č. A.10/7./2019, zo dňa 3.9.2019, k bodu programu č.4b), ktorým OZ berie
na vedomie:
- Informáciu riaditeľstva Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč
o vyhodnotení koncepčného zámeru rozvoja ZŠsMŠ Poproč, za obdobie 2018/2019.
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, že uznesenie bolo schválené deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 3.9.2019

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

Písomne spracovaný materiál - Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja ZŠsMŠ Poproč za
obdobie 2018/2019 tvorí prílohu tejto zápisnice
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Návrh inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 9. ročník ZŠsMŠ Poproč, Školská
3
- v tomto bode programu starostka obce odovzdala slovo riaditeľke ZŠsMŠ Poproč,
RNDr. Božene Mihókovej, ktorá informovala prítomných o návrhu inovovaného školského
vzdelávacieho programu pre 9. ročník ZŠsMŠ Poproč, celý dokument je zverejnený na web
stránke obce, predložená na prerokovanie je časť, ktorá obsahuje zmenu, ktorá sa týka deviateho
ročníka. RNDr. Mihóková informovala, že od roku 2015 sa schvaľoval pre postupujujúce
ročníky inovovaný školský vzdelávací program, t.z. štátny vzdelávací program určuje predmety
a ponecháva disponibilné hodiny, ktoré škola môže použiť podľa vlastného zváženia a to po
prerokovaní v pedagogickej rade a Rade školy , v deviatom ročníku bolo päť disponibilných
hodín, ktoré sa navrhujú použiť na posilnenie cudzieho jazyka, konkrétne dve hodiny, jedna
hodina na poslinenie matematiky, informatiky a dejepisu.
Starostka otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, žiaden sa nevyjadril,
predniesla návrh uznesenia:
Uznesenie OZ č. A.10/8./2019, zo dňa 3.9.2019, k bodu programu č.4c), ktorým OZ
schvaľuje:
- Inovovaný školský vzdelávací program pre 9. ročník ZŠsMŠ Poproč, Školská 3 podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
za
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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 uznesenie bolo schválené deviatimi z deviatich poslancov.

V Poproči, 3.9.2019

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

Návrh inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 9. ročník ZŠsMŠ Poproč, Školská
3 tvorí prílohu tejto zápisnice.

V programe rokovania ďalej starostka obce informovala prítomných:
- o kolujúcich dezinformáciách medzi občanmi o projekte sanácie Petrovej doliny, s tým
súvisiacej rekonštrukcii Poľnej ulice, informovala o plánovanom verejnom zhromaždení
k sanácii za účasti generálnej riaditeľky z Ministerstva životného prostredia SR a dodávateľa
prác, aby sa občania oboznámili s týmto projektom, vyzvala poslancov, aby sa tohto verejného
zhromaždenia zúčastnili.
- o projekte výstavbe vodovodu v časti Oľšava, ktorý súvisí s projektom sanácie Petrovej
doliny, konkrétne, že dodávateľ zistil, že vodovod sa nedá realizovať podľa projektovej
dokumentácie, nakoľko v trase naprojektovaného vodovodu je uložené kanalizačné potrubie,
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musí sa vykonať zmena projektu, čo priťaží občanom, nakoľko prípojky si budú musieť
realizovať pretlakom cez komunikáciu v správe KSK, po rokovaniach spol. VVS a.s. Košice
súhlasí s tým, že všetky náklady bude znášať VVS, obyvatelia Oľšavy však musia do 15.9.
požiadať o prípojku v rámci projektu VVS „Napojme sa“. Starostka ďalej informovala, že
zmena projektu vodovodu sa dotkne obce aj po finančnej stránke.
- o vodovode na ulici Lesnej - zmluva bola spol. VVS a.s. schválená, podpísaná, dnes
bola obcou zverejnená a VVS a.s. pristupuje ku kolaudácii.
V programe rokovania sa ďalej poslanci venovali téme koncepcií a stanovenia priorít,
v závere rozsiahlej diskusie návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, o ktorých dala
starostka obce hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.10/9./2019, zo dňa 3.9.2019, ktorým OZ poveruje:
- Obecný úrad v Poproči vypracovaním možných alternatív rozšírenia Domova
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. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák,
PhDr. Dominika Vincová, Mgr. Zuzana Bradová
PhDr. Zita Baníková

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené ôsmymi z deviatich poslancov.

V Poproči, 3.9.2019

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

Uznesenie OZ č. A.10/10./2019, zo dňa 3.9.2019, ktorým OZ poveruje:
- Obecný úrad v Poproči vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
obecných komunikácií Letná, Lesná, Horská, Brezová, Poľná, Jarná a chodníka na ulici
Kostolnej.
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., PhDr. Dominika
Vincová, Mgr. Zuzana Bradová, PhDr. Zita Baníková

Starostka obce konštatovala, že uznesenie bolo schválené ôsmymi z ôsmich poslancov.
Poslanec Ing. Ján Spišák - neprítomný v rokovacej miestnosti počas hlasovania, v čase od 19.30
do 19.35 hod.
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V Poproči, 3.9.2019

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

K bodu programu č. 5:
Interpelácie poslancov.
Ing. Petráš, PhD. – upozornil na odpad umiestnený na rohu ulíc Banícka – Záhradná, tiež
upozornil, že kamera a radar pri vstupe do obce na ulici Mieru, nie sú osadené v súlade
s vyjadrením spol. VSD a.s., Košice, načo upozorňoval aj bývalé vedenie obce.

K bodu programu č. 6:
Podnety a návrhy od občanov.
p. Martin Jasaň – dotazoval sa ako chce obec riešiť nakladanie s biologickým odpadom
uloženým na ČOV a
Ing. Komorová - vzhľadom na veľké množstvo biologického odpadu, obec chce zneškodniť
tento odpad veľkou drvičkou, ďalej upozornila, že občania majú v prvom rade biologický
odpad kompostovať v domácnostiach.

K bodu programu č. 7:
Závery z rokovania OZ.
Schválené uznesenia a hlasovanie sú poznamenané v zápisnici.

K bodu programu č. 8:
Záver.
V závere sa starostka obce, Ing. Iveta Komorová Hiľovská, poďakovala všetkým
prítomným za účasť na tomto neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Zuzana Bradová

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

Mgr. Katarína Harčariková .............................................
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