Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč,
konaného dňa 24.02.2020 o 16.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Poproči

Prítomní:
Starostka obce:

Ing. Iveta Komorová Hiľovská

Hlavná kontrolórka obce Poproč:

JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD.

Spracovateľka podkladov:
/VZN, Štatút, Zásady/

JUDr. Monika Jurčová

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
Zvuková nahrávka čas 0:00:01

-

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 Rokovacím poriadkom OZ vrátane jeho
zmien a doplnkov bude z rokovania vyhotovená zvuková nahrávka a bude prílohou zápisnice.

K bodu programu č. 1a): Určenie zapisovateľa
Zvuková nahrávka čas 0:01:09

-

Starostka obce určila za zapisovateľku p. Janu Juríkovú.

K bodu programu č. 1b): Určenie overovateľov zápisnice
Zvuková nahrávka čas 0:01:15

-

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Zuzana Bradová, PhDr. Dominika
Vincová

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie
Zvuková nahrávka čas 0:01:01

-

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie Mgr. Katarínu Harčarikovú, Ing. Viliama
Komoru, Ing. Jána Spišáka, následne dala za predložený návrh hlasovať.
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Uznesenie OZ č. A.2/1.a/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 1c), ktorým OZ
schvaľuje:
- Návrhovú komisiu v zložení poslancov:
Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora, Ing. Ján Spišák,
Hlasovanie:
za
prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

9

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

proti
zdržal sa

-

Starostka obce konštatovala, že návrhová komisia bude pracovať v zložení Mgr. Katarína
Harčariková, Ing. Viliam Komora, Ing. Ján Spišák.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 1d): Schválenie programu rokovania
Zvuková nahrávka čas 0:01:55

-

Starostka obce konštatovala, že návrh programu dnešného rokovania bol zverejnený v zákonom
stanovenej lehote, predložila zverejnený návrh programu a po prečítaní dala o predloženom
návrhu programu hlasovať:

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 28.11.2019, 13.12.2019
a 21.01.2020.
3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery.
a) Finančná komisia 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. Návrh Štatútu obce Poproč
5. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
6. Návrh Zásad o nakladaní s finančnými prostriedkami
7. Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska v obci
8. Základné prehľady a informácie – chod obce:
- Stav nedoplatkov na miestnych daniach ku dňu 31.12.2019
- Stav nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad ku dňu 31.12.2019
- Stav nedoplatkov – stočné ku dňu 31.12.2019
9. Voľba člena a tajomníka Finančnej komisie pri OZ
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10. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov – kolkáreň
11. Určenie poslanca obecného zastupiteľstva obce, ktorý bude členom komisie na otváranie obálok
návrhov zaslaných do obchodnej verejnej súťaže a kontrolu dodržania obligatórnych obsahových
aj formálnych náležitostí jednotlivých návrhov.
12. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
13. Návrh Dohody o mimosúdnom urovnaní sporu – monografia
14. Uplatnenie si predkupného práva na akcie VVS a. s.
15. Rôzne.
16. Interpelácie poslancov.
17. Podnety a návrhy od občanov.
18. Závery z rokovania OZ.
19. Záver
Uznesenie OZ č. A.2/1.b/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ
schvaľuje:
- Program rokovania zasadnutia OZ dňa 24.02.2020 podľa navrhovaného programu
zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň päť dní pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

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

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
-

-

-

Po hlasovaní vyzvala starostka obce poslancov na predloženie pozmeňujúceho návrhu už
schváleného programu dnešného rokovania.
Poslankyňa PhDr. Zita Baníková navrhla doplniť do bodu 15. Rôzne príspevky poslancov.
Starostka obce reagovala, že v rámci bodu Rôzne môže každý vystúpiť s vlastným príspevkom.
Následne poslankyňa PhDr. Zita Baníková vzala späť svoj návrh
Starostka obce navrhla vypustiť bod 14. Uplatnenie si predkupného práva na akcie VVS a.s.
v nadväznosti na dohodu z pracovnej porady poslancov za účelom získania podrobnejších
informácií na uplatnenie si predkupného práva na akcie VVS, a.s.
Nikto ďalší nepredložil návrhy na zmenu, starostka obce dala hlasovať za vypustenie bodu 14.
z programu:
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Uznesenie OZ č. A.2/1.c/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ
schvaľuje:
Vypustenie bodu programu č. 14 Uplatnenie si predkupného práva na akcie VVS a.s.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

Starostka obce skonštatovala, že návrh uznesenia bol schválený a bod 14. sa nebude na
dnešnom rokovaní prerokovávať.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 2: Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa
28.11.2019, 13.12.2019 a 21.01.2020.
Zvuková nahrávka čas 0:06:35

-

Starostka obce informovala o prijatých uzneseniach na jednotlivých zasadnutiach OZ,
konkrétne:

Uznesenie č.
A.12/23./2019

Zo dňa
28.11.2019

Text uznesenia
Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž

Zodpovedný
OcÚ

A.12/35./2019

28.11.2019

Zmeniť Rokovací poriadok

OcÚ

A.12/36./2019

28.11.2019

A.12/38./2019

28.11.2019

A.13/6.b/2019
A.13/7.b/2019
A.13/8.b/2019
A.13/9.b/2019
A.13/10.b/2019
A.13/11.b/2019
A.13/12.b/2019
A.13/13.b/2019

13.12.2019

A.1/3.a/2020

21.01.2020

Doplniť zápisnicu z neplánovaného zasadnutia OZ v
Poproči zo dňa 30.9.2019 štandardným spôsobom v
súlade s rokovacím poriadkom a ďalšie zápisnice z
nasledujúcich zastupiteľstiev uverejniť po podpísaní
overovateľmi
Vypracovať a doručiť odborné stanoviská k
posúdeniu hrubých predpokladaných realizačných
nákladov pre projekt „Stavebné úpravy, prístavba a
nadstavba objektu Domova dôchodcov Poproč“

Stav
SPLNENÉ
nepodpísané,
pozastavený
výkon
uznesenia OZ,
uplatnené
sistačné právo
TRVÁ

OcÚ

KŽPaPP,
FK

SPLNENÉ

Všetky uznesenia týkajúce sa uzavretia nájomných
zmlúv ohľadne prenájmu nebytového priestoru

OcÚ

SPLNENÉ

Preveriť zmluvu sp.zn.: OcU-I-50/2019 účinnú od
1.2.2019 o poskytovaní právnej pomoci

HKO

TRVÁ
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A.1/7/2020

21.01.2020

a zastupovanie v spore zn. 15Up/853/2018. K danej
zmluve preveriť správnosť fakturácie.
1. Preveriť plnenie VZN 2/2019 – špeciálne § 10
Poskytovanie podpornej služby – jedáleň;
2. Preveriť plnenie uznesenia OZ č. A.5/7./2019;
3. Skontrolovať a predložiť Obecnému
zastupiteľstvu výsledky hospodárenia DD za rok
2019 s porovnaním na rozpočet na rok 2019;
4. Predložiť Obecnému zastupiteľstvu rozpočet DD
na rok 2020

HKO

TRVÁ

- Starostka obce ďalej informovala o uzneseniach:
Pripraviť nový návrh všeobecne záväzného
nariadenia o úhradách za sociálne služby so
zohľadnením ekonomicky oprávnených nákladov
Vypracovanie možných alternatív rozšírenia
Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, Poproč.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu obecných komunikácií Letná, Lesná,
Horská, Brezová, Poľná, Jarná a chodníka na ulici
Kostolnej.
Rozvoz stravy pre dôchodcov v obci riešil formou
terénnej sociálnej služby prostredníctvom
rozpočtovej organizácie obce – Domova dôchodcov
Poproč, Obchodná 73
Vypracovanie novej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok pre projekt „Zberný dvor Poproč“.

