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Zápisnica 
z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč, 

konaného dňa 13.12.2019 v zasadačke Obecného úradu v Poproči 

   

 
Prítomní: 

 

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. Eva Petrášová  

     7. PhDr. Dominika Vincová 

  

 

K bodu programu č. 1: Otvorenie 
Zvuková nahrávka 1 čas 0:00:09 

- 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 siedmi poslanci OZ, dvaja 

poslanci sa ospravedlnili, 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 1 čas 0:00:50 

- Starostka obce určila za zapisovateľku p. Janu Baníkovú.  

 

K bodu programu č. 1b): Určenie overovateľov zápisnice 
Zvuková nahrávka 1 čas 0:01:00 

- Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Mgr. Dominika Hiľovská, Mgr. Katarína 

Harčariková. 

 

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie 
Zvuková nahrávka 1 čas 0:01:10 

- Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie PhDr. Zitu Baníkovú, Ing. Evu 

Petrášovú, PhDr. Dominiku Vincovú, následne dala za predložený návrh hlasovať. 

 

 

Uznesenie OZ č. A.13/1/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 1c), ktorým OZ  

schvaľuje: 

- Návrhovú komisiu v zložení poslancov: 

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

Hlasovanie:  
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prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti   

zdržal sa   

- Starostka obce konštatovala, že návrhová komisia bude pracovať v zložení PhDr. Zita 

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

 
 

V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

 

K bodu programu č. 1d): Schválenie programu rokovania 
Zvuková nahrávka 1 čas 0:01:36 

- 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. Hodnotenie spolupráce Obce Poproč s Klubom slovenských turistov 

3. Návrh na úpravu platu starostovi obce 

4. Schválenie prenájmu majetku obce: 

 Mária Štefaneková, Poproč, Obchodná 50 

 Eva Štovčíková, Poproč, Východná 29 

 Marta Vaňová, Jasov, Májová 1 

 Slavomír Juhár – ERTS, Poproč, Slnečná 28 

 Jarmila Sklenková, Poproč, Školská 8 

 STALA s.r.o., Poproč, Sadová 34 

 IT-CARE s.r.o., Rudník č. 195 

 ADOS-ATIZ s.r.o., Poproč, Západná 66 

 Greece MG s.r.o., Košice, Wuppertálska 17 

5. Konsolidovaná výročná správa obce Poproč za rok 2018 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. .../2019 o úhradách za sociálne 

služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb – podporná sociálna 

služba v jedálni 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. .../2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poproč 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. .../2019 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi na území obce 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. .../2019 o úhradách za sociálne 

služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb – zariadenie pre 

seniorov 

11. Žiadosť o dofinancovanie Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, v roku 2019 

12. Návrh na riešenie havarijného stavu strechy Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 
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13. Návrh Dodatku č. .... k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

14. Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt ZBERNÝ DVOR - Poproč 

15. Rôzne. 

16. Interpelácie poslancov. 

17. Podnety a návrhy od občanov. 

18. Závery z rokovania OZ. 

19. Záver.    

 

- Starostka obce dala hlasovať za tento predložený návrh programu: 

 

 

Uznesenie OZ č. A.13/2.a/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ  

schvaľuje: 

- Program rokovania zasadnutia OZ dňa 13.12.2019 podľa navrhovaného 

programu zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri 

dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že program rokovania dnešného plánovaného zasadnutia 

bol schválený. 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

- Následne starostka obce vyzvala poslancov na predloženie pozmeňujúceho návrhu už 

schváleného programu dnešného rokovania. Poslankyňa PhDr. Zita Baníková navrhla 

doplniť za bod 1 bod Vyhotovenie zvukového záznamu zo zasadnutia OZ.  

- Starostka obce dala hlasovať za takto doplnený bod návrhu programu: 

 

Uznesenie OZ č. A.13/2.b/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ  

schvaľuje: 

- Doplnenie už schváleného programu rokovania zasadnutia OZ dňa 13.12.2019 na 

návrh PhDr. Zity Baníkovej: Vyhotovenie zvukového záznamu zo zasadnutí OZ. 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že doplnený program rokovania dnešného plánovaného 

zasadnutia bol schválený. 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 
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- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová navrhla doplniť za bod 2 bod Rokovací poriadok 

a následne predniesla návrh uznesenia 

- Starostka obce sa ohradila, že predložený návrh uznesenia nie je totožný s tým, ktorý 

vetovala.  

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová taktiež upozornila, že im neboli doručené materiály na 

zasadnutie OZ. Starostka obce reagovala, že materiály boli odoslané hromadným e-

mailom a nebola spätná väzba, že materiály neboli doručené. 

 

- Starostka obce dala hlasovať za takto predložený bod návrhu programu: 

 

Uznesenie OZ č. A.13/2.c/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ  

schvaľuje: 

- Doplnenie už schváleného programu rokovania zasadnutia OZ dňa 13.12.2019 na 

návrh Ing. Evy Petrášovej: Rokovací poriadok. 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 6 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Viliam Komora 

- Starostka obce konštatovala, že doplnený program rokovania dnešného plánovaného 

zasadnutia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

 

- Starostka obce vyzvala prítomných na minútu ticha ako uctenie si pamiatky obetí pri 

tragických udalostiach, ktoré zasiahli Slovensko v poslednom období. 

 

 

 

K bodu programu č. 2: Doplnený bod programu na návrh PhDr. Zity Baníkovej: 

Vyhotovenie zvukového záznamu zo zasadnutí OZ.  
Zvuková nahrávka 1 čas 0:16:42 

- Starostka obce odovzdala slovo navrhovateľke doplneného bodu programu poslankyni 

PhDr. Zite Baníkovej 

- Poslankyňa PhDr. Zita Baníková predložila návrh odporúčaného uznesenia, následne 

starostka obce požiadala o predloženie odôvodnenia. Poslankyňa PhDr. Zita Baníková 

uviedla: zvukovo-obrazový záznam na poslednom OZ nebol schválený v Rokovacom 

poriadku, uznesenie ktoré bolo schválené v r. 2010 bolo platné len do roku 2014, 

v nadväznosti na to dala návrh na nové uznesenie.  

- Starostka obce reagovala, že zvukový záznam máme v Rokovacom poriadku, naschvál 

dala uznesenia, bola si vedomá že ak poslanci návrh neschvália, tak zablokujú  zvukové 

záznamy. Keďže Rokovací poriadok je nadradený uzneseniu, stále ostal platný 

Rokovací poriadok, v ktorom sa hovorí, že zápisnice OZ sa robia na základe zvukového 

záznamu. K tomu čo bolo prednesené, dala občanom do pozornosti volebný plagátik, 

v ktorom kandidáti (niektorí poslanci) sľubovali transparentnosť pre fungujúcu obec, 
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zverejňovanie záznamu z OZ na webovej stránke obce. Starostka obce sa prítomných 

opýtala, či teraz idú uznesením potvrdzovať Rokovací poriadok.  

- Na otázku poslankyne Ing. Evy Petrášovej či je možné uznesením potvrdzovať 

Rokovací poriadok, hlavná kontrolórka obce odpovedala kladne. Starostka obce 

uviedla, že Rokovací poriadok je v rozpore so zákonom.  

- Na otázku poslankyne PhDr. Zity Baníkovej či je to v rozpore so zákonom, hlavná 

kontrolórka odpovedala záporne. Hlavná kontrolórka obce sa následne opýtala, prečo 

by nemohlo byť uznesenie, že sa bude vytvárať zvukový záznam a na základe toho sa 

bude vytvárať zápisnica a následne sa zverejní.  

