Zápisnica
z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poproč,
konaného dňa 25.05.2020 v telocvični ZŠ s MŠ 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 – príchod o 15.10 hod
3. Mgr. Katarína Harčariková – do 20.30 hod
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 plánovanom rokovaní OZ, ktoré sa koná v čase mimoriadnej
situácie za dodržiavania všetkých platných opatrení ÚVZ SR.
Starostka obce konštatovala, že v rokovacej sále sú prítomní ôsmi poslanci OZ,
poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová sa vopred e-mailom ospravedlnila za meškanie,
starostka obce konštatovala, že 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. Rokovanie OZ je organizačne
zabezpečené v súlade s Opatrením ÚVZ SR č. OLP/4085/2020 zo dňa 19.05.2020.

K bodu programu č. 1a): Určenie zapisovateľa
Zvuková nahrávka čas 0:02:25

-

Starostka obce určila za zapisovateľku p. Janu Juríkovú.

K bodu programu č. 1b): Určenie overovateľov zápisnice
Zvuková nahrávka čas 0:02:36

-

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Branislav Petráš, PhD. a Ing. Ján
Spišák

K bodu programu č. 1c): Voľba návrhovej komisie
Zvuková nahrávka čas 0:02:48

-

Starostka obce navrhla za členov návrhovej komisie PhDr. Zitu Baníkovú, Ing. Evu
Petrášovú a PhDr. Dominiku Vincovú, následne dala za predložený návrh hlasovať.
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Uznesenie OZ č. A.3/1.a./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 1c), ktorým OZ
schvaľuje:
- Návrhovú komisiu v zložení poslancov:
PhDr. Zita Baníková, Ing. Eva Petrášová, PhDr. Dominika Vincová
Hlasovanie:
za
prítomní poslanci
na hlasovaní: 8

8

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

proti
zdržal sa

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020

K bodu programu č. 1d): Schválenie programu rokovania
Zvuková nahrávka čas 0:03:29

-

Starostka obce konštatovala, že návrh programu dnešného rokovania bol zverejnený
v zákonom stanovenej lehote a zákonom predpísaným spôsobom, 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.
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 VZN o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce.
5. Návrh Pravidiel tvorby obecnej kroniky.
6. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov – kolkáreň
7. Zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti GREECE MG s.r.o., Wupertálska 17,
040 23 Košice
8. Zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti Viktora Juhása, Obchodná 16, 044 24
Poproč
9. Návrh zmluvy o výkone správy majetku obce – Vodovod ul. Oľšavská.
10. Informácia o vzdaní sa členstva v Rade školy pri ZŠ s MŠ a delegovanie zástupcu
zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ.
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11. Informácia o počte zapísaných detí do ZŠ a MŠ a o počte tried na školský rok 2020/2021.
12. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce.
13. Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní na dodávku plynu a el. energie.
14. Informácia o prijatých opatreniach počas trvania mimoriadnej situácie spôsobenej
ochorením COVID 19 a dopad koronakrízy na rozpočet obce a rozpočet rozpočtových
organizácii obce.
15. Návrh na menovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie obce – Domov dôchodcov,
Obchodná 73, Poproč.
16. Rôzne.
17. Interpelácie poslancov.
18. Podnety a návrhy od občanov.
19. Závery z rokovania OZ.
20. Záver
-

Príchod poslankyne Mgr. Zuzany Bradovej o 15.10 hod., starostka obce
konštatovala, že počet prítomných poslancov je 9.

Uznesenie OZ č. A.3/1.b./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 1d), ktorým OZ
schvaľuje:
- Program rokovania zasadnutia OZ dňa 25.05.2020 podľa navrhovaného
programu zverejneného na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
v zákonnej lehote 3 dni pred zasadnutím obecného 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 program rokovania dnešného plánovaného zasadnutia
bol schválený.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020
-

Po hlasovaní vyzvala starostka obce poslancov na doplnenie schváleného programu
rokovania.
Návrh na doplnenie programu nebol predložený.
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K bodu programu č. 2: Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí
OZ.
Zvuková nahrávka čas 0:08:37

-

Jednotlivé prijaté uznesenia sú spracované v tabuľkovom prehľade:

Uznesenie č.

Zo dňa

Text uznesenia

Zodp.

Stav

A.2/11.b/2020

24.02.2020

Všetky zápisy z kontrol hlavnej HKO
kontrolórky budú poslancom
poskytnuté v písomnej forme v
dostatočnom predstihu aspoň 3
dni pred konaním zastupiteľstva

TRVÁ

A.1/3.a/2020

21.01.2020

Preveriť zmluvu sp.zn.: OcU-I- HKO
50/2019 účinnú od 1.2.2019
o poskytovaní právnej pomoci
a zastupovanie
v spore
zn.
15Up/853/2018. K danej zmluve
preveriť správnosť fakturácie.

A.1/7/2020

21.01.2020

1. Preveriť plnenie VZN 2/2019 – HKO
špeciálne § 10 Poskytovanie
podpornej služby – jedáleň;

SPLNENÉ
*počas rokovania
po vznesených
námietkach
zmenené na
NESPLNENÉ
a určený náhradný
termín
SPLNENÉ
*počas rokovania
po vznesených
námietkach
zmenené na
NESPLNENÉ
a určený náhradný
termín

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
A.12/36./2019

28.11.2019

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

OcÚ

A.10/10./2019

03.09.2019

Vypracovanie
projektovej OcÚ
dokumentácie na rekonštrukciu
obecných komunikácií Letná,
Lesná, Horská, Brezová, Poľná,
Jarná a chodníka na ulici
Kostolnej.

čiastočne
SPLNENÉ
a TRVÁ

A.3/19./2019

25.03.2019

Vypracovanie novej projektovej
dokumentácie pre projekt
„Trhovisko“

čiastočne
SPLNENÉ
a TRVÁ

TRVÁ
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A.2/6.a./2019

25.2.20219

Rozvoz stravy pre dôchodcov v
obci riešil formou terénnej
sociálnej služby prostredníctvom
rozpočtovej organizácie obce –
Domova dôchodcov Poproč,
Obchodná 73

OcÚ

čiastočne
SPLNENÉ
a TRVÁ

Kontrola Uznesenia č. A.1/3.a/2020 zo dňa 21.01.2020
- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová namietala splnenie uznesení č. A.1/3.a/2020 zo dňa
21.01.2020 a č. A.1/7/2020 zo dňa 21.01.2020, poslancom neboli poskytnuté zápisy
v zmysle Uznesenia č. A.2/11.b/2020 zo dňa 24.02.2020 (v písomnej forme aspoň 3 dni
pred zasadnutím OZ), požiadala o informáciu ako sú uznesenia splnené. Starostka obce
reagovala, že obecný úrad vyhodnotil splnenie uznesenia na základe predloženej správy
hlavnej kontrolórky obce, doručenej na obecný úrad dňa 27.02.2020, v ktorej bolo na
záver konštatované, že OZ bolo so správou oboznámené dňa 24.02.2020. Poslankyňa Ing.
Eva Petrášová reagovala, že poslancom nebolo nič doručené.
- HKO reagovala, že na zasadnutí OZ 24.2.2020 začala čítať správu o vykonaní kontroly
v zmysle uznesenia OZ č. A.1/7/2020 zo dňa 21.01.2020 a uznesenia OZ č. A.1/3.a/2020
zo dňa 21.01.2020, ďalej tam bolo preverenie plnenia VZN špeciálne § 10 – poskytovanie
podpornej služby – jedáleň; preveriť plnenie uznesenia OZ č. A.5/7./2019; skontrolovať
a predložiť OZ výsledky hospodárenia DD za rok 2019; predložiť OZ rozpočet DD za
rok 2020 a Správa z vykonania kontroly operatívne na základe podnetov a poznatkov
získaných pri výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra ako aj iných podnetov
výkonu kontroly; preverenie zmluvy OcU-I-49/2019 a OcU-I-50/2019, túto správu
predložila 24.02.2020, nerozumie, pozastavila sa nad tým, prečo je uznesenie splnené.
Z obecného úradu jej neboli poskytnuté informácie k tejto zmluve, nevie ako sa riešila
predmetná fakturácia
- Starostka obce požiadala, aby postupovali v súlade s platnou právnou úpravou. Dôrazne
požiadala, aby bol dodržaný postup v súlade so zákonom o finančnej kontrole.
- HKO reagovala, že starostka obce jej poslala list Námietka voči postupu hlavnej
kontrolórky obce - zaslanie, HKO naďalej trvá na tom, že uznesenie nie je splnené.
- Starostka obce požiadala HKO o skonštatovanie a o doslovné citovanie vyjadrenia
hlavnej kontrolórky obce do zápisnice.
- Vyjadrenie HKO, cit: „Ako pani poslankyňa namietala, že toto uznesenie nie je splnené
takisto aj ja namietam nesplnenie tohto uznesenia, keďže obecný úrad mi poskytol
informáciu na základe tejto mojej správy, vzniesol námietku voči môjmu postupu a ďalej,
ja som ďalej nemohla predkladať ďalšiu správu a takisto neviem, aký nastal postup
v rámci obecného úradu.“
- Starostka obce vyzvala poslancov, či im stačí takéto vyjadrenie. Poslankyňa Ing. Eva
Petrášová trvá na nesplnení uznesenia. Pýta sa HKO, či táto správa bola prerokovaná so
starostkou obce a takisto či bolo prerokované s riaditeľom DD. Keď bola prerokovaná,
boli dané stanoviská, mali byť zaslané 3 dni vopred poslancom. Požiadala o úpravu
splnenia uznesení na nesplnené.
- HKO podotkla, že riaditeľ DD zaslal stanovisko k VZN č. 2/2019 a od obecného úradu
dostala námietku voči postupu hlavnej kontrolórky
- Starostka obce vyzvala poslancov na predloženie návrhu.
- HKO uviedla, že má správu vypracovanú, ale keďže obecný úrad namietol voči jej
postupu, riaditeľ DD doručil vyjadrenie k VZN 22.5.2020, tak treba dať dátum dokedy
má byť, túto správu môže poskytnúť v takom rozsahu ako bola, jej konštatovania.
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-