A.7/17./2019

24.6.2019

A.10/9./2019

3.9.2019

A.10/10./2019

3.9.2019

A.2/6.a./2019

25.2.20219

A.3/17./2019

25.3.2019

A.3/19./2019

25.3.2019

Vypracovanie novej projektovej dokumentácie pre
projekt „Trhovisko“

čiastočne
SPLNENÉ
a TRVÁ

25.3.2019

Predaj nehnuteľného majetku obce Poproč,
konkrétne parc. č. 1508 vo výmere 192 m2 , parc. č.
1507 vo výmere 88 m2, parc. č. 1505 vo výmere
182 m2, parc. č. 1502/3 vo výmere 102 m2 , parc.
č. 1506 vo výmere 83 m2 , parc. č. 1527 vo výmere
325 m2 , všetky zapísané na LV č. 1190 p. Petrovi
Petrášovi, bytom Košice, Alžbetina 36 v cene 1,07
€/m2, spolu za cenu 1.040,04 € (cena navrhnutá
žiadateľom dňa 28.9.2018 a porovnateľná s cenou v
zmysle znaleckého posudku vypracovaného
znalcom Ing. Ľubomírom Vincom zo dňa
13.6.2017)

SPLNENÉ

A.3/23./2019

-

OcÚ

SPLNENÉ

OcÚ

SPLNENÉ

OcÚ

čiastočne
SPLNENÉ a
TRVÁ

OcÚ

čiastočne
SPLNENÉ a
TRVÁ
SPLNENÉ

Starostka obce otvorila diskusiu poslancov k predmetnému bodu, nikto sa nevyjadril, následne
vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie a dala o návrhu hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.2/2./2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 2, ktorým OZ
berie na vedomie:
- Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ dňa 28.11.2019, 13.12.2019 a
21.01.2020.
Hlasovanie:
za
prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

9

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

5

proti
zdržal sa

-

0
0

Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 3: Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a závery
Zvuková nahrávka čas 0:19:05
- Starostka obce požiadala predsedov komisií o podanie informácií a prípadných záverov zo
zasadnutí komisií

a) Finančná komisia OZ – informovala predsedníčka FK Ing. Eva Petrášová
- Zasadnutie FK dňa 17.02.2020, prerokované body:
 vzdanie sa členstva vo FK p. Ladislavou Šestákovou vrátane vzdanie sa funkcie
tajomníka FK, náhradníci p. Martin Jasaň a Ing. Slavomír Štovčík majú záujem stať
sa členom Finančnej komisie. Informovala, že na dnešnom zasadnutí OZ bude voľba
člena FK z radov občanov (náhradníci) a rovnako aj tajomníka FK
 projekty realizované v r. 2019, rovnako aj plánované projekty a investičné akcie v r.
2020, projekty na miestne komunikácie – FK odporúča schváliť, následná realizácia
podľa voľných zdrojov financovania
 navrhované body dnešného rokovania OZ:
 návrh ponechať v zásadách výšku doterajšieho minimálneho nájomného
a sledovať ceny v okolí obce;
 odporúča vypracovať nové podmienky Obchodnej verejnej súťaže
(medzitým vypracované, prerokované na pracovnej porade poslancov);
 ochranné pásmo cintorína;
 mimosúdne vyrovnanie – monografia – členovia komisie sa nevyjadrovali
okrem Ing. Vindta, ktorý by išiel cestou zmieru, navrhol vyplatiť trovy
súdneho zastupovania, ospravedlniť sa a apelovať na žalobcov, aby sa vzdali
finančných nárokov – stanovisko FK: ponecháva rozhodnutie na OZ;
 prerokované Uplatnenie predkupného práva a Obecný sociálny podnik
(navrhli počkať za účelom doloženia bližších informácií)
b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ – informoval predseda
KŽPaPP Ing. Branislav Petráš, PhD.
- Zasadnutie dňa 22.02.2020, prerokované body:
 Návrh Trhovisko a predajné stánky – súhlasné stanovisko s veľkosťou
a umiestnením predajných stánkov, zmena projektovej dokumentácie
 Ochranné pásmo cintorína – hlasovaním 0 metrov (6 z 8 členov za)
 Úpravy domu smútku – informácia od starostky o postupných stavebných úpravách
 Zastávka SAD pri cintoríne – bude spracovaný návrh p. Šimkovou
 Rekonštrukcia miestnych komunikácií - predpoklad 40 000 eur na, presná hodnota
bude stanovená z verejného obstarávania
 Starostka obce upresnila, že predseda komisie individuálne oslovil členov
komisie (odporúčanie komisie k ochrannému pásmu). Ing. Branislav Petráš
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uviedol, že členovia následne dali svoje stanovisko, ktoré bolo teraz
prezentované
c) Komisia kultúry a športu pri OZ – informoval predseda KKaŠ Ing. Ján Spišák
- Komisia nezasadala, priebežne monitorujú a zúčastňujú sa akcií v obci, pripravujú sa
podklady na Dni obce, plánované stretnutie komisie v najbližšej dobe
d) Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ – informovala predsedníčka KŠaSV Mgr. Zuzana
Bradová:
- Komisia nezasadala, v prípade potreby bude zvolané stretnutie.
-

Starostka obce poďakovala predsedom komisií za informovanie, vyzvala návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie a dala o návrhu hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.2/3/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 3, ktorým OZ
berie na vedomie:
- Závery a informácie z rokovania komisií obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za

9

proti

0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

zdržal sa 0
Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 4: Štatút obce
Zvuková nahrávka čas 00:29:30

-

Starostka obce odovzdala slovo spracovateľke návrhu Štatútu obce JUDr. Monike Jurčovej,
ktorá predniesla dôvodovú správu, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslankyňa Ing. Eva Petrášová pripomienkovala predložený materiál v bodoch o komisiách OZ
a kronikárovi obce. JUDr. Jurčová uviedla, že materiál bol pripravený rámcovo za účelom
dlhodobosti a minimalizácie novelizácii; komisie budú následne rozpracované v Rokovacom
poriadku OZ. Do diskusie sa už nikto neprihlásil, starostka dala hlasovať o predloženom
návrhu uznesenia.

Uznesenie OZ č. A.2/4.a/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 4, ktorým OZ
navrhuje:
- Doplniť do Oddielu 7, článok 32, odsek 3: Spracovaním zápisov do kroniky je
poverený obecný kronikár, ktorého na návrh starostu obce po schválení Obecným
zastupiteľstvom menuje a odvoláva starosta obce.
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Hlasovanie:
za

8

proti

1

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

zdržal sa 0
Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
-

Do diskusie sa nikto viac neprihlásil, starostka dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia
ako celku:

Uznesenie OZ č. A.2/4.b/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 4, ktorým OZ
po prerokovaní predloženého návrhu a návrhu na zmenu predloženú Ing. Petrášovou schvaľuje:
- Štatút obce
Hlasovanie:
za

8

proti

1

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

zdržal sa 0
Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 5: Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Zvuková nahrávka čas 01:00:36