- Poslanec Ing. Viliam Komora dotazoval efekt predkladaného bodu. Požiadal 

o vysvetlenie poslednej vety prekladaného uznesenia, že zvukový záznam bude 

archivovaný v zmysle platného Registratúrneho poriadku a plánu obce Poproč. Opýtal 

sa, či bude zvukový záznam odložený do archívu a občania si ho budú môcť vyžiadať 

na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, že zvukový záznam bude tvoriť neoddeliteľnú 

súčasť zápisnice zo zasadnutia OZ a obecný úrad s tým bude narábať ako chce. 

- HKO upozornila na možný problém so zverejňovaním, že keď sa budú zverejňovať 

zápisnice na úradnej tabuli tak tam musí byť aj CD. Starostka obce uviedla, že CD nie 

je možné zverejniť vzhľadom na technické možnosti webstránky. 

- Do ďalšej diskusie sa nikto neprihlásil, následne starostka obce vyzvala návrhovú 

komisiu na sformulovanie uznesenia k doplnenému bodu programu a po prednesení dala 

o uznesení hlasovať. 

 

Uznesenie OZ č. A.13/3./2020, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 2, ktorým OZ 

schvaľuje: 

- Obecné zastupiteľstvo v Poproči schvaľuje vyhotovenie zvukového záznamu 

z každého zasadnutia OZ. Originál zvukového záznamu je určený ako podklad pre 

vypracovanie zápisnice z rokovania OZ, bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť 

zápisnice zo zasadnutia OZ a bude archivovaný v zmysle platného registratúrneho 

poriadku a plánu obce Poproč. Kópiu zvukového záznamu vytvorí a zašle na 

zverejnenie na web stránku obce sekretariát obecného úradu po zverejnení 

zápisnice zo zasadnutia OZ.   

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 

 

za 6 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika Hiľovská, 

Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Mgr. Katarína Harčariková 

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 
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K bodu programu č. 3: Hodnotenie spolupráce Obce Poproč s Klubom 

slovenských turistov 
Zvuková nahrávka 1 čas 0:28:30 

- Starostka obce privítala zástupcov Klubu slovenských turistov Košice pána Ing. Štefana 

Rusnáka a pani Ing. Evu Dučaiovú, ktorým následne odovzdala slovo. 

- Predsedníčka regionálnej rady Klubu slovenských turistov Košice – mesto Ing. Eva 

Dučaiová vysoko kladne hodnotila spoluprácu s obcou Poproč v rámci konania 

celoslovenského zrazu KST, vyslovila poďakovanie za spoluprácu a podporu. Na záver 

svojho vystúpenia udelila čestné uznanie obci Poproč za dlhodobú podporu turistických 

podujatí KST a turistických aktivít v obci a na území celého východného Slovenska a za 

nezištnú pomoc turistike. Čestné uznanie prevzala v zastúpení obce Poproč jej starostka. 

Zároveň odovzdala ďakovný list aj Ing. Štefanovi Rusnákovi za podiel na príprave 

a úspešnom priebehu zrazu a za podiel na rozvoji organizovanej turistiky na Slovensku. 

Starostka obce poďakovala za čestné uznanie a vyjadrila podporu takýmto aktivitám aj 

do budúcna. Pani Dučaiová taktiež informovala o pripravovanom podujatí individuálnej 

cykloturistiky v priebehu nasledujúceho roka a nevylúčila aj zapojenie obce. 

 

- Starostka obce vyzvala návrhovú komisiu na sformulovanie uznesenia k tomuto bodu 

a následne dala o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie OZ č. A.13/4./2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 3, ktorým OZ  

berie na vedomie: 

- Hodnotenie spolupráce obce Poproč s Klubom slovenských turistov.  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

 

K bodu programu č. 4: Doplnený bod programu na návrh Ing. Evy Petrášovej: 

Rokovací poriadok. 
Zvuková nahrávka 1 čas 00:37:15       

- Starostka obce odovzdala slovo navrhovateľke doplneného bodu programu poslankyni 

Ing. Eve Petrášovej. 

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová predložila návrh odporúčaného uznesenia o zmene 

Rokovacieho poriadku v § 6, následne starostka obce požiadala o predloženie 

odôvodnenia. 

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, že návrh pripravila ako reakciu na nedoručené 

materiály k dnešnému zasadnutiu OZ, aby sa situácia neopakovala, aby boli jasné lehoty 

na doručovanie materiálov 

- Starostka obce opätovne pripomenula, že súčasný Rokovací poriadok je v rozpore so 

zákonom, pripravuje sa nové znenie Rokovacieho poriadku, uviedla, že poslanci si 
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môžu určiť vlastné lehoty, avšak vzhľadom na náročnosť príprav OZ, spracovanie 

materiálov na jeho zasadnutie bude následne potrebné vytvoriť nové pracovné miesta 

v organizačnej štruktúre Obecného úradu a vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu.  

 

Uznesenie OZ č. A.13/5/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 4), ktorým OZ  

schvaľuje: 

- Obecné zastupiteľstvo v Poproči schvaľuje zmenu rokovacieho poriadku v § 6 – 

Program zasadnutia OZ takto: v bode 1: Obecný úrad obce oznámi a zverejní 

program zasadnutia najmenej 5 dní pred dátumom zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. V prípade ak ide o neplánované zasadnutie zverejní program 

rokovania najmenej 3 dni. Podklady k zasadnutiu obecného zastupiteľstva doručí 

poslancom najneskôr 3 dni pred plánovaným zastupiteľstvom. 

 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 5 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. 

Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 2 Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora 

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

 

K bodu programu č. 5: Návrh na úpravu platu starostovi obce. 
Zvuková nahrávka 1 čas 00:45:28       

- Predkladateľka Mgr. Katarína Harčariková (druhý predkladateľ Ing. Ján Spišák 

neprítomný na zasadnutí OZ) predniesla návrh na úpravu platu starostovi obce 

s účinnosťou od 01.01.2020 – navýšenie základného platu (v zmysle § 4 ods. 2 zákona 

NR SR č. 154/2011 Z. z.) o 20%. Predkladatelia v priloženej dôvodovej správe 

odôvodnili svoj návrh náročnosťou práce v roku 2019, veľkosťou obce, organizačnou 

štruktúrou OcÚ a zodpovednosťou za výkon verejnej funkcie predovšetkým po 

zohľadnení vykonaných činností v roku 2019. Predkladateľka návrhu následne 

vymenovala činnosti, ktoré starostka obce okrem vykonávania bežných agend 

a zabezpečovania riadneho chodu obecného úradu a obce v roku 2019 vykonala. Pre 

porovnanie výšky platov starostov obcí s ohľadom na veľkosť sídla bolo v prednesenej 

dôvodovej správe uvedené porovnanie okolitých obcí (Malá Ida, Bukovec, Medzev, 

Šemša, Štós, Vyšný Medzev, Nováčany). 

- Starostka obce otvorila rozpravu k tomuto bodu. 

- Poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová dotazovala, že ak by došlo k navýšeniu platu 

(automaticky aj navýšeniu platu zástupcu starostky obce), či by nebol navýšený / 

nabúraný rozpočet a zároveň položila otázku, či by nebolo lepšie dať finančné 

prostriedky domovu dôchodcov. Starostka obce reagovala, že vo svojom volebnom 

programe nemala uvedené veci / skutočnosti, ktoré musela po nástupe do funkcie 

vyriešiť. Poslankyňa Ing. Eva Petrášová podotkla, že v minulosti bola finančná situácia 

obce dobrá, poslanec Ing. Viliam Komora reagoval, že obec v minulom období 

stagnovala. Poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová upozornila na ďalší bod programu, 

v ktorom budú rokovať o zvýšení poplatku za komunálny odpad ako aj zvýšenie 
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poplatkov v domove dôchodcov. Starostka obce upozornila, že poplatok za komunálny 

odpad nejdú zvyšovať, ale idú dať do súladu so zákonom. PhDr. Dominika Vincová 

dotazovala či má každá obec v predloženom prehľade prednostu. Na pripomienku, či je 

pani Gajdová prednostkou, starostka upresnila, že pani Gajdová je v pozícii vedúceho 

zamestnanca ako príprava na prednostu. Starostka upozornila aj na počet zamestnancov 

na okolitých úradoch. Následne bolo prednesené porovnanie výšky platov v okolitých 

obciach. Poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová uviedla počet starostov 964 na Slovensku 

bez navýšenia platu, myslí si, že nebudeme jediná obec bez navýšenia platu starostu. 