-

-

Poslankyňa Ing. Eva Petrášová navrhla splnenie / nesplnenie, ako bola zmluva preverená,
aké bolo stanovisko obecného úradu a kedy dostanú stav či bolo porušené alebo nie. Chce
vedieť, či bola správa prerokovaná so starostkou a aký je záver. Otázka bola určená HKO
a starostke obce. Starostka obce reagovala prečítaním celého svojho stanoviska pre HKO
Námietka voči postupu hlavnej kontrolórky obce – zaslanie -> oboznámenie poslancov
s konaním HKO v rozpore s platnou právnou úpravou. Poslankyňa Ing. Eva Petrášová
dotazovala kto napísal že je uznesenie splnené a na základe čoho. Starostka obce
zdôraznila a zopakovala, že v doručenej správe bolo konštatované, že OZ bolo
oboznámené na zasadnutí OZ dňa 24.02.2020. Ďalej uviedla, že nemá vedomosť, či HKO
doručila správu aj poslancom. HKO reagovala, že v závere bolo uvedené, aby sa obecný
úrad alebo zodpovedné osoby k správe vyjadrili, rovnako tak správa zaslaná aj riaditeľovi
DD, ktorý sa vyjadril určitým spôsobom. Navrhla zmeniť uznesenie na nesplnená, keďže
kontrola nebola ukončená. Správu začala čítať, ale bola prerušená, ďalšie informácie zo
správy obecnému zastupiteľstvu neposkytla.
Poslanec Ing. Ján Spišák sa vyjadril, že OZ nedostalo žiadne podklady, neboli
oboznámení, ďalej uviedol, aby sa to preverilo.
HKO uviedla, že za celý rok bola prednesená správa o kontrolnej činnosti za celý rok,
bolo jej uložené preveriť uznesenia, ale poskytla správu skôr ako bola prejednaná
z určitého dôvodu (závažné zistenia, ktoré neznesú odklad). Čaká ako budú ďalej
postupovať, dúfa, že dôjde k náprave toho, čo vytkla, vyjadrila sa, že v zmysle zákona
o finančnej kontrole a audite môže aj bez vyzvania jednotlivých strán riešiť tieto veci ak
vec neznesie odklad. Starostka obce berie na vedomie vyjadrenie hlavnej kontrolórky
obce.
Starostka obce vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie, následne
dala o návrhu hlasovať

Uznesenie OZ č. A.3/2.a./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 2, ktorým OZ
ukladá hlavnej kontrolórke obce:
- Na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v auguste 2020 predložiť
konečný výsledok kontroly k Uzneseniu č. A.1/3.a/2020 zo dňa 21.01.2020
a podľa Uznesenia č. A.2/11.b/2020 predložiť podklady Obecnému
zastupiteľstvu 3 dni pred konaním zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za

8

proti
zdržal sa

1
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, PhDr. Dominika Vincová
Ing. Ján Spišák

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020
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Kontrola Uznesenia č. A.1/7/2020 zo dňa 21.01.2020
- Starostka obce zopakovala, že uznesenie bolo označené ako splnené na základe predloženej
správy hlavnej kontrolórky obce, doručenej na obecný úrad dňa 27.02.2020, v ktorej bolo
na záver konštatované, že OZ bolo oboznámené dňa 24.02.2020.
- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, že na pracovnej porade bolo povedané, že na
dnešnom zasadnutí budú predložené podklady.
- HKO prečítala doručené vyjadrenie riaditeľa DD, následne sa opýtala riaditeľa DD
ohľadne registrácie.
- Riaditeľ DD JUDr. Michal Rusnák reagoval na hlavnú kontrolórku obce a poslankyňu Ing.
Evu Petrášovú, vyjadril pobúrenie že to čo sa deje je pošliapaním zákona o finančnej
kontrole v procese od §20 po §27. Namietal postup kontrolórky v procese kontroly.
Zdôraznil, že HKO je viazaná povinnosťou mlčanlivosti podľa § 27 zákona o finančnej
kontrole, podľa jeho názoru porušila mlčanlivosť. Starostka obce vstúpila do diskusie,
prečítala právne stanovisko Mgr. Zdenka Podhradského, týkajúceho sa funkcie hlavného
kontrolóra obce a oboznámila poslancov o konaní HKO v rozpore so zákonom.
- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová požiadala o vyjadrenie riaditeľa DD, že čo ona ako poslanec
porušila. Riaditeľ DD vyslovil podozrenie na zaujatosť, vytváranie tlaku na kontrolórku.
Poslankyňa oponovala, že ide o hrubé obvinenie. Podľa riaditeľa vytvárajú poslanci OZ
nátlak na kontrolórku, aby niečo o kontrole povedala. Vyzval poslancov, aby nechali
kontrolórku ukončiť kontrolu. Rovnako tak starostka obce vyzvala HKO na ukončenie
kontroly.
- Starostka obce vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie a následne
dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.3/2.b./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 2, ktorým OZ
ukladá hlavnej kontrolórke obce:
- Uznesenie č. A.1/7/2020, keďže nebola kontrola prerokovaná ani predložená
obecnému zastupiteľstvu sa prekladá na najbližšie zastupiteľstvo a 3 dni pred
konaním zastupiteľstva budú obecnému zastupiteľstvu predložené v písomnej
forme doklady o ukončení kontroly a výsledku kontroly.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

2
0

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, Ing. Ján Spišák

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020
- Poslanec Ing. Viliam Komora sa vyjadril, že celá situácia je z dôvodu, že kontrolórka
nedodržala zákonný postup.
7

Kontrola ostatných uznesení:
- A.12/36/2019 – vyzvala poslancov na doručenie konkrétneho materiálu do podateľne
obecného úradu za účelom splnenia uznesenia (doplnenie zápisnice)
- A.10/10/2019 – starostka uviedla, že otázkou je spracovanie projektových dokumentácií
- A.3/19/2019 – starostka informovala, že PD je v štádiu posudzovania na RÚVZ Košice,
čakáme na doručenie
- A.2/6.a/2019 – starostka informovala, že obec požiadala o registráciu terénnej sociálnej
služby - jedáleň, na základe návrhu registrátorky na VÚC bola naša registrácia stiahnutá
späť a začala sa registrácia na zariadenie DD. Riaditeľ DD poskytol bližšie vysvetlenie,
čaká sa na rozhodnutie. Riaditeľ DD následne zodpovedal otázky HKO k registrácii
podpornej služby – jedáleň.
- Starostka obce vyzvala návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie so
zohľadnením predchádzajúcich prijatých uznesení a následne dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.3/2.c./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 2, ktorým OZ
berie na vedomie:
- Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúcich zasadnutí OZ s opravou uznesení
A.1/3.a/2020 a A.1/7/2020.
Hlasovanie:
za

7

proti
zdržal sa

0
2

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, Ing. Ján Spišák

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020

K bodu programu č. 3: Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácie a
závery
Zvuková nahrávka čas 01:03:22
- Starostka obce požiadala predsedov komisií o podanie informácií a prípadných záverov zo
zasadnutí komisií

a) Finančná komisia OZ – informovala predsedníčka FK Ing. Eva Petrášová:
- Finančná komisia nezasadala
b) Komisia životného prostredia a projektového plánovania pri OZ – informoval predseda
KŽPaPP Ing. Branislav Petráš, PhD.:
- Komisia ŽP a PP nezasadala, jednali s pani Šimkovou o zmenách v Územnom
pláne, návrh uznesenia bude v bode 12.
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c) Komisia kultúry a športu pri OZ – informoval predseda KKaŠ Ing. Ján Spišák:
- Komisia KaŠ nezasadala, kultúrne a športové podujatia sú pozastavené, zasadnutie
komisie podľa aktuálnej situácie v oblasti futbalu
d) Komisia školstva a sociálnych vecí pri OZ – informovala predsedníčka KŠaSV Mgr.
Zuzana Bradová:
- Komisia nezasadala, členovia sociálnej komisie ostali zaskočení, že neboli zo strany
obce oslovení za účelom pomoci pri riešení krízovej situácie.
- Starostka obce reagovala, že neoslovovali nikoho, boli sme nadšení tými, ktorí prišli
z vlastnej iniciatívy bez oslovovania.

K bodu programu č. 4: Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácii z
rozpočtu obce
Zvuková nahrávka čas 01:05:20

-

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli, starostka obce predniesla dôvodovú
správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu. Pripomienky k VZN neboli
doručené.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, návrhová komisia predniesla návrh uznesenia,
starostka dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie OZ č. B.3/1./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 4, ktorým sa OZ
uznáša na:
- Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce.
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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020
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K bodu programu č. 5: Návrh Pravidiel tvorby obecnej kroniky
Zvuková nahrávka čas 01:07:45

-

-

-

Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného
materiálu. Návrh pravidiel bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov,
vznesené pripomienky PhDr. Dominiky Vincovej boli zapracované a upravený
materiál predložený poslancom na schválenie.
Starostka obce otvorila rozpravu k bodu programu.
V rámci diskusie vystúpila poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová, ktorá predniesla
stanovisko kronikára p. Olega Bradu. Celé stanovisko je zaznamenané na zvukovej
nahrávke a tvorí prílohu zápisnice.
Starostka obce poďakovala za sprostredkovaný názor a reagovala, že prijatie
Pravidiel tvorby obecnej kroniky smeruje k odstráneniu nejasností (prijatie
pravidiel, sprehľadnenie kompetencií, zodpovednosť, spôsob uzatvorenia dohody
s kronikárom a pod.)
Do diskusie sa nikto neprihlásil, návrhová komisia predniesla návrh uznesenia,
následne starostka dala hlasovať o návrhu uznesenia.