-

-

Starostka obce odovzdala slovo spracovateľke návrhu Zásad JUDr. Monike Jurčovej, ktorá
predniesla dôvodovú správu, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Prítomní následne prerokovali pripomienky k návrhu prednesené na porade poslancov
pripomienkované poslankyňou Ing. Evou Petrášovou
Poslankyňa Ing. Eva Petrášová žiadala doplniť čl. 5 ods. 2 písm. f – odvolávku na zákon
a paragraf zákona a v čl. 7 ods. 2 písm. b) pripomienkovaná „obstarávacia cena“ – má byť
obstarávacia hodnota; taktiež čl. 7 ods. 3 pripomienkovaná „hodnota“ – má by obstarávacia
hodnota.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starostka dala hlasovať o návrhu uznesenia.
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Uznesenie OZ č. A.2/5.a/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 5, ktorým OZ
navrhuje:
- doplniť v Článku 1, odsek 4 vnútorný predpis pre uskutočnenie inventarizácie
majetkov a záväzkov.
Hlasovanie:
za

9

proti

0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

zdržal sa 0
Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.2/5.b/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 5, ktorým OZ
navrhuje:
- v Článku 5, odsek 2, písmeno f) doplniť odkaz na predpis
Hlasovanie:
za

9

proti

0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

zdržal sa 0
Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.2/5.c/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 5, ktorým OZ
navrhuje:
- v Článku 9, odsek 1, písmeno d) a článku 9, odsek 4 písmeno a) opraviť „nie
zostatková cena“ ale „obstarávacia hodnota“.
Hlasovanie:
za

9

proti

0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

9

-

zdržal sa 0
Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
-

Do diskusie sa nikto viac neprihlásil, starostka dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia
ako celku:

Uznesenie OZ č. A.2/5.d/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 5, ktorým OZ
po prerokovaní predloženého návrhu a prerokovaní návrhov na zmeny určuje:
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Hlasovanie:
za

9

proti

0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

zdržal sa 0
Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 6: Návrh Zásad o nakladaní s finančnými prostriedkami
Zvuková nahrávka čas 01:12:36

-

Starostka obce odovzdala slovo spracovateľke návrhu Zásad JUDr. Monike Jurčovej, ktorá
predniesla dôvodovú správu, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Prítomní následne prerokovali pripomienky k návrhu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starostka dala hlasovať o návrhu uznesenia.

Uznesenie OZ č. A.2/6.a/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 6, ktorým OZ
navrhuje:
- do Článku 6, odsek 4 doplniť odkaz na osobitný predpis.
Hlasovanie:
za

9

proti

0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

zdržal sa 0
Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
-

Do diskusie sa nikto viac neprihlásil, starostka dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia
ako celku:

Uznesenie OZ č. A.2/6.b/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 6, ktorým OZ
po prerokovaní predloženého návrhu a návrhu na doplnenie určuje:
- Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce.
Hlasovanie:
za

9

proti

0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

zdržal sa 0
Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 7: Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska v obci
Zvuková nahrávka čas 01:19:06

-

-

-

Starostka obce podala informáciu, že bol spracovaný návrh VZN, návrh bol zverejnený na
úradnej tabuli v stanovenej lehote, aby mohol byť prerokovaný na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva, vzhľadom k tomu, že v čase zverejnenia návrhu VZN bolo známe stanovisko
len jednej komisie.
Starostka obce informovala o novele zákona o pohrebníctve platnej od 01.01.2020, na základe
ktorej si obec sama určuje ochranné pásmo cintorína (predtým zákon určoval 50 m).
Spracovateľka VZN JUDr. Monika Jurčová doplnila informáciu, že ustanovenie 50 m je účinné
len do 31.3.2020, ak obec nebude mať prijaté VZN, tak od 1.apríla 2020 bude platiť 0 m
ochranné pásmo. FK a KŽPaPP sa stotožnili s 0 m ochranným pásmom aj z dôvodu vyhnutia
sa možnému finančnému odškodneniu vlastníkom pozemkov v ochrannom pásme pohrebiska
(zo zákona im prináleží primeraná náhrada).
Starostka obce zároveň upozornila, že v prípade ak sa Obecné zastupiteľstvo uznesie na VZN
s 0 m ochranným pásmom, bude potrebné žiadať o zmenu Územného plánu obce (možnosť
zakázať stavby v ochrannom pásme). JUDr. Jurčová doplnila, že v prípade prijatia 0
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-

ochranného pásma nebude možné regulovať – zakazovať stavby ani obmedziť určité činnosti
počas pohrebu.
Do diskusie sa nikto viac neprihlásil, starostka predniesla návrh uznesenia a dala hlasovať
o predloženom návrhu:

Uznesenie OZ č. B./2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 7, ktorým sa OZ
uznáša na:
- Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o ochrannom pásme pohrebiska obci
Hlasovanie:
prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

za
proti

0
9

zdržal sa

0

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

Starostka obce konštatovala, že OZ sa neuznieslo na návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
obce.

K bodu programu č. 8: Základné prehľady a informácie – chod obce
Zvuková nahrávka čas 01:30:13

-

-

Starostka obce predložila OZ a verejnosti informáciu o stave nedoplatkov na miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad k 31.12.2019. Základné prehľady boli zároveň
prerokované aj na zasadnutí komisií. Snahou obce bude nedoplatky minimalizovať a do
príjmovej časti rozpočtu dostať čo najviac peňazí.
Ing. Viliam Komora neprítomný v čase 17:46 – 17:48
Do diskusie sa nikto viac neprihlásil, starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
uznesenia a následne dala o návrhu hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.2/7/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 8, ktorým OZ
berie na vedomie:
- Informáciu o základných prehľadoch a stave nedoplatkov v obci
Hlasovanie:
za

8

proti

0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 8

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

zdržal sa 0
Poslanec Ing. Viliam Komora neprítomný počas hlasovania
- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.
V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
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K bodu programu č. 9: Voľba člena a tajomníka Finančnej komisie pri OZ
Zvuková nahrávka čas 01:33:07.

-

Prvotnú informáciu o vzdaní sa členstva a funkcie tajomníka FK podala predsedníčka komisie
Ing. Eva Petrášová v rámci bodu 3.a)
Starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a následne dala o návrhu
hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.2/8.a/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 9, ktorým OZ
berie na vedomie:
- Informáciu o vzdaní sa členstva p. Ladislavy Šestákovej vo Finančnej komisii a súčasne
aj funkcie tajomníka Finančnej komisie
Hlasovanie:
za

9

proti

0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

zdržal sa 0
Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
-

Starostka obce odovzdala slovo predsedníčke Finančnej komisie Ing. Eve Petrášovej k voľbe
člena FK z radov občanov – odborníkov.
Poslankyňa a predsedníčka FK Ing. Eva Petrášová informovala o 2 kandidátoch na člena FK Martin Jasaň, Ing. Slavomír Štovčík a o spôsobe voľby.
Ing. Viliam Komora nespochybnil, že voľba medzi pôvodne nezvolenými členmi je správna
a dal návrh, aby sa kandidáti odprezentovali pred poslancami OZ

Uznesenie OZ č. A.2/8.b/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 9, ktorým OZ
na návrh Ing. Viliama Komoru schvaľuje:
- aby sa kandidáti z radov občanov za členov Finančnej komisie mohli odprezentovať pred
Obecným zastupiteľstvom v dĺžke 3 minúty.
Hlasovanie:
za

7

proti

0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

zdržal sa 2 PhDr. Zita Baníková, PhDr. Dominika Vincová
Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
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-

Následne sa kandidáti Martin Jasaň a Ing. Slavomír Štovčík samostatne a krátko prezentovali
pred poslancami Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo následne pristúpilo k voľbe kandidátov:

Uznesenie OZ č. A.2/8.c/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 9, ktorým OZ
volí:
- z radov občanov odborníkov, p. Martina Jasaňa, Západná 2, Poproč za člena Finančnej
komisie pri OZ.
Hlasovanie:
prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

za
proti

3
2

zdržal sa

4

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

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.2/8.d/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 9, ktorým OZ
volí:
- z radov občanov odborníkov, Ing. Slavomíra Štovčika, Požiarna 7, Poproč, za člena
Finančnej komisie pri OZ.
Hlasovanie:
za

6

proti
zdržal sa

2
1

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

Starostka obce konštatovala, že za člena Finančnej komisie bol zvolený Ing. Slavomír Štovčik.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

-

Predsedníčka Finančnej komisie následne navrhla za tajomníka FK PhDr. Dominiku Vincovú.
Starostka vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a následne dala o návrhu
hlasovať:
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Uznesenie OZ č. A.2/8.e/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 9, ktorým OZ
volí:
- za tajomníka Finančnej komisie pri OZ z členov komisie PhDr. Dominiku Vincovú.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
1

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

-

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

Poslanec Ing. Viliam Komora nehlasoval
Starostka obce konštatovala, že za tajomníka Finančnej komisie bola zvolená PhDr. Dominika
Vincová.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 10: Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov - kolkáreň
Zvuková nahrávka čas 01:43:14.