Poslanec Ing. Viliam Komora upozornil, že starostka obce išla do volieb s tým, aby obci 

pomohla a deklaroval, čo všetko sa v obci urobilo. Starostka obce uviedla, že sa riešia 

zdedené problémy, snaží sa obec stabilizovať. Poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, 

že nevie o tom, či sa v minulom období za predchádzajúceho starostku stalo niečo také 

vážne v obci, že by základné kompetencie obce neboli plnené. Prítomní poslanci 

nesúhlasili s vystúpením občanov v rámci tejto diskusie. Mgr. Katarína Harčariková 

pripomenula poslancom, že schválili odmenu hlavnému kontrolórovi obce za radu, keď 

nastúpili ako noví poslanci, ale za to čo sa urobilo celý rok, namietajú. 

- Starostka obce následne dala hlasovať za predložený návrh uznesenia: 

 

Uznesenie OZ, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 5), ktorým OZ  

určuje s účinnosťou od 01.01.2020: 

- V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, plat starostke obce Poproč, Ing. Ivete Komorovej Hiľovskej, 

v zmysle § 4 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: 

1. základný plat (zmysle § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí) 

 súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok (za rok 2018 – 1 013.- €) a násobok podľa § 

4 ods. 1 plat zaokrúhlený na celé euro nahor (násobok podľa § 4 ods. 1 podľa 

počtu obyvateľov od 1001 do 3000 je 2,20 Eur) 

2. navýšenie základného platu (v zmysle § 4 ods. 2 citovaného zákona) 

 vo výške 20% základného platu 

Hlasovanie: 
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 2 Mgr. Katarína Harčariková, Ing. Viliam Komora 

proti 5 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. 

Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová 

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia nebol schválený. 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová dodatočne požiadala o upresnenie, či hlasovaním 

nebol dotknutý základný plat. Hlavná kontrolórka obce a starostka obce odpovedali 

záporne s tým, že základný plat je stanovený zákonom. 
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K bodu programu č. 6: Schválenie prenájmu majetku obce 
Zvuková nahrávka 1 čas 01:07:03 

- Starostka obce konštatovala, že schválené zámery z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

boli zverejnené na úradnej tabuli 15 dní. V predložených návrhoch uznesení sú 

zohľadnené ceny navrhované podľa platného sadzobníka, ktoré má obec schválené, 

dĺžka nájmu je navrhovaná tak ako bolo uvedené v jednotlivých žiadostiach (odlišné: 2, 

5, 10 rokov).  

- Starostka požiadala návrhovú komisiu o postupné predkladanie návrhov uznesení 

a poslancov o priebežné hlasovanie ku každému uzneseniu zvlášť. 

 
Uznesenie OZ č. A.13/7.a/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- prenájom nebytového priestoru v celkovej výmere 88,66 m2, nachádzajúceho 

sa v budove Cukrárne, na ulici Kostolnej, orientačné číslo 46, súpisné číslo 761, 

katastrálne územie Poproč, zapísanej na LV č. 1190, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení pre: 

Obchodné meno: Mária Štefaneková, 

Miesto podnikania: 044 24  Poproč, Obchodná 841/50, 

IČO: 47 977 922 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

Uznesenie OZ č. A.13/7.b/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

ukladá: 

Obecnému úradu 

Uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú – od 01.01.2020 do 31.12.2021 za cenu ročného 

prenájmu 1096,95 Eur pre: 

Obchodné meno: Mária Štefaneková, 

Miesto podnikania: 044 24  Poproč, Obchodná 841/50, 

IČO: 47 977 922 

Termín: neodkladne 

Zodpovedný: Obecný úrad Poproč 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 
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          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 
Uznesenie OZ č. A.13/8.a/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- prenájom nebytového priestoru v celkovej výmere 30,74 m2, nachádzajúceho 

sa v budove na ulici Kostolnej orientačné číslo 46, súpisné číslo 761, katastrálne 

územie Poproč, zapísanej na LV č. 1190, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení pre: 

Obchodné meno: Eva Štovčíková, 

Miesto podnikania: 044 24  Poproč, Východná 327/29, 

IČO: 44 614 560 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

Uznesenie OZ č. A.13/8.b/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

ukladá: 

Obecnému úradu 

Uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú – od 01.01.2020 do 31.12.2029 za cenu ročného 

prenájmu 414,99 Eur pre: 

Obchodné meno: Eva Štovčíková, 

Miesto podnikania: 044 24  Poproč, Východná 327/29, 

IČO: 44 614 560 

Termín: neodkladne 

Zodpovedný: Obecný úrad Poproč 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 
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Uznesenie OZ č. A.13/9.a/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- prenájom nebytového priestoru v celkovej výmere 22,01 m2, nachádzajúceho 

sa v budove Zdravotného strediska na ulici Východnej, orientačné číslo 23, 

súpisné číslo 323, katastrálne územie Poproč, zapísanej na LV č. 1190, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení pre: 

Obchodné meno: Marta Vaňová, 

Miesto podnikania: 044 23  Jasov, Májová 301/7 

IČO: 37 370 235 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

Uznesenie OZ č. A.13/9.b/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

ukladá: 

Obecnému úradu 

Uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú – od 01.01.2020 do 31.12.2024 za cenu ročného 

prenájmu 240,20 Eur pre: 

Obchodné meno: Marta Vaňová, 

Miesto podnikania: 044 23  Jasov, Májová 301/7 

IČO: 37 370 235 

Termín: neodkladne 

Zodpovedný: Obecný úrad Poproč 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 
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Uznesenie OZ č. A.13/10.a/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- prenájom nebytového priestoru v celkovej výmere 9,26 m2, nachádzajúceho sa 

v budove Domu smútku na ulici Záhradnej, orientačné číslo 13, súpisné číslo 

951, katastrálne územie Poproč, zapísanej na LV č. 1190, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení pre: 

Obchodné meno: Slavomír Juhár - ERTS, 

Miesto podnikania: 044 24 Poproč, Slnečná 962/28 

IČO: 30 306 426 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

Uznesenie OZ č. A.13/10.b/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

ukladá: 

Obecnému úradu 

Uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú – od 01.01.2020 do 31.12.2029 za cenu ročného 

prenájmu 125,01 Eur pre: 

Obchodné meno: Slavomír Juhár - ERTS, 

Miesto podnikania: 044 24 Poproč, Slnečná 962/28 

IČO: 30 306 426 

Termín: neodkladne 

Zodpovedný: Obecný úrad Poproč 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 
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Uznesenie OZ č. A.13/11.a/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- prenájom nebytového priestoru v celkovej výmere 79 m2, nachádzajúceho sa 

v budove na ulici Kostolnej, orientačné číslo 30, súpisné číslo 743, katastrálne 

územie Poproč, zapísanej na LV č. 1190, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení pre: 