Uznesenie OZ č. A.3/3./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 5, ktorým OZ
schvaľuje:
- Pravidlá tvorby obecnej kroniky so zohľadnenými pripomienkami.
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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020
-

Starostka obce ešte upozornila na prechodné ustanovenia, že do 3 mesiacov bude
riadne vymenovaný kronikár a v zmysle týchto schválených pravidiel budú
uzatvorené všetky náležitosti.
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K bodu programu č. 6: Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom
nebytových priestorov – kolkáreň
Zvuková nahrávka čas 01:13:44

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu.
- Na základe uvedeného starostka obce oznámila, že po vyhodnotení komisie komisia
predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh uchádzača Zuzany Štovčikovej, Východná
305/7, Poproč, pretože tento uchádzač splnil všetky náležitosti na predloženie ponúk.
Poprosila predsedníčku Finančnej komisie Ing. Evu Petrášovú na otvorenie obálky
s návrhom ceny. Hlavná kontrolórka obce JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD. sa opýtala, či
jeden uchádzač splnil všetky podmienky. Starostka obce potvrdila, že komisia
skonštatovala, že tento uchádzač splnil všetky podmienky, tak ako to bolo nastavené
v súťaži.
Zapisovateľka p. Jana Juríková následne odovzdala zalepenú obálku uchádzača Zuzana
Štovčiková do rúk poslankyne a predsedníčky Finančnej komisie Ing. Eve Petrášovej.
Starostka obce požiadala poslankyňu Ing. Evu Petrášovú, aby predtým ako prečíta cenu,
aby boli skontrolované všetky náležitosti predloženej cenovej ponuky, či cenová ponuka
obsahuje všetky predpísané náležitosti a či je podpísaná uchádzačom tak ako má byť.
Poslankyňa Ing. Eva Petrášová po otvorení zalepenej obálky uviedla, „že záväzná ponuka
je tak ako má byť“, ďalej čítala, že uchádzačka v ponuke uviedla „záväzne ponúka na
predmet súťaže nájom za kalendárny rok 6746,4 EUR za rok.“ Ďalej čítala z ponuky, že
„je tu napísané za aký predmet súťaže, týmto sa zaväzujem podpísať nájomnú zmluvu za
podmienok a v lehote vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.“
- Starostka obce požiadala návrhovú komisiu, aby sa ďalej postupovalo tak, tak ako je
nastavené v Zásadách o hospodárení a nakladaní s majetkom obce a o prečítanie návrhu
uznesenia.
- Poslankyňa Ing. Eva Petrášová dotazovala, či je zápisnica z komisie zriadenej na overenie
obsahových a formálnych náležitostí. Starostka obce reagovala, že záver komisie
predniesla – na základe formulárov, ktorí poslanci dostali vopred. Starostka obce prečítala
podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže – (Vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže, čl. V. Vyhodnotenie návrhov, bod. 4: Návrhy, ktoré neboli podané v stanovenej
lehote, alebo ktoré neobsahujú stanovené obligatórne obsahové a formálne náležitosti
a požadované prílohy komisia z ďalšieho hodnotenia vylúči.). Starostka uviedla, že druhý
uchádzač F&K Company nesplnil formálne náležitosti na posunutie do druhého kola –
dokumenty neboli podpísané spôsobom uvedeným v príslušnom registri. Podľa poslankyne
Ing. Evy Petrášovej je to v súlade s podmienkami vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.
Hlavná kontrolórka obce uviedla, že OZ má právo vybrať aj druhého uchádzača,
poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, že vyššia cena berie, nie je dôvod vylúčiť druhého
uchádzača, prečítala podmienky súťaže, ale že máme len jednu cenovú ponuku. Poslankyňa
Ing. Eva Petrášová vyzvala ostatných na vyjadrenie sa.
- Do diskusie sa prihlásil Marián Kozel – chce vedieť, prečo nepostúpil do druhého kola.
Starostka obce odpovedala, že dokumenty neboli podpísané spôsobom uvedeným
v príslušnom registri - v Obchodnom registri. Marián Kozel reagoval, že je to možné, ale
to je dôvod na vylúčenie – formálna náležitosť? Starostka odpovedala súhlasne, poslanci
takto schválili podmienky obchodnej verejnej súťaže (Vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže, čl. V. Vyhodnotenie návrhov, bod. 4: Návrhy, ktoré neboli podané v stanovenej
lehote, alebo ktoré neobsahujú stanovené obligatórne obsahové a formálne náležitosti
a požadované prílohy komisia z ďalšieho hodnotenia vylúči.). Starostka následne prečítala
právne stanovisko o spôsobe konania štatutárneho orgánu zapísaného do Obchodného
registra – „následok nedodržania spôsobu konania je neplatný právny úkon“. Marián
Kozel uviedol svoje stanovisko, že akonáhle konateľ vyjadrí vôľu svojim podpisom konať,
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nemal by byť vylúčený. Starostka uviedla, že podmienky súťaže musia byť dodržané.
Marián Kozel uviedol, že podľa jeho názoru je dokument právne v poriadku, chýba len
tlačené meno spoločnosti, a že ho mali vyzvať aby doplnil tlačený názov spoločnosti
a pokračoval by do ďalšieho kola. Starostka obce reagovala, že takto podmienky súťaže
neboli nastavené. Podľa Mariána Kozela akonáhle konateľ vykoná podpis, prejaví vôľu
konať a nie je dôvod na vylúčenie zo súťaží a je si tým 100% istý. Starostka uviedla, že
berie jeho názor na vedomie.
Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. sa vyjadril, že bol členom komisie, za seba sa vyjadril,
že boli splnené všetky podklady. Nevie zaujať stanovisko, či áno alebo nie keď chýba
tlačený názov spoločnosti.
Starostka obce požiadala o vyjadrenie členku komisie p. Juríkovú – p. Juríková sa
vyjadrila, že uchádzač Marián Kozel nepodpísal v súlade s Obchodným registrom –
uviedol „podpis a Marián Kozel“, to nebolo za spoločnosť.
Starostka uviedla, že p. Marián Kozel ešte vykonáva podnikateľskú činnosť, nastáva otázka
či to dal ako Marián Kozel alebo za spoločnosť ako konateľ.
Poslanec Ing. Ján Spišák sa opýtal, či je k tomu názor právnika, starostka obce poprosila
JUDr. Rusnáka či sa vie vyjadriť. JUDr. Rusnák nevie zaujať stanovisko.
Poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová neprítomná v čase od 16:45 – 16:46
Poslanec Ing. Viliam Komora neprítomný v čase od 16:50 – 16:52
Poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová sa opýtala na podpísaný dokument p. Kozela - bol to
hlavičkový, alebo čistý papier – následne uviedla svoj názor, že keď tam bolo uvedené
meno spoločnosti, podpis a pečiatka vtedy to je v súlade so zákonom.
Starostka obce požiadala zapisovateľku o predloženie návrhu poslancom aby rozhodli.
Zapisovateľka p. Juríková predložila postupne všetkým poslancom návrh uchádzača
Mariána Kozela na rozhodnutie.
Podľa poslankyne Ing. Evy Petrášovej je to formálna chyba, hore na ponuke je uvedená
spoločnosť.
Návrh uchádzača Marián Kozel bol predložený hlavnej kontrolórke obce JUDr. Svetlane
Pavlíkovej, PhD.
Poslanec Ing. Viliam Komora vyjadril svoj názor, že ako poslanci majú vziať
zodpovednosť na seba a vyhodnotiť súťaž.
Na názor poslankyne Ing. Evy Petrášovej, že by mala akceptovať názor odborne zloženej
komisie, ktorá vybrala jedného uchádzača, reagovala poslankyňa PhDr. Dominika
Vincová, že by mala ale nemusela.
Poslankyňa Mgr. Zuzana Bradová uviedla svoj názor, že z právneho hľadiska, keď je tam
hlavička a dole je tlačeným napísaný a podpísaný človek, ktorý môže podpisovať, je to
oprávnené, platí, je to v právnej norme, môže to tak byť.
Starostka obce upozornila, že tento režim nie je v režime zákona o verejnom obstarávaní,
komisia nebola odborne spôsobilá, komisia bola zostavená v súlade so schválenými
Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom obce a nie v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní, členovia konali podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,
môže sa stať, že nie všetci členovia komisie majú rovnaký názor.
Starostka požiadala hlavnú kontrolórku obce JUDr. Svetlanu Pavlíkovú, PhD. o právny
názor, resp. hlas poradný – HKO sa priklonila k názoru komisie, komisia vybrala účastníka,
ktorý splnil všetky podmienky verejnej obchodnej súťaže a je na poslancoch či budú
hlasovať o takto predloženom návrhu alebo nie.
Poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, že ona myslela, že komisia vyberie, otvoria sa
obálky a vyššia cena berie. Opýtala sa kde je napísané, že poslanci majú ďalej rozhodovať
keď komisia niekoho vylúčila. Starostka uviedla, že podľa Zásad o hospodárení
a nakladaní s majetkom obce, ktoré poslanci schválili. Následne prečítala zo Zásad
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o hospodárení a nakladaní s majetkom obce: Poradie návrhov obchodnej verejnej súťaže
schváli obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných poslancov. Poradie prijaté uznesením obecného zastupiteľstva obce je pre ďalší
postup obce záväzné. Poslankyňa Ing. Eva Petrášová reagovala, že aké poradie, keď majú
len 1 uchádzača. Starostka uviedla, že majú len 1 ponuku, o ktorej majú rozhodnúť.
Starostka ďalej uviedla, že je na zodpovednosti poslancov, aby zaujali stanovisko.
Do diskusie sa zapojil p. Marián Kozel, ktorý reagoval na prednesené vyjadrenie
poslankyne Ing. Evy Petrášovej, že vyššia cena berie, že on dal viac, bolo by to pre obec
výhodné pre obec, ak by sa tam doplnil názov spoločnosti (podľa jeho názoru je to v súlade
so zákonom ako podpísal). Pre obec je jeho ponuka výhodnejšia čo sa týka výšky
nájomného. Obálka uchádzača Mariána Kozela nebola otvorená.
Poslankyňa Ing. Eva Petrášová sa opýtala, či majú ako poslanci právo vrátiť druhého
súťažiaceho do súťaže, ak ho komisia vylúčila.
Starostka obce požiadala citovať do zápisnice: „Oznamujeme, že autoremedúrou sme
vyhodnotili, na základe toho čo tu bolo povedané, že splnili a posúvame obidve obálky do
ďalšieho vyhodnotenia.“
Poslanec Ing. Ján Spišák podotkol, že sa môže a určite stane, že sa ozve aj druhá strana, že
možno budú aj právne následky, že si to treba uvedomiť a že je to na nich.
Poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, že teda teraz keď sa posunul druhý, otvára sa druhá
obálka, starostka uviedla áno.
Členovia komisie sa priamo na zasadnutí do zápisnice vyjadrili opätovne o splnení /
nesplnení podmienok (Ing. Branislav Petráš, PhD. a starostka obce Ing. Iveta Komorová
Hiľovská – súhlasné stanovisko obaja splnili; p. Jana Juríková vyjadrila nesúhlasné
stanovisko – p. Kozel nesplnil), po hlasovaní v pomere 2:1 posunutí obaja uchádzači do
vyhodnotenia.
OZ pristúpilo k otváraniu druhej zalepenej obálky
Zapisovateľka p. Jana Juríková odovzdala do rúk poslankyne Ing. Evy Petrášovej zalepenú
obálku druhého uchádzača. Starostka obce požiadala o prečítanie čo je uvedené na obálke,
Ing. Eva Petrášová prečítala: na jednej strane „Cenová ponuka – neotvárať“, na druhej
strane obálky meno „Marián Kozel“ a „podpis“. Poslankyňa Ing. Eva Petrášová otvorila
obálku a prečítala: „firma F& Company, Letná všetko, IČO, zapísaný sro, cena, podpis a
pečiatka Marián Kozel, pečiatka nie je“. Starostka požiadala prečítať v Obchodnom
registri ako má byť uvedený podpis za túto spoločnosť konateľa, ktorý za ňu koná.
Poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, že v záväznej ponuke je tá istá chyba a podľa jej
názoru komisia akceptovala chybu, starostka obce ju prerušila, že komisia to
neakceptovala, už je na zastupiteľstve, ktorá ide posudzovať návrh predloženej cenovej
ponuky. Poslankyňa Ing. Eva Petrášová prečítala záväznú ponuku uchádzača 7980 EUR,
vyjadrila sa čo sa týka ceny, táto ponuka je výhodnejšia pre obec. Starostka obce požiadala
o konštatovanie do záznamu, že formulár cenovej ponuky je v súlade s právnymi
predpismi. Poslankyňa Ing. Eva Petrášová odmietla konštatovať, nie je právničkou, sú aj
iní poslanci. Starostka obce sa opýtala poslancov, či chcú vidieť formulár, poslanec Ing.
Viliam Komora do formulára nahliadol, ostatní poslanci neprejavili záujem.