-

-

Starostka obce informovala, že Obecný úrad spracoval nové podmienky Obchodnej verejnej
súťaže, predložil na komisii na prerokovanie a následne boli upravené podľa dohody
Starostka obce stručne informovala o upravených bodoch, súťaž korešponduje s novoprijatými
a schválenými Zásadami hospodárenia s majetkom, že bude zriadená 3-členná komisia na
otváranie doručených ponúk (starostka, určený poslanec, poverený zamestnanec Obecného
úradu), nasledovať bude kontrola požadovaných dokumentov. Na zabezpečenie maximálnej
transparentnosti uchádzači doručia v základnej obálke zvlášť zalepenú obálka s návrhom výšky
nájmu (jediné kritérium), ktorá sa otvorí až na zasadnutí OZ, na ktorom sa bude verejne
vyhodnocovať, na vyhodnotenie postúpia len tí uchádzači, ktorí splnia všetky podmienky
súťaže.
Starostka následne vyzvala na zrušenie uznesení predchádzajúcej súťaže, predniesla návrhy
a priebežne dala o nich hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.2/9.a/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ
ruší:
- Uznesenie OZ č. A.12/22.a/2019 zo dňa 28.11.2019, ktorým OZ schválilo „spôsob
prenechania majetku obce: nebytový priestor - časť stavby nachádzajúcej sa v katastrálnom
území Poproč, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190 ako budova so súpisným číslom 969
postavená na pozemku – parcela KN registra „C“ č. 1326 – zastavané plochy a nádvoria,
pričom predmetom nájmu bude jej časť so samostatným vstupom zo severu a z tribúny o
celkovej výmere 267,2 m2 do užívania iných osôb verejnou obchodnou súťažou“.
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Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.2/9.b/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ
ruší:
- Uznesenie OZ č. A.12/22.b/2019 zo dňa 28.11.2019, ktorým OZ schválilo “podmienky
obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku obce: nebytový priestor - časť stavby
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Poproč, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190 ako
budova so súpisným číslom 969 postavená na pozemku – parcela KN registra„C“ č. 1326 –
zastavané plochy a nádvoria, pričom predmetom nájmu bude jej časť so samostatným vstupom
zo severu a z tribúny o celkovej výmere 267,2 m2, okrem podmienky uvedenej v článku 3 bod.
1.2.“.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.2/9.c/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ
ruší:
- Uznesenie OZ č. A.12/22.c/2019 zo dňa 28.11.2019, ktorým OZ schválilo“v prípade
neúspešnej obchodnej verejnej súťaže jej zopakovanie s rovnakými podmienkami.“.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

-

Starostka následne vyzvala na schválenie uznesení súvisiacimi s vyhlásením novej obchodnej
verejnej súťaže, predniesla návrhy a priebežne dala o nich hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.2/9.d/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ
schvaľuje:
- zámer prenajať nebytový priestor - časť stavby nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Poproč, zapísanej na liste vlastníctva
č. 1190 ako budova so súpisným číslom 969
postavená na pozemku – parcela KN „C“ č. 1326 – zastavané plochy a nádvoria, pričom
predmetom nájmu bude jej časť so samostatným vstupom zo severu a z tribúny
pozostávajúca z miestností vo výmere 267,3 m2
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.2/9.e/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ
schvaľuje:
- spôsob prenechania majetku obce: nebytový priestor - časť stavby nachádzajúcej sa v
katastrálnom území Poproč, zapísanej na liste vlastníctva č. 1190 ako budova so súpisným
číslom 969 postavená na pozemku – parcela KN „C“ č. 1326 – zastavané plochy a
nádvoria, pričom predmetom nájmu bude jej časť so samostatným vstupom zo severu a
z tribúny pozostávajúca z miestností vo výmere 267,3 m2 do užívania iných osôb verejnou
obchodnou súťažou
Hlasovanie:
za

9

proti

0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

-

0

Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

Uznesenie OZ č. A.2/9.f/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ
schvaľuje:
- podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku obce:
nebytový priestor -časť stavby nachádzajúcej sa v katastrálnom území Poproč, zapísanej
na liste vlastníctva č. 1190 ako budova so súpisným číslom 969 postavená na pozemku –
parcela KN „C“ č. 1326 – zastavané plochy a nádvoria, pričom predmetom nájmu bude
jej časť so samostatným vstupom zo severu a z tribúny pozostávajúca z miestností vo
výmere 267,3 m2
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Uznesenie OZ č. A.2/9.g/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ
schvaľuje:
- v prípade neúspešnej obchodnej verejnej súťaže jej zopakovanie s rovnakými
podmienkami.
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
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-

Prítomní poslanci sa zhodli v nadväznosti na to, čo bolo prerokované na odbornom
legislatívnom školení poslancov, že Obecný úrad vyhlási novú Obchodnú verejnú súťaž na
základe týchto schválených uznesení.

K bodu programu č. 11: Určenie poslanca obecného zastupiteľstva obce, ktorý bude
členom komisie na otváranie obálok návrhov zaslaných do obchodnej verejnej súťaže a
kontrolu dodržania obligatórnych obsahových aj formálnych náležitostí jednotlivých
návrhov
Zvuková nahrávka čas 01:53:15

-

Starostka obce vyzvala na predloženie návrhu z radov poslancov
Poslankyňa Ing. Eva Petrášová navrhla za člena komisie Ing. Branislava Petráša, PhD.
Žiadne návrhy už neboli predložené, starostka obce dala hlasovať za predložený návrh
uznesenia:

Uznesenie OZ č. A.2/10/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ
určuje:
- Poslanca obecného zastupiteľstva obce Ing. Branislava Petráša, PhD. ako člena komisie
na otváranie obálok návrhov zaslaných do obchodnej verejnej súťaže a kontrolu
dodržania obligatórnych obsahových aj formálnych náležitostí jednotlivých návrhov.
Hlasovanie:
za

8

proti
zdržal sa

0
1

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 12: Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce
Zvuková nahrávka čas 01:54:27.