Obchodné meno: Jarmila Sklenková, 

Miesto podnikania: 044 24 Poproč, Školská 631/8 

IČO: 37 264 915 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

Uznesenie OZ č. A.13/11.b/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

ukladá: 

Obecnému úradu 

Uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú – od 01.01.2020 do 31.12.2029 za cenu ročného 

prenájmu 1002,50 Eur pre: 

Obchodné meno: Jarmila Sklenková, 

Miesto podnikania: 044 24 Poproč, Školská 631/8 

IČO: 37 264 915 

Termín: neodkladne 

Zodpovedný: Obecný úrad Poproč 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 
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Uznesenie OZ č. A.13/12.a/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- prenájom nebytového priestoru v celkovej výmere 42,50 m2, nachádzajúceho 

sa v budove Obecných služieb Obce Poproč na ulici Olšavskej, orientačné číslo 

24, súpisné číslo 213, katastrálne územie Poproč, zapísanej na LV č. 1190, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení pre: 

Obchodné meno: STALA s.r.o., 

Sídlo: Sadová 34/507, 044 24 Poproč 

IČO: 45 554 501 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

Uznesenie OZ č. A.13/12.b/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

ukladá: 

Obecnému úradu 

Uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú – od 01.01.2020 do 31.12.2029 za cenu ročného 

prenájmu 425,00 Eur pre: 

Obchodné meno: STALA s.r.o., 

Sídlo: Sadová 34/507, 044 24 Poproč 

IČO: 45 554 501 

Termín: neodkladne 

Zodpovedný: Obecný úrad Poproč 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 
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Uznesenie OZ č. A.13/13.a/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- prenájom nebytového priestoru v celkovej výmere 78,24 m2, nachádzajúceho 

sa v budove Zdravotného strediska na ulici Východnej, orientačné číslo 23, 

súpisné číslo 323, katastrálne územie Poproč, zapísanej na LV č. 1190, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení pre: 

Obchodné meno: IT-CARE s.r.o., 

Sídlo: Rudník 195, 044 23 

IČO: 46 508 961 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

Uznesenie OZ č. A.13/13.b/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

ukladá: 

Obecnému úradu 

Uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú – od 01.01.2020 do 31.12.2029 za cenu ročného 

prenájmu 648,69 Eur pre: 

Obchodné meno: IT-CARE s.r.o., 

Sídlo: Rudník 195, 044 23 

IČO: 46 508 961 

Termín: neodkladne 

Zodpovedný: Obecný úrad Poproč 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 
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- Starostka obce vopred upozornila poslankyňu PhDr. Zitu Baníkovú na konflikt 

záujmov pri schvaľovaní prenájmu nebytového priestoru pre ADOS-ATIZ s.r.o. 

- Podľa vyjadrenia poslanca Ing. Viliama Komoru predmet predloženej zmluvy je 

v rozpore, definovaný iný nájom ako priestor, ako je činnosť. Podľa starostky to nie 

sú priestory na poskytujúce zdravotnú starostlivosť a sadzba je uvedená znížená 

(priestory na zdravotnú starostlivosť majú najnižšiu sadzbu). Podľa poslanca Ing. 

Viliama Komoru budú chýbať peniaze v rozpočte, 8 rokov sa to neriešilo. 

- Poslankyňa PhDr. Zita Baníková upresnila, že sídlo s.r.o. je iné, prenajímané 

priestory sú prevádzkou agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, schválenej 

hygienou (každá ADOS musí mať prevádzku), zo zákona je agentúra domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti zdravotníckym zariadením. Starostka obce a poslanec 

Ing. Viliam Komora následne vzali späť svoje pripomienky k tejto časti. 

 
Uznesenie OZ č. A.13/6.a/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- prenájom nebytového priestoru v celkovej výmere 15,58 m2, nachádzajúceho 

sa v budove Zdravotného strediska na ulici Východnej, orientačné číslo 23, 

súpisné číslo 323, katastrálne územie Poproč, zapísanej na LV č. 1190, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení pre: 

Obchodné meno: ADOS-ATIZ s.r.o., 

Sídlo: Západná 1016/66, 044 24  Poproč, 

IČO: 47 967 528 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 6 Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika 

Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika 

Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 PhDr. Zita Baníková 

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

Uznesenie OZ č. A.13/6.b/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 6, ktorým OZ  

ukladá: 

Obecnému úradu 

Uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú – od 01.02.2020 do 31.01.2030 za cenu ročného 

prenájmu 132,43 Eur pre: 

Obchodné meno: ADOS-ATIZ s.r.o., 

Sídlo: Západná 1016/66, 044 24  Poproč, 

IČO: 47 967 528 

Termín: neodkladne 

Zodpovedný: Obecný úrad Poproč 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 

za 6 Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika 

Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika 

Vincová 
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 proti 0  

zdržal sa 1 PhDr. Zita Baníková 

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

- Prítomní poslanci neprerokovali nájom nebytového priestoru pre GREECE MG 

s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť vzala späť svoju žiadosť o prenájom nebytového 

priestoru (ul. Brezová č. 20, priestory bývalého „brodu“, nevyhovujúce priestory 

podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva). 

 

 

 

 

K bodu programu č. 7: Konsolidovaná výročná správa obce Poproč za rok 2018 
Zvuková nahrávka 1 čas 01:27:41 

- Starostka obce konštatovala, že výročná správa bola zverejnená, overená audítorkou 

a poslanci si ju mohli naštudovať. Následne otvorila rozpravu k tomuto bodu a vyzvala 

prítomných poslancov na položenie otázok. 

- Na otázku poslankyne Ing. Evy Petrášovej, či výročná správa bola v poriadku, pani 

Ladislava Šestáková odpovedala kladne. 

 
Uznesenie OZ č. A.13/15/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 7, ktorým OZ  

berie na vedomie: 

- Konsolidovanú výročnú správu obce Poproč za rok 2018.  
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 
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K bodu programu č. 8: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

na I. polrok 2020 
Zvuková nahrávka 1 čas 01:28:28 

- Starostka obce konštatovala, že návrh Plánu bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na 

webovej stránke, následne odovzdala slovo hlavnej kontrolórke obce JUDr. Svetlane 

Pavlíkovej, PhD., ktorá predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na I. polrok 2020.  

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová navrhla doplniť plán kontrolnej činnosti uznesením – 

odstránenie nedostatkov zistených v domove dôchodcov na základe vykonanej kontroly 

JUDr. Michalom Rusnákom a JUDr. Svetlanou Pavlíkovou, PhD., predloženými 

obecnému zastupiteľstvu dňa 8.8.2019, rozpis rozpočtu 2019 s vyčíslením prekročenia 

nákladov v jednotlivých položkách; návrh rozpisu rozpočtu DD na r. 2020 – nebol 

obecnému zastupiteľstvu predložený. Starostka obce upresnila, že zo zákona sa najprv 

schvaľuje rozpočet a až následne sa robí rozpis rozpočtu.  

 

 
Uznesenie OZ č. A.13/16/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 8, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Poproč na I. polrok 

2020 s doplnením: 

- Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnej kontrolórke obce Poproč doplniť plán 

kontrolnej činnosti o tieto body: kontrola plnenia uznesenia OZ v Poproči č. 

3/2017 písm. I) zo dňa 19.06.2017 a kontrola plnenia uznesenia OZ v Poproči č. 

1/2017 písm. 1) zo dňa 20.02.2017.  