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala o návrhoch jednotlivo
hlasovať:
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Uznesenie OZ č. A.3/4.a./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 6, ktorým OZ
schvaľuje:
- Poradie návrhov obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru –
Kolkáreň v tomto poradí:
1. Uchádzač F&K Company, s.r.o. v zastúpení Marián Kozel, so sídlom Letná 143/3,
044 24 Poproč, IČO: 52823733 a s ponukou nájomného vo výške 7980 EUR / ročne
za celý predmet nájmu
2. Uchádzač Zuzana Štovčiková, so sídlom Východná 305/7, 044 24 Poproč, IČO:
46342630 a s ponukou nájomného vo výške 6746,40 EUR/ročne za celý predmet
nájmu
Hlasovanie:
prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

za

5

proti
zdržal sa

1
3

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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020

Uznesenie OZ č. A.3/4.b./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 6, ktorým OZ
poveruje:
- Starostku obce podpísaním nájomnej zmluvy s uchádzačom F&K Company,
s.r.o. v zastúpení Marián Kozel, so sídlom Letná 143/3, 044 24 Poproč, IČO:
52823733 a s ponukou nájomného vo výške 7980 EUR / ročne za celý predmet
nájmu, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.
Hlasovanie:
prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

za

5

proti
zdržal sa

1
3

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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020
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K bodu programu č. 7: Zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti
GREECE MG s.r.o., Wupertálska 17, 040 23 Košice
Zvuková nahrávka čas 02:21:04.

-

-

Starostka obce predniesla dôvodovú správu; spol. GREECE MG s.r.o. požiadala
o prenájom nehnuteľného majetku obce vo výmere 88,10 m2 za účelom zriadenia
prevádzky pizzérie a rýchleho občerstvenia.
Návrh materiálu bol poslancom predložený vopred.
Do rozpravy k bodu sa zapojila poslankyňa Ing. Eva Petrášová, ktorá uviedla, že
priestory schválili na iný účel. Starostka obce reagovala, že nebolo prijaté uznesenie, je
to zaznamenané len v zápisnici zo zasadnutia OZ, nie je potrebné rušiť uznesenie.
Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. dotazoval či úpravy priestorov podľa nákresu bude
robiť nájomca alebo obec. Zároveň dotazoval výpočet nájmu, nájomné bude prepočítané
a predložené po schválení zámeru na ďalšom zasadnutí OZ. Poslankyňa Ing. Eva
Petrášová dotazovala náklady na prestavbu (priečka, okno) a dopad na rozpočet.
Do rozpravy sa nikto viac nezapojil, návrhová komisia predniesla návrh uznesenia,
starostka obce dala následne o návrhu hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.3/5./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 7, ktorým OZ
schvaľuje:
- Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce, konkrétne nebytových
priestorov na parcele č. KN-C 1326 katastrálne územie Poproč, zapísaných na
LV č. 1190 v celkovej výmere 88,10 m2, ulica Brezová, orientačné číslo 20,
súpisné číslo 969 pre spol. GREECE MG s.r.o., Wuppertálska 17, Košice, IČO:
51 172 496 ako prípad hodný osobitného zreteľa a to z dôvodu, ktorým je
absentovanie poskytovania stravovacích služieb v obci. Prevádzka jediného
reštauračného zariadenia poskytujúceho stravovacie služby bola v mesiaci
november 2019 uzatvorená. Zo strany občanov obec eviduje zvýšený dopyt po
tejto službe a preto obec má záujem požiadavkám občanov vyhovieť. Zároveň
má obec záujem o efektívne využitie vyššie uvedeného majetku obce.
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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020
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K bodu programu č. 8: Zámer prenajať majetok obce na základe žiadosti Viktora
Juhása, Obchodná 16, 044 24 Poproč
Zvuková nahrávka čas 02:31:40

-

-

Starostka obce predniesla dôvodovú správu, pán Viktor Juhás požiadal o prenájom časti
pozemku vo vlastníctve obce na zabezpečenie prístupu z verejnej komunikácie k jeho
súkromnému pozemku.
Materiál bol vopred prerokovaný na pracovnej porade poslancov, starostka obce
otvorila rozpravu k tomuto bodu.
Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. uviedol, že v podobnej situácii je možno 90%
občanov obce, ide z jeho pohľadu o „zlegalizovanie“, ak stavebný úrad nemá námietky,
môžu schváliť zámer. Starostka obce doplnila, že s p. Juhásom je odkomunikované a
v nájomnej zmluve bude uvedené, že v prípade pokládok inžinierskych sietí a líniových
stavieb nebude požadovať navrátenie do pôvodného stavu.
Do rozpravy sa nikto viac nezapojil, návrhová komisia predniesla návrh uznesenia,
starostka obce dala následne o návrhu hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.3/6./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 8, ktorým OZ
schvaľuje:
- zámer prenájmu časti pozemku - parc. č. KN-C 2517/1 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 24 m2 ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Poproč zapísaná
na liste vlastníctva č. 1190, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí pre Viktora Juhása, bytom Obchodná 16, 044 24 Poproč ako
prípad hodný osobitného zreteľa a to z dôvodu, že dotknutá časť pozemku – parc.
č. KN-C 2517/1 tvorí prístup z verejnej komunikácie k súkromnému pozemku
žiadateľa parc. č. KN-C 50/2.
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

Schválené.
.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020
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K bodu programu č. 9: Návrh Zmluvy o výkone správy majetku obce – Vodovod
ul. Oľšavská.
Zvuková nahrávka čas 02:38:55

- Starostka obce predniesla dôvodovú správu, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu,
následne otvorila rozpravu k bodu.
- Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. dotazoval prípojky, starostka obce reagovala, že
prípojky sa môžu zlegalizovať po odovzdaní vodovodu do prevádzky. Zároveň
upozornila, že aj keď VVS predložila Zmluvu o výkone správy majetku obce, nie je to
z pohľadu obce ako vlastníka miestnych rozvodov verejného vodovodu presné –presnejší
zmluvný vzťah medzi obcou a vodárenskou spoločnosťou má byť s ohľadom na Zákon
č. 442/2002 o prevádzkach vodovodu a kanalizácií ako prevádzková zmluva.
- Do diskusie sa zapojila obyvateľka obce RNDr. Božena Mihóková, ktorá dotazovala
pokiaľ je urobený vodovod. Starostka odpovedala, že vodovod je urobený po celej dĺžke
Oľšavskej ulice (prepoj od kaplnky do doliny), prípojky môžu vodárne zlegalizovať po
skolaudovaní a odovzdaní stavby do prevádzky (po prijatí uznesenia obecným
zastupiteľstvom a následným podpisom zmluvy). Súčasťou vodovodu neboli prípojky,
dotknutí občania mohli v rámci projektu „Napojme sa zadarmo“ požiadať vodárne
o napojenie, avšak vodárne môžu realizovať prípojky až splnení všetkých legislatívnych
náležitostí.

- Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala o návrhoch postupne
hlasovať:
Uznesenie OZ č. A.3/7.a./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 9, ktorým OZ
- Predložený návrh Zmluvy o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s.:
Prerokovalo:
- Bez pripomienok
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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020

Uznesenie OZ č. A.3/7.b./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 9, ktorým OZ
- Predložený návrh Zmluvy o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s.:
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schvaľuje:
-

zverenie majetku obce Poproč – rozšírenie vodovodu do správy pre VVS, a. s.
s obstarávacou cenou 159.259,05,- €.
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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020
Uznesenie OZ č. A.3/7.c./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 9, ktorým OZ
- Predložený návrh Zmluvy o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s.:
schvaľuje:
- podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.
Predmet zmluvy
P r e d m e t o m a ú č e l o m zmluvy je :
výkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku
vlastníka - miestnych rozvodov verejného vodovodu v obci Poproč, ul. Olšavská odbornou
organizáciou Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (ďalej len VVS, a.s.)
v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
P r e v á d z k o v a n í m podľa tejto zmluvy sa rozumie :
- priebežná dodávka pitnej vody k spotrebiteľovi a kontrola kvality pitnej vody
v zmysle NV SR č. 354/06 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a v rozsahu
stanoveným schváleným prevádzkovým poriadkom a platných právnych predpisov
- vykonávanie necyklickej a cyklickej údržby zvereného majetku vlastníka
- vykonávanie a vedenie evidencie opráv a bežnej údržby v zmysle STN 75 59 22,
Vodárenským zariadením (infraštrukturálnym majetkom) sa podľa tejto zmluvy rozumie
majetok vlastníka určený k prevádzkovaniu, uvedený v súpise ako príloha č. 1, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a je podpísaná oboma zmluvnými stranami
Cena a platobné podmienky
1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že cena za prevádzkovanie zvereného majetku vlastníka
bude hradená v rámci celkového výberu vodného, t.j. tržby za pitnú vodu.
Prevádzkovateľ má právo sám fakturovať tieto odplaty v plnej výške vo svoj prospech.
2. Fakturovaná výška ceny vodného je cena platná v rámci VVS, a. s. v danom
zúčtovacom období.

18

3. Zúčtovacím obdobím je hospodársky rok stanovený podľa harmonogramu odpočtov
závodu Košice. Fakturácia bude vykonaná v termíne podľa plánu odpočtov, potrieb
VVS, a.s. závodov pri zmene ceny vodného.
Čas plnenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovom sídle obce a uzatvára sa na dobu neurčitú.
Prevádzkovateľ začne prevádzkovať infraštrukturálny majetok po splnení bodov článku III.
tejto zmluvy zo strany vlastníka.
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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020

K bodu programu č. 10: Informácia o vzdaní sa členstva v Rade školy pri ZŠ s MŠ
a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ.
Zvuková nahrávka čas 02:48:00

-

-

Starostka obce predniesla dôvodovú správu, v ktorej informovala, že Mgr. Dajána
Špegárová listom zo dňa 14.4.2020 oznámila vzdanie sa členstva v Rade školy. Na
základe uvedeného je potrebné delegovať nového člena Rady školy za Obec Poproč ako
zriaďovateľa. Tajná voľba členov Rady školy sa uskutočnila na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 19.06.2017. Navrhovaní boli 5 kandidáti. Obec Poproč ako
zriaďovateľ môže delegovať do Rady školy iba 4 členov. Z uvedeného dôvodu kandidát
p. Oleg Brada, ktorý získal najmenší počet hlasov, nebol delegovaný do Rady školy.
Navrhujeme, aby sa nevykonala nová voľba člena Rady školy, ale aby sa delegoval do
Rady školy p. Oleg Brada na základe tajnej voľby vykonanej na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 19.06.2017. Starostka obce kontaktovala p. Olega Bradu, ktorý
prejavil záujem o prácu v Rade školy.
Starostka obce následne otvorila rozpravu k predloženému materiálu, do rozpravy sa
nikto nezapojil.
Návrhová komisia predniesla návrhy uznesení, starostka obce dala za návrhy hlasovať:

19

Uznesenie OZ č. A.3/8.a./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ
berie na vedomie:
-

Informáciu starostky obce o vzdaní sa členstva v Rade školy pri Základnej škole s
materskou školou Školská 3, Poproč Mgr. Dajány Špegárovej, Obchodná 35, 044
24 Poproč.

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

Schválené

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020

Uznesenie OZ č. A.3/8.b./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 10, ktorým OZ
deleguje:
-

Ako člena Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Školská 3, Poproč
ako zástupcu zriaďovateľa p. Olega Bradu, Nová 26, 044 24 Poproč na základe
tajnej voľby uskutočnenej na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Poproči dňa
19.06.2017.

Hlasovanie:
za

8

proti
zdržal sa

0
1

prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020
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K bodu programu č. 11: Informácia o počte zapísaných detí do ZŠ a MŠ a o počte
tried na školský rok 2020/2021 Obchodná 73, Poproč
Zvuková nahrávka čas 02:51:00

-

-

-

Starostka obce odovzdala slovo riaditeľke ZŠsMŠ Poproč RNDr. Božene Mihókovej.
RNDr. Božena Mihóková informovala prítomných o počte novoprijatých žiakov do 1.
ročníka ZŠ. Zápis prebiehal elektronickou formou, na základe zaevidovaných prihlášok
sa prihlásilo 46 detí (z toho 9 požiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky).
V novom školskom roku 2020/2021 bude ZŠ navštevovať 224 žiakov v 12 triedach.
Zápis detí do MŠ prebieha do konca mája, predpokladá otvorenie 4 tried. Vzhľadom na
počet žiakov bude vyhlásená informácia na obsadenie miesta učiteľky pre 1. stupeň ZŠ.
Po prednesení dôvodovej správy riaditeľkou ZŠsMŠ starostka obce otvorila rozpravu
k bodu
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Branislav Petráš, PhD., ktorý sa opýtal na počet
zamestnancov školy, podľa predložených materiálov a prijatí nových zamestnancov
budeme potrebovať tzv. rekreačné poukazy, riaditeľka školy potvrdila, že po prijatí
asistentov žiakov so zdravotným znevýhodnením pravdepodobne presiahne číslo 50
zamestnancov. Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. sa následne opýtal z akých obcí
budú deti v MŠ, riaditeľka odpovedala, že prioritne sa prijímajú deti z Poproča, ale budú
mať aj deti z Jasova, Rudníka a Medzeva.
Do rozpravy sa nikto viac neprihlásil, návrhová komisia následne predniesla návrhy
uznesení, starostka obce dala za návrhy hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.3/9./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 11, ktorým OZ
berie na vedomie:
-

informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ Poproč o počte zapísaných detí do ZŠ a MŠ a o
počte tried na školský rok 2020/2021.

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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020
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K bodu programu č. 12: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce
Zvuková nahrávka čas 02:57:15.