-

Starostka obce odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce JUDr. Svetlane Pavlíkovej PhD.
HKO predniesla Správu o kontrolnej činnosti HKO za II. polrok 2019 (01-06/2019):
- Kontrola pokladne, pokladničnej hotovosti – bez nedostatkov
- Kontrola bankových operácií, účtovných dokladov – bez nedostatkov
- Kontrola zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov (Voľba prezidenta, voľby
do Európskeho parlamentu) – bez nedostatkov
- Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva – upozornila na označovanie
uznesení (Uznesenia označované A, Všeobecne záväzné nariadenia obce označované
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-

-

B), kontrola uznesení označované ako splnené, resp. trvá, Uznesenie A.12/2.c/2019
nebolo predmetom čiastkovej kontroly a nebolo ani splnené na základe podnetu Ing.
Branislava Petráša, PhD. a chýba doplnenie zápisnice z neplánovaného OZ zo dňa
30.9.2019
- Starostka obce reagovala, či bola kontrola ukončená, HKO odpovedala záporne,
následne HKO uviedla, že uznesenie bolo vyriešené na začiatku dnešného OZ.
- Kontrola čerpania a vyúčtovania dotácií – navrhla prijatie nového VZN
- Kontrola dohôd o vykonaní práce – bez nedostatkov
- Kontrola poskytovania informácií v zmysle zákona č. 211/2000 – samostatná správa,
navrhla uviesť na stránke pre občanov popis, manuál ako sprístupňovať informácie
HKO uviedla správu o uložených prevereniach zo strany OZ v zmysle uznesenia OZ č.
1/7/2020 zo dňa 21.01.2020 a Uznesenie OZ č. A.1/3.a/2020 zo dňa 21.01.2020:
- Preveriť plnenie VZN 2/2019 – špeciálne § 10 Poskytovanie podpornej služby jedáleň
– kontrolné zistenie: neplnenie VZN 2/2019 najmä čl. 10 ods. 2 vo výške celkovej ceny
jedla na obed / osoba.
- Preveriť plnenie uznesenia OZ č. A.5/7./2019 – pripraviť nový návrh VZN o úhradách
za sociálne služby so zohľadnením ekonomicky oprávnených nákladov
- Starostka obce reagovala, že kontrola plnenia uznesení s ňou nebola
prerokovaná
- Preveriť zmluvy OcU-I-49/2019 a OcU-I-50/2019 – poskytovanie právnej pomoci
- Starostka reagovala, že je nutné dodržiavať zákon o finančnej kontrole, ak dôjde
k zisteniam má dôjsť k prerokovaniam. Starostka konštatovala, že s ňou nebola
prerokovaná kontrola. Upozornila, že z jej pohľadu nebola kontrola ukončená.
- Na vyjadrenie HKO reagoval riaditeľ DD Poproč JUDr. Michal Rusnák, že mu
bolo upreté právo sa vyjadriť. Požiadal HKO o predloženie správy s termínom
do ktorého sa má vyjadriť. Z jeho pohľadu nebol dodržaný postup zo strany
kontrolórky. HKO reagovala, že kontrola ešte nebola ukončená
- Starostka obce uviedla, že ak dôjde k zisteniam, musí v prvom rade dôjsť
k prerokovaniu so zodpovednými osobami, dať časový priestor na zaujatie
stanoviska a následne HKO sa musí s námietkami stotožniť / nestotožniť a až
následne predložiť Obecnému zastupiteľstvu.
- Poslanec Ing. Viliam Komora reagoval, že im nebola poskytnutá správa o kontrolnej
činnosti vopred
- Starostka obce požiadala HKO o vyjadrenie, čo bolo predmetom dnes prednesenej
správy
HKO predniesla návrh na uznesenie OZ k tomuto bodu:

Uznesenie OZ č. A.2/11.a/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 12, ktorým OZ
po prerokovaní predloženého návrhu hlavnej kontrolórky obce Poproč berie na vedomie:
- Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za druhý polrok 2019
Hlasovanie:
za

7

proti

0
1

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

-

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

Ing. Viliam Komora
zdržal sa
Poslanec Ing. Ján Spišák nehlasoval.
Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.
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V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
-

Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. neprítomný v čase 18:53 – 18:59
Starostka ďalej uviedla, že v čase keď riešili dofinancovanie DD Poproč, všetky domovy
dôchodcov na Slovensku plošne zvyšovali poplatky (priemerne o 40% vyššie) v dôsledku
zvyšovania energií, potravín.
Poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, že neboli uvedené kalkulácie pri prijímaní VZN.
Starostka reagovala, že do konca februára 2020 sa zverejnia ekonomicky oprávnené náklady
za rok 2019 (EON vysvetlila prítomným p. Miriam Michalková z DD Poproč, Obchodná 73).
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, starostka obce dala o návrhu následne hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.2/11.b/2020, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 12, ktorým OZ
ukladá:
Hlavnej kontrolórke obce JUDr. Svetlane Pavlíkovej, PhD.
- Všetky zápisy z kontrol hlavnej kontrolórky budú poslancom poskytnuté v písomnej
forme v dostatočnom predstihu aspoň 3 dni pred konaním zastupiteľstva
Hlasovanie:
za

9

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

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

Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.

V Poproči, dňa 05.03.2020
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

K bodu programu č. 13: Návrh Dohody o mimosúdnom urovnaní sporu - monografia
Zvuková nahrávka čas 02:47:45

-

-

Starostka informovala, že od zasadnutia OZ k tejto problematike došlo k rozšíreniu žalobného
návrhu o uplatnenie nemajetkovej ujmy v peniazoch u 4 žalobcami. Starostka otvorila diskusiu
k tomuto bodu.
Poslanec Ing. Viliam Komora stručne informoval prítomných aká bola situácia pred štyrmi
rokmi, podľa predbežného vyjadrenia sudcu v roku 2019 v tomto spore by bola najlepších
riešením mimosúdna dohoda. Vyzval na ľudský prístup, dobré gesto od nás mimosúdne sa
dohodnúť. Zároveň uviedol, že žalobcovia zvažujú trestné oznámenie na konkrétne fyzické
osoby a medializáciu sporu.
Poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, že súdny spor vznikol v minulom volebnom období.
Podľa stanoviska predchádzajúceho právneho zástupcu JUDr. Sotolářa nešlo o porušenie
autorských práv a ktorý navrhol riešiť spor súdnou cestou. Po voľbách a výmenou právneho
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-

-

zástupcu sa zmenil názor novej právničky JUDr. Bajužíkovej Jany, ktorá navrhla vyriešiť spor
mimosúdnou cestou. Myšlienka dobrá, až do tej chvíle, keď bol poslancom predložený
navýšený návrh na mimosúdne urovnanie (každému zo žalobcov v rade 1-4 sumu 2.500 €
z titulu nemajetkovej ujmy). Starostka obce sa tejto sumy zriekla, ale na druhej strane vo funkcii
starostky obce vypovedá na súde, čím si poslankyňa myslí, že bol porušený Ústavný zákon
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov. Navrhla urovnať spor
mimosúdnou cestou vyplatením súdnych trov a ospravedlnením, nesúhlasí však s vyplatením
sumy 2.500 € a zničením publikácie.
Starostka obce v reakcii na príspevok poslankyne Ing. Evy Petrášovej uviedla:
- JUDr. Sotolář navrhol sám korektne ukončiť spoluprácu s obcou. Nová právna zástupkyňa
nemala iný názor. Na prvom pojednávaní požiadala sudcu o predbežný právny názor
a tento sa vyjadril, že došlo k porušeniu autorských práv. Právna zástupkyňa v záujme
nenavyšovania nákladov obce v tomto spore navrhla mimosúdnu dohodu. K jej výpovedi
uviedla, že právna zástupkyňa oznámila súdu, že Ing. Iveta Komorová Hiľovská sa stala
starostkou obce a že je v konflikte záujmov. Ona (starostka), prv než sa stala starostkou,
začala v danej veci vypovedať, avšak kvôli nahlásenému bombovému poplachu bola jej
výpoveď prerušená. Na ďalšom pojednávaní už o tom sudca vedel, že bola zvolená za
starostku a na otázku, či umožní ukončiť výpoveď alebo to vyhodnotí ako konflikt
záujmov, sudca trval na ukončení výpovede. Odvtedy v tomto spore nevypovedala.
Poukázala, že počas predchádzajúceho volebného obdobia na pojednávania v tomto spore
nechodil za obec nikto, len právny zástupca.
V rámci diskusie už nikto nevystúpil, starostka obce následne predniesla návrh uznesenia a dala
o ňom hlasovať:

Uznesenie OZ, zo dňa 24.02.2020, k bodu programu č. 12, ktorým OZ schvaľuje:
Dohodu o mimosúdnom urovnaní medzi účastníkmi sporu Mgr. Juraj Šlosárik, Mgr. Helena
Šlosáriková, Mgr. Helena Hiľovská, Ing. Jozefína Hiľovská a Obcou Poproč, tak ako ju OZ
predložila starostka obce Ing. Iveta Komorová Hiľovská, o vyporiadaní Nárokov a to tak, že:
a) Obec Poproč zaplatí Autorom peňažnú náhradu trov právneho zastúpenia a účelne
vynaložených nákladov na ochranu svojich práv, a to každému jednotlivo sumu vo výške
2.875,- € (slovom dvetisícosemstosedemdesiatpäť eur), t.j. spolu sumu 11.500,- € (slovom
jedenásťtisícpäťsto eur) a to na bankový účet IBAN: v lehote do 30 dní od podpisu tejto
Dohody
b) Obec Poproč zverejní ospravedlnenie v jednom z najbližších vydaní obecného periodika
s názvom „Poproč: občasník Obecného úradu v Poproči – Popročský obecný populárnorekreačný občasný časopis“, ISSN: 1339-0716, na vlastné náklady, na prvej strane, s typom
písma: Times New Roman-bold, veľkosť písma 12 a s nasledovným textom:
OSPRAVEDLNENIE:
Obec Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč, IČO: 00 324 639, sa týmto ospravedlňuje Mgr.
Jurajovi Šlosárikovi, Mgr. Helene Šlosárikovej, Mgr. Helene Hiľovskej, Ing. Jozefíne
Hiľovskej a Ing. Ivete Komorovej Hiľovskej, za to, že, bez ich súhlasu použila ich autorské
texty, ktoré sú súčasťou spoluautorského diela: „Šlosárik, J. a kolektív: Poproč. Mayor
Group spol. s r.o. ISBN: 80-968819-4-9“, a ktoré neoprávnene skopírovala, zmenila
a spracovala v roku 2015 a 2016, kedy starostom obce bol Ing. Štefan Jaklovský a ktoré
vydala v publikácii: „Poproč. 2. doplnené vydanie. Vydavateľstvo JES Košice, s.r.o. 2016.
ISBN: 978-80-88900-86-3“. Týmto konaním Obec Poproč porušila autorské právo Mgr.
Juraja Šlosárika, Mgr. Heleny Šlosárikovej, Mgr. Heleny Hiľovskej a Ing. Jozefíny
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Hiľovskej k ich spoluautorskému dielu „Šlosárik, J. a kolektív: Poproč. Mayor Group spol.
s r. o. ISBN: 80-968819-4-9“.
c) Obec Poproč publikáciu „Poproč. 2. doplnené vydanie. Vydavateľstvo JES Košice, s.r.o.
2016. ISB: 978-80-889000-86-3.“ nebude ďalej šíriť a existujúce výtlačky, ktoré má
k dispozícii zničí do 3 dní odo dňa podpísania tejto Dohody.
Obec Poproč si nebude uplatňovať trovy konania v súdnom konaní uvedenom v bode 4 tejto
Dohody.
d) Autori sa zaväzujú v lehote 3 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov
uvedených v písm. a) tejto Dohody na účet uvedený v písm. a) podať návrh na späťvzatie
žaloby vo veci porušovania autorského práva k slovesnému dielu vedeného pod. sp. zn.
37Ca/1/2016 špecifikovanej v obde 4. tejto Dohody v celom rozsahu a v tomto súdnom
konaní si nebudú uplatňovať trovy súdneho konania. Splnenie tejto povinnosti sa Autori
zaväzujú oznámiť právnemu zástupcovi obce Poproč, a to zaslaním kópie podaného
podania na e-mailovú adresu sekretariat@poproc.sk najneskôr do 3 pracovných dní po
podaní späťvzatia.
Hlasovanie:
prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

-

za
proti

3
5

zdržal sa

1

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

Starostka obce konštatovala, že druhý návrh mimosúdnej dohody nebol schválený.

K bodu programu č. 14: Uplatnenie si predkupného práva na akcie VVS a. s.
-

Bod programu bol vypustený z programu

K bodu programu č. 15: Rôzne
Zvuková nahrávka čas 03:06:05

-

-

Starostka obce informovala o personálnej zmene na Obecnom úrade, na pozíciu sekretárky po
ukončení pracovného pomeru s p. Evou Benkovou nastúpila p. Jana Juríková.
Starostka obce otvorila diskusiu k tomuto bodu.
Poslankyňa PhDr. Zita Baníková vystúpila s príspevkom (reakcia na vystúpenie poslanca Ing.
Viliama Komoru zo dňa 21.01.2020), ktorý tvorí prílohu zápisnice.
- Poslanec Ing. Viliam Komora v reakcii uviedol, že on nekritizoval, ale upozorňoval na
nezákonný postup.
Poslankyňa Ing. Eva Petrášová vystúpila s príspevkom (reakcia na vystúpenie poslanca Ing.
Viliama Komoru zo dňa 21.01.2020), ktorý tvorí prílohu zápisnice.
- Poslanec Ing. Viliam Komora uviedol, že reagoval na spôsob ich vyjadrovania v novinách.
Starostka obce považuje za nekorektné poslankyňou Ing. Evou Petrášovou uviesť do obecných
novín, že poslanci zabránili prijatiu nevýhodného úveru pre obec. Bola daná ponuka a starostka
ju ako návrh predložila obecnému zastupiteľstvu. Nikoho nenútila schváliť úver. Uviedla, že
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-