 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 
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K bodu programu č. 9: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 

.../2019 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom 

sociálnych služieb – podporná sociálna služba v jedálni  
Zvuková nahrávka 1 čas 01:46:07, pokračovanie zvuková nahrávka 2 a 3 

- Starostka stručne informovala prítomných o doručenej pripomienke JUDr. Michala 

Rusnáka - z čoho pozostáva stravná jednotka, resp. výška úhrady (výška úhrady za 

poskytovanie služby v jedálni je určená na osobu a jeden deň ako súčet výšky priamych 

nákladov a výšky režijných nákladov); starostka upresnila, že riaditeľ DD JUDr. Michal 

Rusnák zistil, že v rozpore so zákonom vyberá 0,7 € za režijné náklady (bez opory vo 

vnútorných predpisoch). 

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, že predložené výpočty sú podľa nej chybné. 

Starostka uviedla, že prepočet bol vysvetlený JUDr. Rusnákom na porade poslancov, 

kalkulácia bola predložená ekonómkou DD. Počas diskusie sa starostka obce 

telefonicky spojila s JUDr. Rusnákom na vysvetlenie nezrovnalostí v 

predloženej kalkulácii nákladov, následne sa s JUDr. Rusnákom rozprávala poslankyňa 

Ing. Eva Petrášová. 

- Po rozsiahlej diskusii návrhová komisia predniesla návrh uznesenia: 

 
Uznesenie OZ č. B.13/1./2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 9, ktorým sa OZ 

uznáša na: 

- Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. .../2019 o úhradách za sociálne 

služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb – podporná 

sociálna služba v jedálni, so zapracovaním pripomienky doručenej JUDr. 

Michalom Rusnákom, a to konkrétne: 
- v návrhu nariadenia o úhradách za sociálne služby poskytované verejným 

poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou v ustanovení § 5 vložiť za 

odsek (1) nový odsek (2): Výška úhrady za poskytovanie služby v jedálni je určená 

na osobu a jeden deň ako súčet výšky priamych nákladov a výšky režijných 

nákladov; pôvodný odsek (2) sa prečísluje na odsek (3). 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 6 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, PhDr. Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Ing. Eva Petrášová 

- Starostka obce konštatovala, že OZ sa uznieslo na VZN 3/5 väčšinou hlasov. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 
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K bodu programu č. 10: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 

.../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Poproč 
Zvuková nahrávka 3 čas 00:03:16 

- Starostka informovala prítomných, že informačná kampaň pre obyvateľov obce pôjde 

po tom, ako sa schváli VZN (čipovanie kuka nádob, letáky, článok v obecných 

novinách). Ďalej upresnila, že poplatok za komunálny odpad sa nenavyšuje, ale dáva do 

súladu so zákonom. Prítomní sa zhodli, že je potrebná osveta medzi obyvateľmi, aby 

viac separovali odpad a nemiešali ho s komunálnym odpadom. Ďalšie alternatívy pri 

separovanom odpade (napr. zvlášť čipované nádoby) sa budú komunikovať v komisiách 

a bude sa hľadať riešenie. 

- Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie: 

 
Uznesenie OZ č. B.13/2./2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 10, ktorým sa OZ 

uznáša na: 

- Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. .../2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poproč. 
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 6 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika 

Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika 

Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Mgr. Zuzana Bradová 

- Starostka obce konštatovala, že OZ sa uznieslo na VZN 3/5 väčšinou hlasov 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

 

 

K bodu programu č. 11: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 

.../2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 
Zvuková nahrávka 3 čas 00:11:33 

- Starostka informovala prítomných, že predložený návrh upravuje predchádzajúce VZN 

a jeho dodatkov do 1 celku, predložený návrh obsahuje popis činností ako sa nakladá 

s odpadmi v súčasnosti. Toto VZN je hlavnou a základnou informačnou kampaňou pre 

obyvateľov ako majú nakladať s odpadmi.  

- Návrh VZN bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote, pripomienky neboli doručené. 

- Poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová požiadala o upresnenie v počte kuka nádob na členov 

domácnosti. Starostka uviedla, že podľa počtu občanov prihlásených na trvalý pobyt 

vedia v prípade potreby doplniť kuka nádoby. Starostka upresnila, že toto rieši len 

množstevný zber a nie je to ideálny stav. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia: 

 
Uznesenie OZ č. B.13/3./2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 11, ktorým sa OZ 

uznáša na: 

- Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. .../2019 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi na území obce.  
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Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že OZ sa uznieslo na VZN 3/5 väčšinou hlasov. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

 

 

K bodu programu č. 12: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č. 

.../2019 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom 

sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov 
Zvuková nahrávka 3, čas 0:15:26 

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, že výpočty boli opísané z pôvodného VZN,  

navrhla prepočítať réžiu na spoločnom stretnutí členov Finančnej komisie (poslancov), 

kontrolórky a zastupujúceho riaditeľa DD, aby boli určené správne kalkulácie pre VZN 

– roznáška obedov a kalkulácie pre klientov DD a následne sa urobí dodatok k VZN. 

- Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie: 

 
Uznesenie OZ č. B.13/4./2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 12, ktorým sa OZ 

uznáša na: 

- Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. .../2019 o úhradách za sociálne 

služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb – zariadenie 

pre seniorov, so zapracovaním pripomienky doručenej JUDr. Michalom 

Rusnákom, a to konkrétne: 
- v návrhu nariadenia o úhradách za sociálne služby poskytované verejným 

poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou v ustanovení § 5 odsek (4) 

doplniť za slová „...na osobu a jeden deň“ text: „súčet výšky priamych nákladov 

a výšky režijných nákladov“ a následne text bude pokračovať pôvodným znením 

„podľa poskytovanej stravy prijímateľovi sociálnej služby:“ 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 6 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika 

Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika 

Vincová 

proti 0  

zdržal sa 1 Mgr. Zuzana Bradová 

- Starostka obce konštatovala, že OZ sa uznieslo na VZN 3/5 väčšinou hlasov. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 
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K bodu programu č. 13: Žiadosť o dofinancovanie Domova dôchodcov Poproč, 

Obchodná 73, v roku 2019 
Zvuková nahrávka 3 čas 00:19:18 

- Starostka stručne informovala prítomných o žiadosti Domova dôchodcov v zastúpení 

JUDr. Michalom Rusnákom o dofinancovanie za služby v zariadení sociálnych služieb, 

stravné dôchodcov, príplatky za nadčas, resp. za zastupovanie, energie, servis, údržby, 

opravy a výdavky, údržbu výpočtovej techniky, údržby prevádzkových strojov, 

prístrojov a zariadení, údržby budov, priestorov budovy.  

- Starostka otvorila diskusiu k tomuto bodu. 

- V rámci diskusie prítomní dotazovali nárast cien na potravinách, mzdové náklady. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia: 

 

 

Uznesenie OZ č. A.13/17/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 8, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- Žiadosť o dofinancovanie Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73, Poproč, 

v roku 2019 vo výške 10 000 EUR.  

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 
 

 

 

K bodu programu č. 14: Návrh na riešenie havarijného stavu strechy Domova 

dôchodcov Poproč, Obchodná 73 
Zvuková nahrávka 3 čas 0:30:45 

- Starostka stručne informovala o zasadnutí Finančnej komisie a Komisie životného 

prostredia a projektového plánovania, následne odovzdala slovo poslankyni Ing. Eve 

Petrášovej ako predsedníčke Finančnej komisie o prednesenie stanoviska 

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová informovala prítomných o spoločnom stanovisku FK a 

KŽPaPP, že im boli predložené podklady na posúdenie hrubých predpokladaných 

realizačných nákladov na stavebné úpravy, prístavba a nadstavba objektu. Boli 

predložené 4 varianty, prvé 2 varianty boli na odstránenie havarijného stavu. Havarijný 

stav opraviť variantou 1). Variant 3 je nevyhovujúci (zníženie počtu klientov na 11-13) 

a variant 4 prichádza do úvahy ak obec získa prostriedky z nenávratných zdrojov 

(kapacita 40 klientov). 