-

-

Starostka obce uviedla, že materiál bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov,
následne odovzdala slovo spracovateľke zmien Územného plánu Ing. arch. Mariane
Šimkovej
Ing. arch. Mariana Šimková informovala o doručených podnetoch, ktoré
odkomunikovali elektronickou poštou v Komisii životného prostredia a projektového
plánovania. Následne predniesla návrh uznesenia (vrátane podnetov), na základe
schválenia uznesenia sa začnú spracovávať Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Poproč podľa
zmluvy do 60 dní, ďalej informovala o poskytnutej dotácii od ministerstva, ktorá je
viazaná na určité termíny.
Poslankyňa Ing. Katarína Harčariková neprítomná v čase 18.02 – 18.06 hod
Poslankyňa Ing. Eva Petrášová neprítomná v čase 18.02 – 18.04 hod.
Poslanec Ing. Ján Spišák neprítomný v čase 18.02 – 18.06
Poslankyňa Mgr. Dominika Hiľovská neprítomná v čase 18.08 – 18.10
Zapisovateľka neprítomná v čase 18.13 – 18.18 (zastúpená p. Ladislavou Šestákovou)
Poslanec Ing. Viliam Komora neprítomný počas hlasovania

Uznesenie OZ č. A.3/10./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 12, ktorým OZ
schvaľuje:
a) začatie spracovania Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Poproč a následne procesu ich
obstarávania v zmysle platnej legislatívy so zapracovaním požiadaviek vyplývajúcich
zo zmien nadradených dokumentácií a legislatívnych zmien, so zapracovaním
realizovaných zmien v riešení odvádzania splaškových vôd a riešení zásobovania
pitnou vodou
b) zapracovanie podnetov od občanov obce Poproč do pripravovaných ZaD č.2 ÚPN-O
Poproč:
3.1. zapracovanie podnetu p. Ing. Martina Štovčíka a Ing. arch. Mariany Šimkovej
týkajúceho sa koncepčného riešenia problematiky telekomunikačných zariadení
a vypracovanie regulatívov pre umiestňovanie telekomunikačných zariadení
v obci s ohľadom na ochranu zdravia obyvateľov;
3.2. zapracovanie požiadavky p. Martina Benka na časti parcely KNC 2314/1 k.ú.
Poproč žiadajúceho o možnosť vyčistenie zanedbaného pozemku, ktorý mu
neposkytuje trvalý úžitok a realizáciu výstavby požiarnej nádrže pre potreby
prevádzky „Píly Rúfus“, pre DHZ a HaZZ SR.
Pripravený text:
„Komisia ŽP a PP odporúča v Z a D č.2 ÚPN-O zakresliť jestvujúci stav na
predmetnom pozemku, ak bude obci doložené k žiadosti výškopisné a polohopisné
zameranie pozemku so zakreslením zámeru;“
sa mení vzhľadom na aktuálne zistenia, na základe ktorých je p. Martin Benko
povinný danú čiernu stavbu odstrániť na nasledovný text:
„Vyčistenie pozemku nie je predmetom zmeny ÚPN-O Poproč a návrh na
realizáciu výstavby požiarnej nádrže nemôže byť v Z a D ÚPN-O zakreslený,
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nakoľko ide o jestvujúcu stavbu, ktorá má byť rozhodnutím špecializovaného súdu
odstránená.“
3.3. zapracovanie požiadaviek na zmeny v ÚPN-O vyplývajúcich z podnetu p. Ing.
Stanislava Petráša:
3.3.1. zmenu v záväznej časti ÚPN-O Poproč v bode 2.1.4. zvýšenie koeficientu
zastavanosti pozemkov RD z max. 0,2 na max. 0,3 a doplnenie textu:
zastavanosť pozemku môže byť vyššia za podmienky použitia vegetačných
striech (intenzívnych, príp. extenzívnych) takým spôsobom, aby reálne
percento zelene na pozemku vrátane vegetačných striech bolo min. 70%- t.j.
koeficient zastavaných plôch bez zelene by bol max. 0,3 a max. podlažnosť
= 1 nadzemné podlažie + podkrovie.
3.3.2. zosúladenie legendy regulatívov vo výkrese č.2 so záväznou časťou
ÚPN-O (zmena smernej zastavanosti na záväznú zastavanosť, zmena
podlažnosti objektov v záväznej časti podľa výkresu č.2)
3.3.3.zmenu priestorového regulatívu - stavebná regulačná čiara vo výkrese č.2 na
„smerná stavebná regulačná čiara“, nakoľko tento regulatív nie je v ÚPN-O
záväzný, rieši sa v podrobnejších ÚPD- v ÚPN-Z, príp. v zastavovacej
štúdii alebo v projekte pre územné konanie.
Komisia ŽP a PP zároveň odporúča súhlasiť so žiadosťou p. Ing. Stanislava
Petráša po schválení zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O.
3.4. zapracovanie požiadaviek p. Ing. arch. Mariany Šimkovej :
3.4.1.zmeny lokalizácie bytových domov navrhovaných v Zmenách a
doplnkoch č.1 ÚPN-O na ul. Jarnej ( Poľnej) do inej nižšiepoloženej
lokality v obci, nakoľko navrhovaná lokalizácia bytových domov na
tomto vyvýšenom mieste zmení panorámu obce v diaľkových
pohľadoch natoľko, že nebude naplnená požiadavka ÚPN-VÚC
Košického kraja o zachovaní vidieckeho charakteru rurálneho osídlenia
v kraji – doporučená lokalizácia južne od lokality „Rúfus“ pozdĺž
príjazdovej cesty z ul. Poľnej k Rúfusu.
3.4.2. zmeny komunikačného systému v centrálnej zóne obce tak, aby bola
vytvorená pešia zóna spájajúca rekonštruovaný park s pripravovaným
trhoviskom na pozemku bývalej materskej školy.
3.4.3. lokalizácie menších detských ihrísk pre deti v predškolskom veku na
území obce
3.4.4. zapracovať návrh revitalizácie chátrajúcich areálov v obci Poproč
( hospodársky dvor PD- umožniť využitie na agroturistiku – ranč,
ubytovanie, stravovanie a pod. využitie, baňa Antimonka- využitie ako
výrobný a skladový areál, príp. po odstránení environmentálnej záťaže
aj na športovorekreačné využitie , baňa Fortuna- navrhované zalesnenie,
prípustné využitie po odstránení environmentálnej záťaže: športový
areál bez budovania uzatvorených objektov a pod.)
3.4.5. prehodnotiť navrhovaný komunikačný systém v obci (napr.
nevyhovujúci tvar križovatky pri navrhovanom napojení ciest pri vstupe
do obce od Jasova, križovatka cesty z Kostolnej ul. na cestu ul. Mieru a
pod. )
3.4.6. navrhnúť zrušenie vzdušných VN vedení v zastavanom území
a navrhovanom zastaviteľnom území obce a ich kabelizáciu návrhom
trasovania v zemi po verejných priestranstvách a funkčné využitie
uvolnených plôch v OP VN vedení
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3.4.7. navrhnúť lokalizáciu tur. rozhľadne nad obcou - areál „Lúčky“
3.4.8. navrhnúť cyklotrasy – cyklotrasa od kúpaliska po Sv. Annu, prípadne
Podkova smerom na Zlatú Idku, resp. na Hýľov; od ulice Partizánskej
okolo obce smerom k PD a pod.
3.4.9. vyznačiť jestvujúce lesné chaty – prístrešok Rinaldínka, banícka kaplnka,
chata Údoľ, chata Anička a pod.
3.5. zapracovanie požiadavky na zmenu v ÚPN-O vyplývajúcu z podnetu p. Ivany
Biharyovej z ul. Poľnej 1 na zmenu koeficientu zastavanosti schváleného
v záväznej časti ÚPN-O Poproč z r. 2002 - požiadavka je totožná s požiadavkou
č. 3.3.1. p. Ing. Stanislava Petráša
3.6. zapracovanie nasledujúcich doplňujúcich požiadaviek :
3.6.1. navrhnúť zmenu lokalizácie poľného hnojiska do lokality min. 800m od
zastavaného územia obce z dôvodu obmedzovania rozvoja obce
juhovýchodným smerom
3.6.2. zrušiť navrhovanú lokalitu bývania „Sever“ vo vzťahu k vysokému
radónovému riziku na navrhovaných plochách
3.6.3. navrhnúť zmenu využitia plochy ČOV na obecné kompostovisko
3.6.4. zrušiť navrhovaný lesopark „Ondrejky“ ( Kráľova lúka)
3.6.5. zrušiť navrhované rekreačné využitie Hankovského potoka a oddychovú
zónu v záväznej časti bode 1.5.1. vzhľadom na nesúlad s grafickou časťou
3.6.6. aktualizovať využitie objektov občianskej vybavenosti podľa súčasného
stavu
3.6.7. v záväznej časti zmeniť vyjadrenie podlažnosti navrhovaných objektov
z formy koeficientu na uvedenie max. počtu podlaží vo všetkých
funkčných plochách
Hlasovanie:
za

8

proti
zdržal sa

0
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

Poslanec Ing. Viliam Komora neprítomný na hlasovaní.
Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020
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K bodu programu č. 13: Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní na
dodávku plynu a el. energie
Zvuková nahrávka čas 03:12:00

-

-

starostka obce predniesla dôvodovú správu k predloženému materiálu – Obec Poproč
ako verejný obstarávateľ pristúpila k spoločnému verejnému obstarávaniu na výber
dodávateľa zemného plynu a elektrickej energie. Obe zákazky sa zadávali postupom –
zadávanie nadlimitnej zákazky – verejná súťaž. Pri oboch vystupovalo Regionálne
združenie obcí Košice – okolie ako verejný obstarávateľ (za všetky zúčastnené obce).
Zmluvy budú uzatvárané na dobu 24 mesiacov po ukončení zmluvných vzťahov so
súčasnými dodávateľmi. Zemný plyn – vysúťaženým uchádzačom je SPP (podpísaná
rámcová zmluva), dodávateľom elektrickej energie bude BCF ENERGY, Banská
Bystrica (zmluva nepodpísaná, prebiehajú zákonné lehoty, úspešný uchádzač je
zverejnený). Starostka obce uviedla, že spoločným obstarávaním budú nižšie sadzby a
tým vytváranie priestoru na úsporu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, návrhová komisia následne predniesla návrh
uznesenia, starostka obce dala za návrh hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.3/11./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 13, ktorým OZ
berie na vedomie:
-

informáciu starostky obce o spoločnom verejnom obstarávaní na dodávku plynu
a el. energie.