-

-

-

do budúcna chce vidieť rozbor / porovnanie (ne)výhodnosti úveru, na ponuky sa treba pozerať
komplexne. OZ sa s návrhom vysporiadalo tak ako sa vysporiadalo. Nedovolí však kydať na
svoju osobu.
- Poslankyňa PhDr. Dominika Vincová upresnila, že to ona písala do obecných novín
o nevýhodnosti úveru a nie p. Petrášová, ktorá sa o tom vyjadrila vo svojom príspevku.
Poslanec Ing. Ján Spišák sa opýtal prítomných poslancov v nadväznosti na zadanú tému do
novín, čo urobili za rok pre obec, akých akcií sa poslanci v obci zúčastňujú, ale sa stretávajú
len na komisiách a na zasadnutiach OZ
Poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová sa vyjadrila k zamestnaniu svojho manžela, ohľadne kroniky
nemala vopred informácie, vyjadrila svoj názor, že poslanec Ing. Viliam Komora je o všetkej
komunikácii informovaný, uviedla, že sa nebude písomne vyjadrovať na úrad.
Starostka poprosila poslancov, aby sa vyjadrovali samostatne, každý za seba. Poslanecký klub
nemohol vzniknúť, keďže nemáme v OZ politické strany. Poslanci rokujú a vyjadrujú sa
v zbore, čo je OZ. Ak OcÚ dostane vyjadrenie napr. poslankyne Ing. Evy Petrášovej,
prerokované s 5 poslancami, tak nejde o vyjadrovanie sa celého OZ.
V diskusii vystúpila Mgr. Helena Hiľovská, ktorá k monografii uviedla, že ide o prvé ucelené
jedinečné dielo (dovtedy nič nebolo), porovnala prvé a druhé vydanie, druhé vydanie je
v niektorých častiach opísané, autori ale nikomu nedali licenčnú zmluvu a bez licenčnej zmluvy
nemôžu ani jednu vetu opísať. Uviedla, že ak poslanci chcú, môžu sa ďalej navyšovať nároky
na súdny proces, ona sa bude brániť. Taktiež uviedla, že to od nej má poslanec Ing. Viliam
Komora informácie ku kronike - „šalátové vydanie“, ani jeden zápis v kronike nemôže byť
napísaný, kým ho neschváli OZ. Pán Oleg Brada sa vyjadril, že kronika je momentálne na
Obecnom úrade, do kroniky sa môže nahliadať len za prítomnosti kronikára. Starostka obce sa
ohradila, že kronika nebola celý čas na Obecnom úrade.
V diskusii ďalej vystúpila Ing. arch. Mariana Šimková k zverejnenému návrhu strategického
dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“, ktorý bol vyvesený
aj na úradnej tabuli obce. Vyjadrila sa, že obec by sa mala vyjadriť k návrhu. Návrh nebol
prerokovaný na Komisii ŽPaPP, poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. odpovedal, že si k tomu
treba sadnúť a riešiť koncepčne. Ing. arch. Šimková reagovala, že návrh je zverejnený na
stránke obce už dlhšiu dobu. Ing. arch. Šimková pošle návrhy e-mailom na obecný úrad, ktorý
postúpi pripomienky na ÚKSK.
Riaditeľka ZŠsMŠ informovala, že dňa 2.4.2020 od 13.00 do 17.00 hod bude zápis do 1.
ročníka ZŠ
p. Miriam Michalková dotazovala v rámci sociálnej pomoci občanom – umiestnenie
v zariadení. Starostka obce informovala, že sa komunikuje s dcérou, postupuje sa v súlade so
zákonom.
Poslanec Ing. Ján Spišák vyzval Ing. arch. Šimkovú, aby informovala o aktuálnych
informáciách k téme skládky NO Jasov, príprave petície. Téma sa medializovala, ale podľa
všetkého to nie je „čisté“.
- Podľa § 30 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie obec
Poproč nemá kompetenciu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti (nie sme dotknutá obec), avšak verejnosť áno prostredníctvom petície.
- Ing. arch. Šimková ukázala dotknutú oblasť názorne na mape.

K bodu programu č. 16: Interpelácie poslancov
- Prerokované v bode 15. Rôzne
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K bodu programu č. 17: Podnety a návrhy od občanov.
- Prerokované v bode 15. Rôzne

K bodu programu č. 18: Závery z rokovania OZ
-

Schválené uznesenia a hlasovania sú poznamenané v zápisnici.

K bodu programu č. 19: Záver
Zvuková nahrávka čas 04:07:27

-

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:

Mgr. Zuzana Bradová

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

PhDr. Dominika Vincová

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

Príloha – príspevok poslankyne PhDr. Zity Baníkovej
Príloha – príspevok poslankyne Ing. Evy Petrášovej
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Príloha- príspevok poslankyne PhDr. Zity Baníkovej

Vážení prítomnf týmto príspevkom chcem reagovať na príspevok p. Ing. Komom na OZ zo
dna21.01.2020

Vážený pán poslanec.

Nemilo ma ale aj ďalších poslancov prekvapilo Vaše vystúpenie, v ktorom "hodnotíte"

rozhodnutie voličov dať nám svoj hlas, čím negujete vlastne aj legitímne zvolenie pani
starostky, keďže ju volila tá istá voličská základňa. Ste kresťan, a ako taký týždenne
počúvate "nesúď - lebo budeš súdený".
f

Ale poďme k veci. Určite poznáte Ústavu SR, článok 12 ods. 2 Základné práva a slobody sa
zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohl'adu na pohlavie, rasu, farbu pleti,
jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod,
príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho
nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Ako sa odvážite ako poslanec, čo i len narážať na ich postavenie, citujem:
"starí ľudia" - diskriminácia z pohľadu veku

- "babky z kostola" - diskriminácia z pohľadu iného zmýšľanía, úrovne intelektu ? IQ ???
Mimochodom tie, s ktorými si podávate počas bohoslužby ruku na znak pokoja ? ( pokoj
a bratská láska nechje medzi nami).
"ľudia odkázaní na opatrovateľskú službu" diskriminácia ztitulu zdravotného stavu

....mimochodom moja agentúra ADOS-ATIZ už niekoľko rokov poskytuje profesionálne
ošetrovateľské služby, poskytujem ich nielen v našej obci ale aj v širokom okolí...

atak by som mohla pokračovať. Ktejto Časti sa už nemienim vyjadrovať lebo Vaše
vyjadrenie a Váš postoj k tejto časti obyvateľov hovorí sám za seba.

V tomto kontexte až zarážajúco vyznieva Vaša snaha hl'adať oporu na schôdzach seniorov, či

dôchodcov, ktorých týmto spôsobom na rozdiel od nás naozaj "priamo" ovplyvňujete
amanipulujete.

Všetky Vaše narážky na moju osobu ale aj ostatných poslancov, považujem za neoprávnené
r

a sice:

Áno cítim anaozaj som fímdovaná voblasti zdravotnej starostlivosti asociálnej.
Skúste sa pán poslanec infonnovať koľkým ľuďom vnašej obcÍ pomohlo moje

pôsobenie, možno nie bohapustým táraním ale skutkami, poradenstvom, činmi. O tom
aké potreby majú ľudia vdnešnom Poproči viem naozaj dosť. Za moju prácu
a skúsenosti aj v oblasti finančnej hovoria výsledky mojej firmy, ktorú vediem od r.
2002 a spokojnosť mojich klientov, nie Vaše urážlivé reči.
AJ urážlivé komentáre na adresu p. Mgr. Bradovej, ktoráje naozaj fimdovaná v oblasti
zamestnanosti- koľkým ľuďom hlavne vobci pomohla implementovaním zmeny
zákona o zamestnanosti k zamestnaniu zjednotlivých projektov...
Vážený pán poslanec,

To čo ste tu predvádzali v predchádzajúcich volebných obdobiach uVás pokračuje,

neoprávnená osobná kritika každého, kto s Vami nesúhlasí. Hodnotíte našu prácu? Skúste sa
pozrieť na výsledok svojej. Ako dopadlo vyhodnotenie a uzavretie verejnej obchodnej súťaže,
ktorú ste viedli vy?

PokÍaľ máte záujem riešiť veci verejné, efektívnejšie by bolo, keby ste svoje 29 ročné
skúsenosti využili pre podpom a pomoc mladým poslancom a nie dehonestovať našu prácu
naše pôsobenie.

P. poslanec verím, že takéto emočné Vaše vystúpenie minulým zastupiteľstvom skončilo a na
ďalších budemejednať vecne o veciach verejných a nie osobných.
NaŠÍ voliči, ktorých si vážime, nám preto dali dôvem. My chceme v Poproči žiť, nie prežívať
a zožierať sa, prosím majte to na pamätí !

^/

Ďakujem za pozomosť.

;
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Prfspevok poslankyne - Ing. Evy Petrášovej
Váženíprítomnf

Dovofte mi povedať niekorko slov ako reakciu na príspevok Ing. Viliama Komoru na
predchádzajúcom zastupiterstve ,na ktorom poslanec tvrdo kritizoval príspevky
poslancov uverejnených v obecných novinách a osočoval nielen poslancov ale aj
našich voličov.