- Starostka obce uviedla, že keď predtým schvaľovali, že idú do štúdie, nebol havarijný 

stav. Keď následne vznikol, starostka obce oslovila projektanta na spracovanie 

dočasného riešenia (oprava strechy) a pre porovnanie spracovať variantu na veľkú 

rekonštrukciu – úpravu zariadenia na súčasné štandardy (vrátane ceny a počtu klientov), 

aby sa poslanci vedeli strategicky rozhodnúť. 
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- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia s variantou 1: 

 
Uznesenie OZ č. A.13/19./2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 14, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- Riešenie havarijného stavu podľa predloženého návrhu finančnej komisie 

a komisie ŽP a PP, a to konkrétne – variant 1: asfaltová strešná krytina lepená 

na existujúcu eternitovú krytinu.  
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

 

 

 

K bodu programu č. 15: Návrh Dodatku č. ... k Zmluve o zriadení Spoločného 

obecného úradu 
Zvuková nahrávka 3 čas 00:48:10 

- Starostka stručne informovala prítomných o predloženom návrhu Dodatku k Zmluve 

o zriadení Spoločného obecného úradu. Starostka obce požiadala obec Jasov na 

spracovanie dodatku, aby nebolo nekryté žiadne obdobie. Starostka obce upresnila, že 

ide o prenesený výkon kompetencií, za ktorý obec dostáva dotáciu. 

- Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia: 

 
Uznesenie OZ č. A.13/20/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 15, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- Dodatok č. 12 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu.  
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 
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K bodu programu č. 16: Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt 

ZBERNÝ DVOR - Poproč 
Zvuková nahrávka 3 čas 00:51:00 

- Starostka informovala prítomných o skompletizovaní podkladov k žiadosti o NFP a 

sume o výške spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 

výdavkov, ktoré agentúra poslala tesne pred začiatkom dnešného zasadnutia, z toho 

dôvodu nebolo OZ o sume informované vopred. 

- Starostka obce otvorila diskusiu k tomuto bodu a vyzvala poslancov na položenie 

otázok. 

- Starostka obce informovala, že pôvodný projekt bol prepracovaný, bola podaná žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia a stavebný úrad vrátil projektovú dokumentáciu na 

dopracovanie. Starostka obce vyjadrila obavu, či projektant stihne zapracovať zmeny 

včas vzhľadom na uzávierku výzvy v nedeľu 15.12.2019. Projektant to stihol, všetko je 

pripravené. Dnes projektanti, ktorí spracuvávajú žiadosť, skompletizovali celú žiadosť, 

je potrebné doplniť len prílohu – žiadosť, ktorá musí byť súčasťou o NFP. Starostka 

obce ďalej informovala, že predmetom žiadosti je rekonštrukcia Zberného dvoru, 

zároveň upresnila, že pri spracovaní sa zistilo, že vo VZN bol uvádzaný Zberný dvor 

Poproč, ale obec tento Zberný dvor na katastri nemá. Nastal problém, či ide 

o rekonštrukciu alebo o novú stavbu. Zberný dvor je legalizovaný z hľadiska 

odpadového hospodárstva (legálne povolené), ale neriešila sa nikdy stavebná časť.  

V rámci stavebnej časti predkladanej žiadosti o NFP ide o výstavbu Zberného dvora, 

keďže z pohľadu stavebného zákona obec Zberný dvor nemá – pôjde o výstavbu, ktorá 

vznikne rekonštrukciou existujúceho Zberného dvora nachádzajúceho sa v objekte 

Obecných služieb. Bude realizovaná celá spevnená plocha, nové oplotenie, osvetlenie, 

kompletne celý dvor sa bude rekonštruovať vrátane úpravy 1 miestnosti v budove ako 

obsluhy Zberného dvora. Následne bude na Zbernom dvore v prípade úspešného 

výsledku umiestnená veľká váha na auto – automatizované, napojené na počítač, vystaví 

sa hneď potvrdenie, zjednoduší to proces na Zbernom dvore. Následne bude možnosť 

zakúpiť štiepkovačku (na biologicky rozložiteľný odpad) a drvičku stavebného odpadu. 

- Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 

výdavkov (240 216 €) predstavuje 5% vo výške 12 645,07 €.  

- Do diskusie sa nikto neprihlásil, po prečítaní návrhu uznesenia dala starostka o tomto 

bode hlasovať: 

 
Uznesenie OZ č. A.13/16/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 16, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- Predloženie ŽoNFP v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok Zameranie – Triedený zber komunálnych odpadov, 

mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu 

a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej 

rozvinutých okresoch, Operačný program: Kvalita životného prostredia, 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom 

rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1. Zvýšenie 

miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné 

použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov: 

- Názov projektu: ZBERNÝ DVOR – POPROČ 

- Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových 

oprávnených výdavkov projektu - 12 645,07 EUR 

- Kód výzvy, t.j. OPKZP-PO1-SC111-2017-32 
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Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

K bodu programu č. 17: Rôzne 
Zvuková nahrávka 3 čas 00:58:33 

 Žiadosť spol. Eurobus, a.s. Košice o súhlas na zmenu vedenia dopravy  

- Starostka obce požiadala poslancov o ich stanovisko k doručenej žiadosti spol. 

Eurobus, a.s. Košice o predĺžení  vedenia verejnej osobnej dopravy z ulice Mieru na 

ulicu Kostolnú až na zastávku Brod 

- Prítomní prebrali rôzne alternatívy vedenia autobusovej dopravy, resp. miesta na 

státie autobusov (spracovaná štúdia, odhadované náklady 300 tis. €), odmietli 

prechod po „pešej zóne“ pod kostolom (projektované na záťaž autobusov) z dôvodu 

bezpečnosti občanov, najväčším problémom je otáčanie / cúvanie autobusov na 

zastávke Brod (v minulosti zrazený človek), snaha spol. Eurobus o nadväzovanie 

spojov do obce aj podľa pripomienok od občanov 

- Starostka požiadala návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia a následne 

dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie OZ č. A.13/21.a/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 17, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- Žiadosť spoločnosti Eurobus, a.s. Košice o súhlas na zmenu vedenia dopravy. 
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 
pokračovanie zvuková nahrávka 4: 

 Informácia o navrhovanej výstavbe a prevádzke Skládky nebezpečného odpadu 

v katastrálnom území obce Jasov  

- Starostka obce informovala prítomných o doručenej žiadosti od obce Jasov 

o písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Jasov – Integrované 

zariadenie na nakladanie s odpadmi“. Obecné zastupiteľstvo obce Jasov prijalo 

uznesenie, v ktorom nesúhlasilo a zamietlo predložený návrh na výstavbu 

a prevádzku skládky 
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- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová opustila miestnosť, vrátila sa pred hlasovaním 

- Poslanec Ing. Viliam Komora sa vyjadril – bola petícia v Jasove, oslovená obec 

Rudník a Poproč, bytostne sa nás to netýka prešiel si celý projekt, je to projekt MŽP, 

vyžaduje sa EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ide o to, že generálna 

myšlienka je tá, že kde ten nebezpečný odpad kde sa bude odvážať, či ho budeme 

odvážať do Stropkova či kde, alebo povieme, že absolútne nesúhlasíme alebo 

súhlasím, alebo sa k tomu nebudeme vyjadrovať. 

- Projektantka p. Šimková upresnila, že skládka komunálneho odpadu je schválená 

v územnom pláne obce jasov, je to skládka ktorá prešla procesom schvaľovania EIA 

atď. V tomto prípade nebolo žiadna projekčná príprava, nebola zmena územného 

plánu obce jasov, nebola zmena územného plánu Košického samo., nebolo robené 

posudzovanie vplyvov a bude sa tu len prach so šmahom ruky meniť skládka tuhého 

komunálneho odpadu a rozširovať, vyvyšovať na skládku nebezpečného odpadu.  