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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020
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K bodu programu č. 14: Informácia o prijatých opatreniach počas trvania
mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID 19 a dopad koronakrízy na
rozpočet obce a rozpočet rozpočtových organizácií obce
Zvuková nahrávka čas 03:14:45

-

-

starostka obce informovala prítomných o prijatých opatreniach počas mimoriadnej
situácie:
- na začiatku mimoriadnej situácie boli bez usmernení od štátu; obec, ZŠ aj DD sa
s tým museli popasovať sami
- obec aktivovala zasadnutia krízového štábu obce na prijímanie preventívnych
opatrení po zohľadnení špecifík v našej obci v súlade s vydanými opatreniami štátu
- obec zabezpečila pravidelnú informovanosť občanov prostredníctvom samostatnej
záložky na web stránke obce, prostredníctvom obecného rozhlasu, sociálnej siete,
mobilnej aplikácie, obecných novín
- obmedzený režim na obecnom úrade a jeho úsekoch
- zabezpečenie dezinfekcie a ochranných prostriedkov pre zamestnancov
- šitie rúšok v chránenej dielni s pomocou zamestnancov obce a dobrovoľníkov,
distribúcia rúšok prioritne občanom nad 65 r., organizáciám a prevádzkam v obci
a všetkým ktorí o ne požiadali a to prostredníctvom zamestnancov a dobrovoľníkov
- sociálna pomoc – nákup a donáška potravín a liekov – zriadenie špeciálnej sociálnej
pomoci „sociálny taxík“ pre občanov pre ohrozené skupiny obyvateľov, služba je
zabezpečovaná súkromnými autami dobrovoľníkov.
- Zabezpečenie donášky obedov – v čase pracovného týždňa zabezpečoval DD
prostredníctvom zamestnanca DD, počas víkendov a sviatkov dobrovoľníkmi a ich
súkromnými autami
- Od 5.5.2020 bol obci poskytnutí bezplatný prenájom auta, ktoré cez týždeň
zabezpečovalo donášky obedov, prípadne aj počas víkendov.
Starostka obce poďakovala všetkým občanom za dodržiavanie nariadení
Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. neprítomný v čase 18.31 – 18.35 hod
Starostka obce následne menovite poďakovala dobrovoľníkom za ich pomoc
Pravidelná komunikácia monitorovanie prijímaných opatrení s riaditeľmi rozpočtových
organizácií obce
Následne bola prítomným predložená prezentácia – výnosy z podielových daní, prehľad
dotácií, plánované projektové výzvy, plán kultúrno-spoločenských akcií, programové
nasmerovanie obce, komentár k legislatíve, rezervný fond
Starostka obce požiadala OZ o rozhodnutie o použití rezervného fondu, ako poistku
v prípade ak do rozpočtu obce príde málo preňazí
Starostka obce pripomenula myšlienku sociálneho podniku, dotácie na zamestnanosť,
bude potrebné prejsť si modely na rozbehnutie na komisiách a následne predložiť OZ.
Poslankyňa PhDr. Zita Baníková neprítomná od 19.00 – 19.03 hod
Starostka obce otvorila rozpravu k tomuto bodu.
HKO neprítomná v čase 19.05 - 19.08 hod
Poslanec Ing. Ján Spišák neprítomný v čase 19.05 – 19.08 hod
Poslankyňa PhDr. Dominika Vincová a Mgr. Zuzana Bradová neprítomné v čase od
19.09 – 19.11 hod.
Starostka obce odovzdala slovo riaditeľke ZŠ RNDr. Božene Mihókovej, ktorá
predniesla správu o riešení mimoriadnej situácie v ZŠ s MŠ:
- Zrušené testovanie žiakov, zmena termínu zápisu do 1. ročníka , elektronický zápis
na stredné školy
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- Zmena nastavenia denného režimu žiakov ZŠ, detí v škôlke, v školskom klube detí
- Poďakovala pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom za zvládnutie

-

situácie.
- Online vyučovanie, komunikácia so žiakmi a rodičmi cez edupage (stránka školy),
využívanie rôznych aplikácii na zabezpečenie vzdelávania
- V apríli vydané usmernenie ministrom školstva o prevádzke školy, uskutočňovanie
porady cez per rollam (e-mailom)
- Pravidelné zverejňovanie informácií na webovej stránke školy
- Zriadenie e-mailovej domény školy na komunikáciu prostredníctvom Teams-u
- Účasť na webinároch
- Vyučovanie v MŠ v inom režime – online cez iné aplikácie, príp. súkromné skupiny
na sociálnej sieti, prípadne tlačené materiály odniesli deťom domov
- Riaditeľka školy uviedla, že na základe vydaného usmernenie ministerstva školstva
možno na základe záujmu rodičov obnoviť výchovno-vzdelávaciu činnosť v škole,
k otvoreniu prevádzky školy sa musí vyjadriť a schváliť zriaďovateľ školy
- Zverejnili dotazníky na zistenie záujmu rodičov pre rodičov 1. – 5. ročník (záujem
97 detí v ZŠ, v MŠ 41 detí), podľa pokynu je max. 20 detí v 1 triede v ZŠ, v MŠ 15
detí v 1 triede
- riaditeľka školy uviedla, že zriaďovateľ musí rozhodnúť o prevádzke školy, taktiež
bude potrebné na komisii školstva prerokovať poplatky vzhľadom na VZN
(vrátenie poplatkov rodičom, presúvanie na ďalšie obdobie), prípadne upraviť VZN
vzhľadom na mimoriadne situácie
do diskusie sa nikto viac neprihlásil

-

starostka obce odovzdala slovo riaditeľovi DD JUDr. Michalovi Rusnákovi, ktorý
informoval o prijatých opatreniach v Domove dôchodcov:
- poďakoval všetkým, ktorí prispeli, najmä obci za zabezpečenie základných
pomôcok
- hneď na začiatku zakázali návštevy, zriadili krízový štáb v DD na prijatie krízových
a preventívnych opatrení, vychádzali najmä z mediálnych výstupov (nedostatok
štátnych opatrení)
- denne monitorovali situáciu, informovali klientov a rodinných príslušníkov
- COVID 19 v niečom aj pomohol, je záujem o dovoz stravy (zlepšenie kvality po
príchode nového zamestnanca), výber poplatkov je realizovaný priamo ekonómkou
- zriadili izolačné miestnosti, ktoré našťastie nemuseli použiť, majú pripravené
postupy pre prípad nákazy
- pripravené postupy na prijatie nových klientov do zariadenia, v najbližších
týždňoch budú obsadené voľné miesta klientmi

-

starostka obce uviedla, že bola dobrovoľníčkou pre donášku obedov, využila to na
rozprávanie sa s ľuďmi, z jej pohľadu ľudia vidia zlepšenie kvality stravy, zvýšený
dopyt po službe (donáška obedov). Poslanec Ing. Ján Spišák uviedol svoje skúsenosti
ako dobrovoľník, tiež sa s ľuďmi rozprával a potvrdil slová starostky.
Starostka obce uviedla, že stojí za zváženie zaoberať sa v komisii sociálnych vecí
a následne vo finančnej komisii myšlienkou dotovať ako kompenzáciu za zvýšenú cenu
za obed jej donáškou
Starostka obce uviedla, že dochádza k uvoľňovaniu opatrení, zvoľňovanie opatrení
v obcí, napr. otváranie detských ihrísk bude po jeho prehodnotení.

-
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-

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starostka obce vyzvala návrhovú komisiu o predloženie
návrhu uznesení, následne dala o návrhoch postupne hlasovať.

Uznesenie OZ č. A.3/12.a./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 14, ktorým OZ
berie na vedomie:
-

informáciu starostky obce o opatreniach prijatých počas mimoriadnej situácie
v čase COVID 19 v obci.

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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020

Uznesenie OZ č. A.3/12.b./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 14, ktorým OZ
berie na vedomie:
-

informácie riaditeľky ZŠ s MŠ o opatreniach prijatých počas mimoriadnej situácie
v čase COVID 19 v rozpočtovej organizácii obce ZŠ s MŠ.

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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020
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Uznesenie OZ č. A.3/12.c./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 14, ktorým OZ
schvaľuje:
-

obnovenie školského vyučovania s účinnosťou od 01.06.2020 pre žiakov základnej
školy od 1. po 5. ročník, obnovenie vyučovania pre deti materskej školy, obnovenie
výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube detí a obnovenie prevádzky
zariadenia školského stravovania. Tento súhlas je na základe prejaveného záujmu
zákonných zástupcov detí a žiakov ZŠ s MŠ v Poproči.

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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020

Uznesenie OZ č. A.3/12.d./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 14, ktorým OZ
berie na vedomie:
-

informácie povereného riaditeľa DD o opatreniach prijatých počas mimoriadnej
situácie v čase COVID 19 v rozpočtovej organizácii Domov dôchodcov.

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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020
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Uznesenie OZ č. A.3/12.e./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 14, ktorým OZ
schvaľuje:
-

použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov obce počas obdobia
pandémie až do 31. decembra 2021 v sume 36.945,01 EUR.