Poslanec Komora tvrdí,že nevie o stretnutí poslancov s právnym zástupcom
a hlavným kontrolórov obce, tak mu to pripomeniem:
Stretnutie bolo zvolané starostkou obce na základe uznesenia OZČ.A3/4/2019
schváleného OZ 25.3.2019.

Zúčastnili sa ho: právna zástupkyňa obce Judr. Bajužíková Jana, hlavný kontrolór Ing.
Jarosfav Hospodár, starostka obce Ing.lveta Komorová-Hifovská a poslanci OZ.
Poslgnec Komora sa tohto stretnutia zúčastnil. Na tomto stretnutí pani starostka
predložila schému kompetencii obce, z ktorej vyplývalo rovnocenné postavenie
orgánov obce-obecného zastupiterstva a starostu obce, kde starosta je štatutárnýmvýkonným orgánom obce, riadi obecný úrad ,na druhej strane komisie patria výlučne
do kompetencii obecného zastupiterstva. Právna zástupkyňa odmietla svoj názorsubjektívny podfožiť písomne. Doklady a stanoviská sú prílohou plánovaného 02
konaného 24.6.2019.

Teraz by som sa vyjadrila k najdôležitejším uzneseniam, ktoré poslanci nepodporifi
a vysvetlím aj dôvody prečo:
1. Domov dôchodcov -nové VZN

Už vjanuári 2019 bol otvorený problém ohFadom donášky stravy dôchodcom do
domácnosti. 25.2.2019 boto prijaté uznesenie č.A.2/6a/2019, v ktorom OZ ukladá

obecnému úradu, aby sa rozvoz stravy riešil formou terénnej sociálnej služby.
25.3.2019 bol predložený návrh VZN na riešenie tejto služby. Ked^e doslo

k rozdielnym názorom medzi starostkou obce a riaditefkou DD Ing. Máriou
Petrášovou, 4 poslanci sa zdržalí hlasovania a VZN nebolo schválené. Pani riaditerka
medzitým dáva výpoveďa je vypísaný konkurz na nového riaditera DD.
29.5. 2019 je zvolané neplánované zastupitefstvo s htavným bodom - návrh VZN

2/2019 o úhradách za sociálne služby. Po dfhých diskusiách, nakorko VZN
nezohľadňovalo ekonomicky oprávnené náklady, ale bola potreba riešiť registráciu
tejto činnosti, poslanci schvarujú VZN s podmienkou, že do 31.7.2019 bude

predfožené nové VZN , ktoré bude zohfadňovať ekonomicky oprávnené náklady uznesenie č. A5/7/2019.

V uznesení schválenom 29.5.2019 boli schválené ceny:
*/'

V §10 ods.2 celková cena jedla 2,7 /obed . Ods 4. úhrada donášky
0,3 /obed/domácnosť. Tieto ustanovenia^ieboli dodržiavané.

Tí^i^ /^y^
/

-/

Na žiadosť starostky obce 24.6.2019 bol termín prepracovanía VZN z 31.7.2019

zmenený na 30.9.2019. Avšak ani tento termín nebol dodržaný. <l. ^
Až v mesiaci november sa na stránke obce objavili nové VZN- rozdelené na 3 časti.

V mesiaci november bola z DD predtožená žiadosť o dotáciu vo výške 10.000 , na
pokrytie nákladov, ktoré boli v roku 2019 prečerpané. Zároveň so žiadosťou bola
predložená kalkulácia nákladov na stravnú jednotku klienta DD, z kalkuládi vyplýnula
potreba navýšenie nákladov na klienta DD mesačne o 60 . Finančná komisia pri
rozbore nákladov zistila chybu v zapoČítaní správnej réžie a jej opravou klesol náklad
z pôvodných 60 na 30 .

V mesiaci december pri predložení VZN 6/2019 a 7/2019 sa zase našli nezrovnalosti

vo výpoctoch . OZ bola uložená úloha prekontrotovať rozpočty DD a dopracovať sa
k správnym číslam

Okrem toho prebehli 2 výberové konanía, nebol vybratý riaditera druhýkrát bol
poverený JUDr. Rusnák zastupovaním vedenia DD.

Registrácia, kvôli ktorej sa podporilo prijatie VZN 2/2019 v máji 2019 do 31.12.2019
nebofa vykonaná - neviem, ako je to k dnešnému dňu.

Chcem tu čestne prehlásiť, že som žiadaia, ešte v májl , aby mi boto umožnené
výkazy a hospodárenie DD prekontrolovať, navrhnúťoprávnenú kalkuláciu
a nemuseli sme sa týmto prípadom zaoberať na ďalsích zastupiterstvách
Munidpálnyúver

Starostka obce predložila na finančnú komisiu ponuku Prima banky na čerpanie
municipálneho -bezúČelového úveru z "výhodnou úrokovou sadzbou" vo výske
600.000 . Po preverení a prehodnotení podmienok úveru, finančná komisia dospela
k záveru, že tento je , napriek nízkej úrokovej sadzbe pre obec nevýhodný.
Odporučila, po vykonaní dôkladnej analýzy potríeb obce v oblasti Ínvestídi, využiť
účelový úver. Navrhujeme vypracovať zámery v investíciách, priradiť dôležitosť ,

poradie jednotlivých zámerov akcÍJ, pripraviť projekty a na schválené využiť účetový
úver/ prípadne dotácie. Cierom je účelné využitie finančných prostriedkov pre rozvoj
obce, hospodárne vynaloženie fínandí, optimálne zaťaženie rozpočtu obce.
V zmyste týchto odporuČení 02 tento úver neschválilo.

3.MONOGRAFIA

Súdny spor ohradom II. Vydania monografie o Poproči vznikol ešte v minulom
volebnom období. Podaná žaloba zalobcami MgrJuraj Šlosárik, Mgr.Helena

Šlosáriková, Mgr.Helena Hifovská, IngJozefina Hifovská a IngJveta KomorovaHiľovská je o porušení autorských práv. Tento problém zastupoval na súde JUDr.
Sotolar, ktorého stanovisko bolo že sa nejedná o porusenie autorským práv a navrhol

riešiťtento spor súdnou cestou . Po volbách výmenou právneho zástupcu zmenil sa aj

názor novej právničkyJUDr. Bajužíkovej Jany-vyriešiťtento spor mimosúdnou
cestou . Myšlienka dobrá, až do tej chvíle, keďposlancom bol predložený navýšený
návrh na mimosúdne urovnanie. V tomto návrhu sa navýšila požiadavka vyptatiť

každému zo žalobcov /v rade 1-4, sumu 2.500 z titulu nemajetkovej ujmy.
Starostka obce sa tejto sumy zriekta, ale na druhej strane vo funkcii starostky obce

vypovedá na súde, čim si myslím, že bol porušený Ústavný zákon o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov-357/2004 Zb.
Navrhujem: urovnať spor mimosúdnou cestou z vyplatením súdnych trov

a ospravedlnením. Nesúhlasím s vyplatením sumy 2500 a zničením publikácie.

Mohta by som sa ešte zmieniť o návrhu na mimosúdne vyrovnanie s Ing-Atexandrom

Benkom, kde mi neboli poskytnuté podklady, o ktoré som požadovala, čím si myslím
že došlo k porušeniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám zákon č.211/2000
Z.z.

Záverom eŠte jednu pripomienku k príspevku poslanca Komoru, kde prezentuje
poslancov, že sledujú skupinový záujem, práve naopak zámerom poslancov

a jednotlivých komisííje, že svojimi rozhodnutiami preberáme na seba právnu
a morálnu zodpovednost'.

v

Ďakujem za pozornosť

Ing.Petrášová Eva-poslankyňa OZ
V PopročÍ, 24.2.2020