Odporučila pozrieť na environmentálnej stránke, je tam presne uvedený zoznam čo 

tam všetko je, s tým, že sa bude skladovať nebezpečný odpad na vrchole kopca, bude 

sa vyvyšovať o 12,5 m od najvyššieho bodu tohto vrcholu, že NO tu bude nielen 

z KE kraja, ale aj ZA, PO kraj. Je to vec, ktorej body sú to prašné záležitosti, kde 

neviete garantovať, že keď to je na vrchole kopca a keď sa to bude sypať, že to 

nebudete mať v jedlo, vode, vzduchu, všade. My máme časť obce zdroj pitnej vody, 

že sa to nedostane aj do našej vody. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je 

nevyhnutné požadovať v takejto záležitosti, toto bolo obídené, a keď prečítate 

znenie, jasov chce len aby sme vyjadrili súhlas s ich nesúhlasom. Ona si myslí, že 

toľko málo by sme . Urobili to v Moldave, uznesenie poslali ministrovi ŽP, je to 

veľmi vážna vec, nielen pre Jasov ale pre všetky okolité obce s tým, že sa to týka 

každého z nás. Nemyslí si že nechať to tak bez povšimnutia je správna vec.  

- Starostka obce: vždy sa zamýšľa v medziach zákona, je pre ňu nemysliteľné, ako to 

môže niekto povoliť ak to nemajú v územnom pláne obce Jasov. Minulý týždeň bola 

na stretnutí s GR pani Jánovou a pýtala sa aj k tomuto, podľa jej vyjadrenia ak tam 

nie je súlad so zákonom, niečo sa povoliť nemôže. Starostka si myslí, že to nikto 

nikdy nepovolí – rozmýšľa v intenciách zákona 

- Pani Péčiová sa vyjadrila k téme – vážne ochorenia, pitná voda z Jasova – 

nebezpečenstvo ochorení 

- Starostka požiadala návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia a následne 

dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie OZ č. A.13/21.b/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 17, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- Vyjadrenie nesúhlasu s navrhovanou výstavbou a prevádzkou Skládky 

nebezpečného odpadu v katastrálnom území obce Jasov.  
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 



Strana 27 z 31 

 

 

 Spoločná verejná zbierka obce Koliňany a Jelenec 

- Starostka obce informovala o doručenej žiadosti obcí Kolíňany a Jelenec v súvislosti 

s tragickou nehodou nákladného auta a autobusu v novembri 2019. Starostka obce 

pripomenula tragickú nehodu v Úhornej, ktorá zasiahla aj našu obec. Informovala, 

ktoré organizácie podali pomocnú ruku a poslali peniaze pre dotknuté rodiny 

(prezidentská kancelária p. Schustera, vtedajší poslanec NR SR Pavol Rusko, 

vyčlenené prostriedky z rozpočtu obce). Následne vyzvala prítomných na zaujatie 

stanoviska.  

- Po diskusii sa prítomní zhodli na poskytnutí finančnej pomoci, starostka vyzvala na 

sformulovanie návrhu uznesenia a následne dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie OZ č. A.13/21.c/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 17, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- Poskytnutie finančného príspevku vo výške 1 000 EUR na spoločnú verejnú 

zbierku obce Koliňany a Jelenec.  
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 Finančná pomoc mestu Prešov 

- Starostka obce informovala o verejnej zbierke v rámci transparentného účtu mesta 

Prešov 

- Po sformulovaní návrhu uznesenia dala starostka o návrhu hlasovať:   

 

Uznesenie OZ č. A.13/21.d/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 17, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- Poskytnutie finančného príspevku vo výške 1 000 EUR ako finančnú pomoc 

mestu Prešov.  
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 
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 Žiadosť Domova dôchodcov Poproč o odpis pohľadávky a zrušenie opravných položiek  

- Starostka obce informovala o žiadosti Domova dôchodcov Poproč o odpis 

pohľadávok a zrušenie opravných položiek z dôvodu nevymožiteľných pohľadávok 

z dôvodu úmrtia dĺžnikov, žiadosť bola doručená po vykonaní kontroly v DD 

 

Uznesenie OZ č. A.13/21.e/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 17, ktorým OZ  

schvaľuje: 

- Žiadosť Domova dôchodcov Poproč, Obchodná 73 o odpis pohľadávky 

a zrušenie opravných položiek na základe predloženej žiadosti podľa 

Opatrenia MF SR/16786/2007-31.  
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 Informácia o stanovisku Prima banky 

- Starostka obce prečítala stanovisko Prima banky k žiadosti o stanovisko – 

poskytovanie informácií s konaním resp. nekonaním zamestnancov banky pri 

poskytovaní informácií o podmienkach úveru pre obec Poproč pre poslankyňu Ing. 

Evu Petrášovú (prezentovanými poslankyňou na zasadnutí OZ dňa 30.09.2019). 

Banka v stanovisku uviedla, že postup jej zamestnancov bol korektný a plne v súlade 

s platnou legislatívou. Tvrdenia pani Petrášovej považujú za vykonštruované. 

- Stanovisko Prima banky tvorí prílohu zápisnice 

- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová reagovala, že chcela len všeobecné informácie 

- Starostka obce vyzvala návrhovú komisiu, či predložia návrh uznesenia, návrhová 

komisia nepodala žiaden návrh na uznesenie 

 

 

 Informácia o investičných akciách v obci 

- Starostka obce informovala o: 

 

Miestne komunikácie 

- uznesením stanovené vybrané miestne komunikácie, je urobené ich zameranie 

a následne boli spracované informatívne cenové ponuky na spracovanie 

projektových dokumentácií, aktuálne predložené 2 cenové ponuky v sume  40tis  

€ za spracovanie projektových dokumentácií. Starostka obce dala informáciu 

o cenových ponukách na vedomie pre Finančnú komisiu (potrebné vyčleniť 

z rozpočtu kapitálové výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie).  

 

Požiarna zbrojnica 

- nasleduje kolaudácia, bude odovzdaná v priebehu týždňa 
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Vodovod 

- dnes odovzdaný, pripísané finančné prostriedky na účet, z pohľadu Envirofondu 

je všetko vyrovnané, bude postúpené dodávateľovi, nasleduje kolaudácia 

 

Okná telocvične 

- dodávateľská firma požiadala kvôli prešovskej tragédii o posun montáže 

v januári 2020, okná budú z dôvodu vyskladnenia zo skladu tento týždeň 

dovezené a uskladnené v telocvični. 

- z dôvodu prekrytia palubovky a uskladnenia okien v telocvični sa neuskutoční 

Vianočný turnaj 

 

Vysprávky miestnych komunikácií 

- dodávateľ zo stavby Oľšava vyšiel v ústrety, starostka vysoko kladne hodnotila 

terajšieho vysúťaženého dodávateľa (kvalitná práca, ústretovosť), dohodli sa na 

rozsahu a vykonaní prác (odbočka smerom na Jarnú, križovatka Družstevná – 

Západná). 

 

Uznesenie OZ č. A.13/21.b/2019, zo dňa 13.12.2019, k bodu programu č. 17, ktorým OZ  

berie na vedomie: 

- Informáciu o investičných akciách v obci.  
Hlasovanie:  

 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    7 
 

za 7 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína Harčariková, 

Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora, Ing. Eva Petrášová, PhDr. 

Dominika Vincová 

proti 0  

zdržal sa 0  

- Starostka obce konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

 
V Poproči, dňa 13.12.2019                                                   ......................................................... 

          Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 

 

 

- Starostka obce v bode programu č. 17 Rôzne ďalej: 

- navrhla veci ako opatrenia na zlepšenie komunikácie medzi orgánmi obce: verejne 

a posledný krát uviedla (v nadväznosti na predchádzajúce vysvetľovanie schém 

komunikácie), že poslanci nebudú komunikovať so zamestnancami Obecného 

úradu a nebudú im ukladať žiadne úlohy e-mailom, telefonicky, žiadnym iným 

spôsobom. Poukázala na rozdiel a rozlišovanie medzi tajomníkom komisie 

a zamestnancom Obecného úradu. Zároveň navrhla, aby predsedovia komisie 

zadávali úlohy tajomníkovi na jeho na súkromný e-mail, ale len v rozsahu čo je 

pripísané tajomníkovi, požadovanie vecí, ku ktorým má prístup ako zamestnanec 

tam nebude. Ak pôjde požiadavka na Obecný úrad, bude doručovaná starostke 

obce, a to buď priamo alebo prostredníctvom zástupcu starostu. O požiadavke 

následne rozhodne starostka obce, ktorý zamestnanec a v akom čase na 

požiadavku odpovie / požiadavku vybaví. 
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- informovala o aktualizácii všetkých vnútorných predpisov (neschválený štatút 

obce, Rokovací poriadok, Zásady s nakladaním majetku obce, všetko staré, 

neplatné), ktoré starostka obce považuje za svoju prioritu na začiatku roka za 

účelom nastavenia komunikácie. 

- informovala o vzdelávaní v r. 2019, ktoré využili 4 poslanci, ktorí o to požiadali. 

Zároveň navrhla realizovať v mesiaci január spoločné sedenie počas pracovnej 

doby za prítomnosti hlavnej kontrolórky za účelom odkomunikovania 

s nezávislou osobou to čo  potrebujú. Na dotaz poslankyne Ing. Evy Petrášovej 

ohľadne iných školení odpovedala, že požiadavku je potrebné adresovať priamo 

starostke obce. Zároveň poprosila poslancov o spätnú väzbu k spoločnému 

školeniu a následné potvrdenie vhodného termínu. 

- poukázala na časté zasadania OZ, ktoré majú dopad na atmosféru v kolektíve, 

nervozitu a ohromnú vyťaženosť zamestnancov, nadčasy zamestnancov, pričom 

obecný úrad zároveň vybavuje okrem obecného zastupiteľstva aj inú agendu, 

súvisiacu s každodenným chodom, reagujú denne na prichádzajúce požiadavky. 

Vyzvala a poprosila poslancov, aby našli spoločnú líniu komunikácie. 

- informovala, že poslancom budú zaslané materiály na oboznámenie sa k súdnemu 

sporu (žalobca Ing. Alexander Benko) vo veci náhrady škody za obmedzenie 

vlastníckeho práva (pozemok pod miestnou komunikáciou ul. Banícka). 

- Starostka pozvala všetkých na Vianočné trhy, počas ktorých bude na návrh DHZ 

uskutočnená zbierka na zakúpenie defibrilátora. 

- Starostka pozvala všetkých na spoločný Silvester bez ohňostroja 

 

 

 

K bodu programu č. 18: Interpelácie poslancov 
Zvuková nahrávka 4 čas 44:04. 

- Poslankyňa PhDr. Dominika Vincová sa zaujímala o zdravotný stav pani Benkovej, či 

sú dôvodom jej PN zasadnutia OZ. Starostka obce poukázala na veľké zaťaženie 

zamestnankyne, pričom hrozí ukončenie pracovného pomeru.  

- Poslankyňa PhDr. Zita Baníková dotazovala na základe čoho vypracovala Dr. Jurčová 

VZN, starostka obce odpovedala, že na základe objednávky. 

- Poslanec Ing. Viliam Komora poukázal na trvanie zasadnutí OZ v minulosti (najdlhšie 

trvanie 3 hod.), zasadali komisie, vyšiel úzus a o tom sa hlasovalo a neriešilo sa to tak 

ako teraz, že sa to rieši do detailov. Vyzval do budúcna, aby sa akceptovalo rozhodnutie 

každej komisie, ale nech je definitívne pripravené. 

- Starostka obce navrhla poslancom do budúcna okrem komisií stretávať sa pred 

zasadnutím OZ na pracovných poradách poslancov. Uviedla, že v komisiách sa veci 

odkomunikovali, ale na OZ bolo prezentované iné uznesenie. 

 

 

 

K bodu programu č. 19: Podnety a návrhy od občanov 
Zvuková nahrávka 4 čas 00:46:18. 

- Pani Péčiová – zaželala prítomným šťastné a veselé Vianoce, veľa zdravia, šťastia do 

nového roka, veľa síl a aby riešili všetko v prospech obce 

- Pani Šimková – vyjadrila svoje hodnotenie p. starostky ohľadne navýšenia platu 

dodatočne, keďže nedostala počas prerokovaného bodu slovo, vysoko kladne hodnotila 

jej prácu, profesionálny prístup. Poukázala na nedocenenie jej práce obecným 

zastupiteľstvom a vyjadrila svoj názor, že v budúcnosti si uvedomia, čo urobila naviac 
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a že si zaslúži lepší plat, než len základný. Zároveň poďakovala všetkým za ich čas. 

Starostka sa v reakcii poďakovala, že ju viac teší reálne hodnotenie od obyvateľa, keďže 

je tu starostkou hlavne pre občanov a nie pre poslancov.  

- Pán Jasaň poprosil, aby apelovali na spol. KOSIT, aby dodržiavali dopravné značenie. 

Vyjadril nespokojnosť so zberom Kuka nádob spoločnosťou KOSIT. 

- Ďalší občan taktiež vyjadril nespokojnosť so zberom Kuka nádob, nevysypujú celé 

nádoby. Starostka poprosila o takýchto záležitostiach hneď informovať zodpovedného 

zamestnanca pána Martina Sopka, aby sa to riešilo okamžite. 

- Pán Péči – vrátil sa k otázke na ustanovujúcom zasadnutí OZ, že keď sa budú riešiť 

výzvy alebo spracovávať projekty, koľko to bude stáť a kto to bude robiť (starostka obce 

vtedy odpovedala, že ona). Pán Péči poukázal, že koľko peňazí obec ušetrila, keď to 

starostka robila vo svojom voľnom čase. Vyjadril sa, že je smutné, že poslanci nedokážu 

ohodnotiť prácu p. starostky a nedokážu jej schváliť adekvátny plat. Poďakoval sa pani 

starostke za jej prácu pre obec.  

 

- Starostka obce pripomenula poslancom verejnú obchodnú súťaž a vyzvala ich na 

určenie času, kedy budú môcť uchádzači prísť prezentovať podnikateľské zámery. 

Poslanci sa dohodli na čas v pondelok o 16.30.  

 

 

 

K bodu programu č. 20: Závery z rokovania OZ 
- Schválené uznesenia a hlasovania sú poznamenané v zápisnici. 

 

 

 

K bodu programu č. 21: Záver 
Zvuková nahrávka 4 čas 00:59:47 

- V závere sa starostka obce, Ing. Iveta Komorová Hiľovská, poďakovala všetkým 

prítomným za účasť na tomto  neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva, taktiež 

popriala všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov. 

 

 

 

 

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

                                               

                              Ing. Iveta Komorová Hiľovská                                                

                                       starosta obce                                                             

                                                                                                                                                               
 

Overovatelia zápisnice:           Mgr. Katarína Harčariková   ............................................. 

 

Mgr. Dominika Hiľovská ............................................. 

 

  