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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020

K bodu programu č. 15: Návrh na menovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie
obce – Domov dôchodcov, Obchodná 73, Poproč
Zvuková nahrávka čas 04:58:56

-

-

starostka obce predniesla dôvodovú správu k materiálu, ktorá je súčasťou
predkladaného materiálu.. Vzhľadom na ukončenie poverenia JUDr. Rusnáka a s
potrebou obsadenia funkcie riaditeľa domova dôchodcov v čase mimoriadnej situácie
súvisiacej s ochorením COVID – 19 sme sa obrátili na Centrálny odborný portál pre
samosprávu s požiadavkou o právny názor ako postupovať pri obsadzovaní funkcie
riaditeľa domova dôchodcov v čase mimoriadnej situácie. Odborný portál odporúčal,
aby starosta navrhol obecnému zastupiteľstvu kandidáta na funkciu riaditeľa DSS
a následne, aby obecné zastupiteľstvo rozhodlo o jeho vymenovaní. Starostka obce
vysvetlila, že táto otázka bola v čase kedy sa OZ nemohlo schádzať, následne
schválenou novelou bolo možné rokovať per rollam za určitých podmienok bez
vylúčenia verejnosti. Po uvoľnení opatrení a teda možnosťou prerokovať riešenie
vedenia domova dôchodcov na zasadnutí OZ je návrh predkladaný takýmto spôsobom
osobitne v tejto mimoriadnej situácii. Na základe tohto odporúčania a komunikácie
s poslancom Ing. Branislavom Petrášom, PhD. dnes starostka požiadala JUDr. Jurčovú
a JUDr. Bajužíkovú o právne stanoviská, ktoré boli následne predložené poslancom.
Starostka obce následne odôvodnila svoj návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa
domova dôchodcov. Uviedla, že chce dosiahnuť, aby zariadenie bolo plne funkčné, aby
plnilo všetky nariadenia a na druhej strane uvažovala akého kandidáta predložiť
zastupiteľstvu – čo by mal spĺňať. Starostka obce ďalej uviedla, že mala možnosť
rozprávať sa klientmi, od ktorých vyšla požiadavka na zlepšenie hlavne v sociálnej
oblasti (viac empatie aj zo strany zamestnancov, viac sociálnej práce).
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Starostka obce následne odôvodnila svoj výber kandidáta a predložila obecnému
zastupiteľstvu návrh na vymenovanie Mgr. Kataríny Harčarikovej do funkcie riaditeľky
domova dôchodcov.
Starostka obce otvorila rozpravu k tomuto bodu
Poslankyňa Ing. Eva Petrášová uviedla, že ju zmiatla predložená dôvodová správa,
starostka reagovala, že vysvetlenie podala na začiatku tohto bodu.
Poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD. uviedol, že mu išlo len o to, aby to bolo zákonným
spôsobom, prešiel si materiály, vyjadrenie JUDr. Bajužikovej a zákon je dodržaný
(menovanie obecným zastupiteľstvom).
Poslankyňa PhDr. Zita Baníková sa vyjadrila, že ide o neštandardný postup, nič nebráni
tomu aby bolo vyhlásené výberové konanie, nejde o osobu Mgr. Harčarikovej, ale
o spôsob, máme novú vládu a bojuje sa proti korupcii a klientelizme, presadzuje sa
transparentnosť, nevie či má rozhodnúť o štatutárovi, ktorý zoberie nemalú
zodpovednosť za štátne financie a za ľudí, nevie či je ten človek vhodný alebo nie,
výberovým konaním sa zistí či je kandidát vhodný, nevie posúdiť predloženého
kandidáta, nevie ako vysvetlí ľuďom spôsob výberu riaditeľa bez výberového konania.
Starostka obce reagovala, že ide o postup v súlade so zákonom, doplnila, že domov
dôchodcov nie je zriadený podľa zákona o účtovníctve, ale podľa zákona o sociálnych
službách (v registri je zapísané, že je to zariadenie ktoré poskytuje sociálne služby, ktoré
je obec povinná bez ohľadu na financie zabezpečiť). Nezávislá výberová komisia ani
v dvoch kolách nevybrala vhodného kandidáta.
Poslankyňa PhDr. Dominika Vincová sa priklonila k názoru poslankyne PhDr. Zity
Baníkovej, uviedla, že má skúsenosť, že štandardný postup na obsadzovanie riaditeľa
rozpočtových organizácií je prostredníctvom výberového konania, myslí si, že výberové
konanie je transparentné a férové, v dnešnej dobe na obyčajné referentské miesta úradov
sa výberové konania realizujú. Uviedla, že nemá nič proti poslankyni, ale myslí si že
poslanci nevedia posúdiť, či ten daný kandidát spĺňa podmienky na riaditeľa daného
zariadenia.
Poslanec Ing. Viliam Komora položil otázku smerom k poslancom, čo bude po
31.5.2020, ako si predstavujú problém riešiť, vyzval na predloženie návrhu ak sa to dnes
neschváli. Myslí si, že poslankyne PhDr. Vincová a PhDr. Baníková spochybňujú to čo
sa tu robí.
Starostka obce uviedla, že verejne a transparentne obhajuje veci, ako starostka je
zodpovedná za chod zariadenia a že je potrebné zabezpečiť v mimoriadnej situácii
stabilitu zariadenia. Je na zodpovednosti poslancov ako sa k predloženému návrhu
postavia.
Poslankyňa Ing. Eva Petrášová reagovala, že situácia sa rieši rok, boli výberové konania,
bol čas, toto nie je argument ktorý zaváži (COVID je zlý argument). Starostka obce
uviedla, že uvoľňovanie opatrení sa týka rôznych vecí, ale nie domova dôchodcov.
Do rozpravy sa ďalej nikto neprihlásil, návrhová komisia následne predniesla návrh
uznesenia, starostka obce dala za návrh hlasovať:
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Uznesenie OZ č. A.3/13./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 15, ktorým OZ
menuje:
-

Mgr. Katarínu Harčarikovú do funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie obce
Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 73, 044 24 Poproč dňom 1. júna 2020.

Hlasovanie:
prítomní poslanci
na hlasovaní: 9

za

5

proti
zdržal sa

0
4

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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020

-

Starostka obce poďakovala väčšine poslancom za rozhodnutie, je v ich kompetencii OZ
schvaľovať a odvolávať z funkcie, hodnotiť, obecnému zastupiteľstvu sa budú
zodpovedať ako budú funkciu vykonávať a ako budú narábať s verejnými zdrojmi
Poslankyňa Mgr. Katarína Harčariková poďakovala starostke za prejavenú dôveru, za
to že ju navrhla na túto pozíciu, taktiež poďakovala poslancom, že ju podporili svojim
zvolením.

-

Následne v čase 20.30 hod poslankyňa Mgr. Katarína Harčariková požiadala uviesť
do zápisnice, že sa vzdáva mandátu poslanca.

-

Starostka obce uviedla, že akceptujú vyhlásenie Mgr. Kataríny Harčarikovej o vzdaní
sa funkcie priamo do zápisnice. Poďakovala jej za odvedenú prácu na pozícii poslanca
obecného zastupiteľstva za celé obdobie.
Starostka obce konštatovala, že v rokovacej sále je prítomných 8 poslancov.
Starostka obce poďakovala JUDr. Michalovi Rusnákovi za odvedenú prácu v zariadení
a pre obec za celé obdobie. JUDr. Michal Rusnák rovnako poďakoval všetkým za
spoluprácu.

-

K bodu programu č. 16: Rôzne
Zvuková nahrávka čas 05:31:47

-

Starostka obce požiadala pracovníčku Obecného úradu pani Janu Baníkovú
o odkomunikovanie podnetu - požiadavky občana týkajúceho sa hrobového miesta
Pani Jana Baníková vysvetlila prítomným, že boli kontaktovaní obyvateľkou obce, ktorá
by si chcela s manželom vopred zakúpiť hrobové miesto. Hrobové miesta sa
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-

-

prenajímajú až po úmrtí. Je potrebné doriešiť, či obec umožní občanom zakúpiť /
prenajať si hrobové miesto skôr ako dôjde k úmrtiu.
Starostka uviedla, že z minulosti nevedia vyhľadať prijaté uznesenie OZ, v ktorom obec
z kapacitných dôvodov nebude do času sprevádzkovania nového cintorína dávať do
prenájmu hrobové miesta žijúcim občanom. Požiadala poslancov o prijatie spoločného
stanoviska, uznesenia platného pre všetkých.
Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, následne dala starostka o návrhu
hlasovať:

Uznesenie OZ č. A.3/14./2020, zo dňa 25.05.2020, k bodu programu č. 16, ktorým OZ
schvaľuje:
-

Do doby uvedenia nového cintorína do prevádzky sa nebudú prenajímať hrobové
miesta žijúcim občanom z dôvodu nedostatku hrobových miest.
Hlasovanie:
za

8

proti
zdržal sa

0
0

prítomní poslanci
na hlasovaní: 8

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

Schválené.

.........................................................
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
Podpísané dňa 26.05.2020

-

-

V rámci bodu Rôzne uviedol poslanec Ing. Branislav Petráš, PhD., že za novým
cintorínom je stále neporiadok (konáre, šatstvo a pod.) či je možné dať tam tabuľu zákaz
sypať smetie. Starostka obce požiadala o vyjadrenie p. Martina Sopka, vedúceho úseku
obecných služieb. Starostka súhlasila, že tabuľu umiestnia.
Starostka obce v rámci bodu Rôzne uviedla, že je potrebné venovať sa v Komisii
životného prostredia a projektového plánovania aj oblasti odpadového hospodárstva
(biologicky rozložiteľný materiál, kuchynský odpad), od 1.1.2021 bude účinná novela
zákona.

K bodu programu č. 17: Interpelácie poslancov
- V rámci bodu nikto z prítomných poslancov nevystúpil s interpeláciou.
K bodu programu č. 18: Podnety a návrhy od občanov.
- Do diskusie sa nezapojil žiaden z prítomných občanov.

33

K bodu programu č. 19: Závery z rokovania OZ
-

Schválené uznesenia a hlasovania sú poznamenané v zápisnici.

K bodu programu č. 20: Záver
Zvuková nahrávka čas 05:45:00

-

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

Zapisovateľka:

Jana Juríková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Branislav Petráš, PhD. .............................................
Ing. Ján Spišák

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

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